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 دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پیوسته مامایی مخاطبان:            بیماری های زنان و ناباروری : عنوان درس
 

 41-41دوشنبه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                   واحد نظری 3 واحد: تعداد
 

 )هفته اول 8  (41-46)طول ترم( ، یکشنبه  41-46شنبه زمان ارائه درس:  
 

 دکترسوسن حیدرپور: مدرس                       69-66نمیسال اول سال تحصیلی نیمسال:
  

 ، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی4و 3،1بارداری و زایمان   پیش نیاز: س ودر

 
 هدف کلی درس :

 

دس ٌّگبم ػالهز ٍ ثیوبسی ثَیظُ ضبیعبر ٍ ًبٌّدبسیْب ٍ ثیوبسیْبی دػشگبُ سَلیذ هثل ٍ سـخیص احشیبخبر سـخیص حبالر صى  -1

 ٍی ٍ سصوین هٌبػت دس اًشخبة اٍلَیز دس اخشای هشاقجز ّبی هشثَعِ ) خؼوبًی، سٍاًی ، اخشوبعی (.

 بیعبر، ًبٌّدبسیْب ٍ ثیوبسیْبی دػشگبُ سَلیذ هثلسَاًبیی سـخیص، سصوین ٍ اقذام هقشضی )اسخبع، دسهبى ٍ هشاقجز( دس هَسد ض-2

 ؿٌبخز علل ثیوبسی ّبی دػشگبُ سَلیذ هثل دس صًبى، آؿٌبیی ثب سٍؿْبی دیـگیشی، سـخیص، دسهبى ٍ هشاقجز ّبی هشثَعِ. -3

 هبر.سـخیص هؼئَلیز ّب ٍ هحذٍدیز ّبی حشفِ ای ٍ دبی ثٌذی ثِ  اصَل اخالقی ٍ هَاصیي ؿشعی دس ٌّگبم اسائِ خذ-4

ایي دسع ضوي هشٍس ػبخشوبى دػشگبُ سٌبػلی ٍ چگًَگی گشفشي ؿشح حبل ثِ سذسیغ هجبحث فیضیَلَطی قبعذگی شرح درس: 

 ٍ اخشالالر هشثَط ثِ آى، دٍساى یبئؼگی ٍ ثیوبسیْبی دػشگبُ سٌبػلی، دؼشبى، ًبصایی ٍ سکٌَلَطی ّبی کوک ثبسٍسی هی دشداصد.

 
 ک هدف(هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یا

 

 هشٍس ػبخشوبى دػشگبُ سٌبػلی صى )داخلی ٍ خبسخی(-1

 ، آصهبیـبر صًبى ٍ سٍؿْبی غشثبلگشی ٍ سـخیصیشفشي ؿشح حبل، هعبیٌبر طًیکَلَطیآؿٌبیی  ثب گ-2

 آؿٌبیی  ثب فیضیَلَطی قبعذگی)ّیذَسبالهَع، ّیذَفیض ٍ سخوذاًْب(-3

 ٍ..... PMS، آؿٌبیی ثب دیؼوٌَسُ -4

 ثلَغ )عجیعی، صٍدسع ٍ دیشسع( ٍ اخشالالر َّسهًَی ٍ ثیوبسیْبی هشثَط ثِ آىآؿٌبیی  ثب   -5

 آؿٌبیی ثب اخشالالر قبعذگی، آهٌَسُ ٍ خًَشیضیْبی غیش عجیعی دػشگبُ سٌبػلی -6

 آؿٌبیی ثب یبئؼگی ٍ دٍساى قجل اص یبئؼگی-7

 STD  ٍHIV/AIDSعفًَز ّبی  -آؿٌبیی ثب اًَاع غشثبلگشی ػشعبًْبی ؿبیع صًبى ٍ عفًَز ّبی فشج ٍ هْجل -8

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی خَؽ خین فشج ٍ هْجل)علل ٍ عالئن، سٍؿْبی سـخیص ٍ دسهبى، هشاقجز ّبی هشثَعِ ٍ سٍؿْبی  -9

