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 مقدمه

( بيماري هاي شايع )خوش و بدخيم صياين درس به منظور آشنا سازي و باال بردن سطح دانش و مهارت فراگيران در تشخ  

دستگاه  عيشا يهايماريمربوط به ب يدرمان و مراقبتها ص،يدر تشخ یعلم يها افتهيو کاربرد  يزنان  و ناباروردستگاه توليد مثل 

و  یروان ،یجسم ي، کسب مهارت در مراقبتهابيماريهاي زنان و ناباروري  مختلف مربوط به شاتياازم ريمثل زنان ، قدرت تفس ديتول

 باشد. یزنان م يهايماريب یاجتماع

 لي: اهداف ك

 زنان يهايماريدر ب ینيبال ناتيو انجام معا ماريدر گرفتن شرح حال از ب يیکسب توانا .1

 زنان يهايمارياز ب یبرخدرمان و  صيدر تشخ يیکسب توانا .2

 الزم از مددجو يدر انجام مراقبتها يیکسب توانا .3

  ینيخدمات بال نهيدر زم يشناخت حدود و وظائف حرفه ا .4

 باروري و سالمت جنسی موزش دهنده در بيماريهاي زنان و ناآبعنوان مشاور و  نقش ماما یبا چگونگ يیشناآ .5

 سالمت باروری مامایی وگروه آموزشی 

 Course Syllabus         شناسنامه درس            
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  اهداف رفتاری:

 رود فراگيران قادر باشند:در پايان اين درس انتظار می -

 .دنکن هيته ماريشرح حال مناسب از ب -

 .دنکن نهيمعا حيصح قهيرا به طر یو داخل یخارج یدستگاه تناسل -

 .افتراق دهند کيتولوژرا از پا کيولوژيزيترشحات ف -

 .و درمان کنند صيرا تشخ تينيواژ -

 .دهند صيتشخ یعيطب ريرا از غ یعيطب کسيسرو -

 .و درمان کنند صيرا تشخ تيسيسرو -

 .انجام دهند حيصح کيرا به تکن يبردار رياسم -

 .ندينما يريگيرا به طور مناسب پ ماريب ريپاپ اسم جياساس نتابر -

به درستی انجام داده و مراقبت ها و درمانهاي صحيح را  (PID) لگن یالتهاب يماريب معاينه دو دستی براي رد هر گونه -

 د. نپيشنهاد کن

 د.نداده و مراقبت ها و درمانهاي صحيح را پيشنهاد کن صيتشخبه درستی را  يعفونت ادرار -

 ند.نيشنهاد کنموده و مراقبت ها و درمانهاي صحيح را پ يو درجه بند صيتشخبه درستی لگن را کف  يها یشل -

 .نديالزم را درخواست نما شاتيآزمابه درستی تشخيص دهد و را  هيو ثانو هيآمنوره اول -

 .نديرا اداره نما هيو ثانو هيآمنوره اول -

 د. نداده و راههاي مديريت آن را آموزش دهافتراق  یلگن يدردها ريرا از سا سمنورهيد -

 .نديو اداره نما ندينما کيتفک ماريب ینرحم را بسته به گروه س یعيرطبيغ يها يزيعلل خونر -

 .نديو اداره نما صيسن را تشخ کيبه تک یلگن يتوده ها -

 .نديدرخواست نمارا  یلگن يتوده ها صيجهت تشخ کيپاراکلن يتست ها -

 .نديرا اداره نما یائسگيدهد و اختالالت  صيرا تشخ یائسگي -

 .دهند صيختالالت بلوغ را تشخا -

 .ندينما سهيمختلف مقا يها Stage ولو و واژن را در يها یميو اداره بدخ صيمراحل تشخ -

 .کنند حيرا تشر کسيسرو يها یميو اداره بدخ صيمراحل تشخ -

 .ندينما سهيمقا ماريرحم را با توجه به سن ب يها یميو اداره بدخ صيمراحل تشخ -

 .دهند حيتخمدان را توضلوله رحمی و  يها یميو اداره بدخ صيمراحل تشخ -

 .دنالزم را به مددجو بده يموزش هاآتان را انجام دهد و پس نهيمعا -

 .کنند حيپستان را تشر يو اداره توده ها صيمراحل تشخ -

 .کنند انيدرمان را ب نيح يرا مشاهده و مراقبت ها یدرمان یميش -

 .ندينما انيالزم را ب يها هيکنند و توص انيرا ب یدرمان یميش ررسيعوارض زودرس و د -

 .ندينما انيالزم را ب يها هيدهند و توص حياهده و مراحل آن را توضرا مش یوتراپيراد -
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 ناباروري و علل آن را بتواند به درستی تعريف و تفکيک نمايند.  -

 .ندينما ريتفسبه درستی اسپرموگرام را  -

 .دهند حيرا توض  يتخمگ گذار روشهاي تاييد -

 .تخمک گذاري را شرح دهندمحرک  يداروها زينحوه تجو -

 د.نرا مشاهده و شرح دهند و مراقبت بعد از آن را بدان (Pick up) مراحل برداشت تخمک -

 .را مشاهده و مراقبت بعد از آن را انجام دهند و ..(  IUI، IVF،ICSI تکنيک هاي کمک باروري ) -

 

 :یمحل كارآموز

 يو نابارور يمرکز بارور، بخش زنان و زنان کلينيک

 

 :یوزدانشجو در طول كارآم فیتکال

    حرفه اياصول اخالقی و محيط بالينی با رعايت در  و منظم و حضور فعالمشارکت  -

 .روزانه بر اساس نظر اساتيدو انجام تکاليف  مطالعه منابع معرفی شده -

 کنفرانس و ژورنال کالب  يا گزارش موردي   ارائه تهيه و  -

 

 روش ارزشیابي 

                                              20%                                               محيط بالينی حضور فعال و منظم در  -

 % Long Case Assessment                                  70عملکرد بالينی به صورت  -

  %10تهيه و ارائه کنفرانس و ژورنال کالب                                                -

 

 :ورهاست ها و قوانین دسی

دانشجويان براساس زمان بندي ارائه شده موظفند در محل کارآموزي حضور يابند و تغيير برنامه بدون اطالع استاد  -

 مربوطه و مسئول درس امکان پذير نمی باشد. 

سوب خواهد دقيقه آن روز به منزله غيبت مح 15در صورت عدم حضور دانشجو در محل کارآموزي و يا تاخير بيش از  -

 شد.

به ازاي هر غيبت مجاز عالوه بر کسر نمره، جبرانی آن کارآموزي الزامی است. غيبب غيرمجاز بيش از يک روز طبق  -

 ضوابط آموزشی، منجر به تکرار کارآموزي يا تخصيص نمره ناتمام خواهد شد. 

  . رعايت اصول اخالقی و حرفه اي شرط اوليه ورود دانشجو به محيط بالينی است -
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  یگاههای اینترنتي قابل استفاده برای درس:پا

1- https://www.clinicalkey.com/#!/ 
2- https://www.uptodate.com/contents/search 
3- https://www.cochrane.org/ 
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