 دیـگیشی عفًَز ّب(

شی آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین فشج ٍ هْجل)علل ٍ عالئن، سٍؿْبی سـخیص ٍ دسهبى، هشاقجز ّبی هشثَعِ ٍ سٍؿْبی دیـگی -10

 عفًَز ّب( 

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی خَؽ خین سحن ٍ دّبًِ سحن )ؿبهل علل، عالئن، سٍؿْبی سـخیصی، دسهبى ٍ هشاقجز ّبی هشثَعِ ٍ  -11

 سٍؿْبی دیـگیشی(

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین سحن ٍ دّبًِ سحن )ؿبهل علل، عالئن، سٍؿْبی سـخیصی، دسهبى ٍ هشاقجز ّبی هشثَعِ ٍ سٍؿْبی  -12

 گیشی( دیـ

 آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی لَلِ سحوی، عفًَز ّب، ًبٌّدبسی ّب ٍ سَهَسّب ٍ ػل دػشگبُ سٌبػلی -13



 آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی  خَؽ خین سخوذاى، سَهَسّب ٍ کیؼز ّب ٍ ػٌذسم سخوذاى دلی کیؼشیک -14

 آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین سخوذاى -15

 ثی اخشیبسی ّبی ادساسی، فیؼشَل ّبی ٍصیکَ ٍاطیٌبل ٍ سکشَ ٍاطیٌبل آؿٌبیی ثب ًبساحشی ّبی دػشگبُ ادساسی،  -16

 ) کیؼز ّب ٍ عفًَز ّب، سـخیص، هشاقجز ّبی دسهبًی ٍ دیـگیشی(  آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی  خَؽ خین دؼشبى-17

 آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین دؼشبى، سـخیص، هشاقجز ّبی دسهبًی ٍ دیـگیشی-18

 PIDٍ آؿٌبیی ثب اًذٍهششیَص -19

 )ػٌذسم ّبی هخشلف( آؿٌبیی ثب اخشالالر کشٍهَصٍهی-20

)هؼبئل خٌؼی، قذسر ثبسٍسی ضعیف،  آؿٌبیی ثب ًبصایی) ثشسػی علل ًبصایی دس هشد ٍ صى، عَاهل هـششک ًبصایی هشد ٍ صى-21

 )ایوٌَ لَطی( ًبػبصگبسی

 کوک ثِ صٍج ًبثبسٍس(. آؿٌبیی ثب ًبصایی) اًَاع سٍؽ ّبی سـخیصی، دسهبًی ٍ دیگش اقذاهبر ٍ -22

آؿٌبیی ثب  عَاهل ًبصایی دس صى)،عبهل ػشٍیکبل، سحوی، لَلِ ای، سخوذاًی، آًذٍهششیَص، عَاهل فَق کلیَی، عَاهل هشثَط ثِ  -23

غذد سیشٍئیذ ٍ ثشسػی غذد  داخلی، عَاهل َّسهًَی دس ًبصایی( ٍ عَاهل ًبصایی دس هشد)اخشالالر هبیع ػوي، ٍاسیکَػل، اخشالالر 

 هبدسصادی، اخشالالر غذد دسٍى سیض، ػوَم هحیغی ٍ سوبع ثب داسٍّب.

 آؿٌبیی ثب سکٌَلَطی ّبی کوک ثبسٍسی ٍ هـبٍسُ ًبثبسٍسی ٍ ثشسػی هؼبئل سٍاًی صٍخیي ًبثبسٍس.  -24

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول

 خی(هشٍس ػبخشوبى دػشگبُ سٌبػلی صى ) داخلی ٍ خبسهذف کلی : 

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 آًبسَهی ٍلَ سا سَضیح دّذ. 1-1

 آًبسَهی ٍاطى سا سَضیح دّذ. 2-1

 آًبسَهی دشیٌِ سا سَضیح دّذ. 3-1

 آًبسَهی سحن سا سَضیح دّذ. 4-1

 آًبسَهی لَلِ ّبی سحن سا سَضیح دّذ. 5-1

 آًبسَهی سخوذاى ّب سا سَضیح دّذ . 6-1

 جلسه دوم

  ، آصهبیـبر صًبى ٍ سٍؿْبی غشثبلگشی ٍ سـخیصیشفشي ؿشح حبل، هعبیٌبر طًیکَلَطیآؿٌبیی  ثب  گ :لیهذف ک

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو  قادر باشذ :

 چگًَگی هعبیٌِ ؿکن ٍ لگي سا سَضیح دّذ. 1-2

 چگًَگی اًدبم هعبیٌِ دٍ دػشی سا سَضیح دّذ. 2-2

 سدکبسثشد آًشا سَضیح دّذ.چگًَگی اًدبم هعبیٌِ سکشبل ٍ هَا 3-2

 ثیَدؼی آًذٍهشش، اًذیکبػیَى ّبی آى، صهبى اًدبم ثیَدؼی ٍ ؿشایظ اًدبم آى سا ؿشح دّذ. 4-2

 کَلذٍػٌشض،  سٍؽ کبس ٍ اًذیکبػیَى ّبی اػشفبدُ اص آى سا ؿشح دّذ. 5-2

 کَلذَػکَدی ٍ اًذیکبػیَى اػشفبدُ اص آى سا ؿشح دّذ. 6-2

 ػیَى ّبی اػشفبدُ اص آى ٍ ؿشایظ اًدبم آى سا سَضیح دّذ.ّیؼششٍػکَدی ، اًذیکب 7-2

 ّیؼششٍػبلذٌگَگشافی، اًذیکبػیَى اًدبم آى ، صهبى اًدبم ٍ چگًَگی اًدبم آى سا ؿشح دّذ .  8-2



 هَاد حبخت هَسد اػشفبدُ دس ّیؼششٍ ػبلذٌگَگشافی سا ًبم ثشدُ ٍ هضایب ٍ هعبیت آًْب سا سَضیح دّذ. 9-2

 ، اًذیکبػیًَْبی اًدبم ، هحذٍدیز ّب ٍ هضایبی آى ٍ چگًَگی اًدبم آى سا ؿشح دّذ.الدبساػکَدی 10-2

 هبهَگشافی ٍ اًذیکبػیًَْبی اًدبم آى سا سَضیح دّذ. 11-2

 ػًََگشافی ٍ اًذیکبػیَى ّبی اًدبم آى سا سَضیح دّذ. 12-2

 ػکَح سا سَضیح دّذ.، آصهبیـبر َّسهًَی ٍ ثشسػی صیش هیکشٍػبیش سٍؿْبی سـخیص اص قجیل کـز 13-2

 جلسه سوم

 )ّیذَسبالهَع، ّیذَفیض ٍ سخوذاًْب( آؿٌبیی  ثب فیضیَلَطی قبعذگی هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ: 

 قبعذگی سا سعشیف کشدُ ٍ هشاحل آى سا ًبم ثجشد. 1-3

 ذ.سخوذاى سا دس کٌششل قبعذگی سَضیح دّ-ّیذَفیض–ًقؾ هحَس ّیذَسبالهَع  2-3

 عَاهل سأثیشگزاس ثش ػیکل قبعذگی سا سَضیح دّذ. 3-3

 خٌجِ ّبی ثبلیٌی قبعذگی سا ؿشح دّذ. 4-3

 سغییشار گشدى سحن ٍ ٍاطى دس ػیکل قبعذگی سا ؿشح دّذ. 5-3

 ٍقبیعی سا کِ دس عی ػیکل قبعذگی دس سحن سخ هی دّذ سا ؿشح دّذ. 6-3

 خ هی دّذ  سا ؿشح دّذ.ٍقبیعی سا کِ دس ػیکل قبعذگی دس سخوذاى ّب س 7-3

 جلسه چهارم

 ٍ ..... PMSآؿٌبیی ثب دیؼوٌَسُ ، هذف کلی : 

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 دیؼوٌَسُ سا سعشیف کشدُ ٍ اًَاع آى سا ًبم ثجشد. 1-4

 ، چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ.دیؼوٌَسُ  اٍلیِ سا سعشیف کشدُ 2-4

 چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ. ،ِ سا سعشیف کشدُؼوٌَسُ ثبًَیدی 3-4

 ( سا سَضیح دّذ. PMSػٌذسم دیؾ اص قبعذگی ) 4-4

 عالئن ػٌذسم دیؾ اص قبعذگی سا سَضیح دّذ. 5-4

 سا سَضیح دّذ . PMSچگًَگی سـخیص  6-4

 سا سَضیح دّذ. PMSدسهبى  7-4

 جلسه پنجن

  ٍ دیشسع( ٍ اخشالالر َّسهًَی ٍ ثیوبسیْبی هشثَط ثِ آى آؿٌبیی  ثب ثلَغ )عجیعی، صٍدسعهذف کلی : 

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 ثلَغ سا سَضیح دّذ. 1-5

 عَاهل هؤثش ثش صهبى ؿشٍع ثلَغ سا سَضیح دّذ. 2-5

 هشاحل ثلَغ سا ؿشح دّذ. 3-5

 سغییشار َّسهًَی هشثَط ثِ سکبهل ثلَغ سا سَضیح دّذ. 4-5

 ّبی صهیٌِ ای ثلَغ سا سَضیح دّذ.هکبًیضم  5-5

 اًحشافبر هؼیش سکبهل ثلَغ سا ًبم ثجشد. 6-5

 سأخیش یب ٍقفِ ثلَغ سا سَضیح دّذ. 7-5



 سکبهل ًبّوضهبى ثلَغ سا سَضیح دّذ. 8-5

 ثلَغ صٍد سع سا سَضیح دّذ. 9-5

 ثلَغ دیش سع سا سَضیح دّذ. 10-5

 ثلَغ ّششٍػکؼَال  سا سَضیح دّذ. 11-5

 ًبّوضهبى سا سَضیح دّذ.ثلَغ  12-5

 جلسه ششن

 آؿٌبیی ثب اخشالالر قبعذگی، آهٌَسُ ٍ خًَشیضیْبی غیش عجیعی دػشگبُ سٌبػلی هذف کلی:  

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 دلی هٌَسُ ٍ  اٍلیگَهٌَسُ سا سعشیف کٌذ. 1-6

 ّیذشهٌَسُ سا سعشیف کٌذ. 2-6

 یف کٌذ.هٌَساطی ٍ هٌَهششٍساطی سا سعش 3-6

 ، علل ٍ چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًشا ؿشح دّذ.آهٌَسُ سا سعشیف کشدُ 4-6

 ، علل ٍ چگًَگی سـخیص آًشا سَضیح دّذ.آهٌَسُ اٍلیِ سا سعشیف کشدُ 5-6

 ، چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ.آهٌَسُ ثبًَیِ ، علل 6-6

 َضیح دّذ.، چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًشا سػٌذسم صیي سشکی خبلی 7-6

 ، چگًَگی سـخیص  ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ.ػٌذسم ؿیْبى 8-6

 دشٍالکشیٌَهب، چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًْب سا ؿشح دّذ. 9-6

 ، چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آى سا ؿشح دّذ.ػٌذسم آؿشهي 10-6

 علل خًَشیضیْبی غیش عجیعی سحن ٍ هکبًیضم آًْب سا دس ایدبد خًَشیضی  سَضیح دّذ. 11-6

 چگًَگی سـخیص خًَشیضی ّبی غیش عجیعی سحن سا سَضیح دّذ. 12-6

 آصهبیـبر الصم دس خًَشیضی ّبی غیش عجیعی سحن سا لیؼز کٌذ. 13-6

 اخشالالر َّسهًَی ثِ عٌَاى یکی اص علل ایدبد خًَشیضی غیش عجیعی سحن سا ؿشح دّذ. 14-6

 شح دّذ.خًَشیضی غیش عجیعی سحن دس اثش اخشالالر اًعقبدی سا ؿ 15-6

 دسهبى خًَشیضیْبی سحوی هخبعشُ آهیض سا سَضیح دّذ. 16-6

 جلسه هفتن

  آؿٌبیی ثب یبئؼگی ٍ دٍساى قجل اص یبئؼگی هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 یبئؼگی سا سعشیف کٌذ. 1-7

 عَاهل سعییي کٌٌذُ یبئؼگی سا سَضیح دّذ. 2-7

 .یبئؼگی صٍدسع سا سعشیف کٌذ 3-7

 یبئؼگی ٍ دغ اص یبئؼگی سا سَضیح دّذ.  ،دٍسُ اًشقبلی 4-7

 ًگشاًی ّبی ثْذاؿشی اصلی دس صًبى یبئؼِ سا ًبم ثجشد. 5-7

 هکبًیضم آى ٍ دسهبى آًشا ؿشح دّذ.  ،عالئن ٍاصٍهَسَس 6-7

 اًذیکبػیَى ّب ٍ کٌششاًذیکبػیَى ّبی َّسهَى سشادی سا ؿشح دّذ. 7-7

 دٍساى یبئؼگی ٍ چگًَگی دسهبى آًشا سَضیح دّذ. اخشالل عولکشد خٌؼی دس 8-7

 سٌبػلی دس دٍساى یبئؼگی ٍ چگًَگی دسهبى آًشا سَضیح دّذ. –آسشٍفی ادساسی  9-7



 اػشئَدشٍص، عَاهل خغش)قبثل اصالح ، غیش قبثل اصالح(، چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ. 10-7

 هل خغش ٍسَصیِ ّبی دسهبًی سا سَضیح دّذ.عَا ،عشٍقی دس دٍساى یبئؼگی–ثیوبسی قلجی  11-7

داسٍّبی کبّؾ دٌّذُ ؿبًغ ػشعبى دؼشبى ٍ ًکبر هـبٍسُ ای دس صهیٌِ غشثبلگشی  عَاهل خغش، ،ػشعبى دؼشبى دس یبئؼگی 12-7

 ػشعبى دؼشبى سا سَضیح دّذ.

 جلسه هشتن

 STD  ٍHIV/AIDSعفًَز ّبی  -هْجل آؿٌبیی ثب اًَاع غشثبلگشی ػشعبًْبی ؿبیع صًبى ٍ عفًَز ّبی فشج ٍهذف کلی : 

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 غشثبلگشی ػشعبى ّبی ؿبیع صًبى سا سَضیح دّذ 1-8

 غشثبلگشی عفًَز ّبی فشج سا سَضیح دّذ 2-8

 غشثبلگشی عفًَز ّبی هْجل سا سَضیح دّذ 3-8

 سا سَضیح دّذ STDغشثبلگشی  4-8

 یح دّذسا سَض HIV/AIDSغشثبلگشی  5-8

 جلسه نهن                                                                        

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی خَؽ خین فشج ٍ هْجل)علل ٍ عالئن، سٍؿْبی سـخیص ٍ دسهبى، هشاقجز ّبی هشثَعِ ٍ هذف کلی : 

 سٍؿْبی دیـگیشی عفًَز ّب(

 اهذاف ویژه:

 ایان دانشجو قادر باشذ:در پ

 عفًَز قبسچی ًبحیِ ٍلَ، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ. 1-9

 ، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ.ؿبًکشٍئیذ 2-9

 ، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ.لٌفَگشاًَلَم ٍ ًشٍم 3-9

 شی آًشا سَضیح دّذ.گشاًَلَم ایٌگَیٌبل، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگی 4-9

 هَلَػکَم کٌشبطیَصٍم، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ. 5-9

 ، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ.فَلیکَلیز کبرة 6-9

 ، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ.ثیوبسی فَکغ فَسدایغ 7-9

 خیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ. ، چگًَگی سـّیذسآدًیز چشکی 8-9

 اکبًشَصیغ ًیگشیکبًغ سا سَضیح دّذ. 9-9

 صگیل ّبی سٌبػلی چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ. 10-9

 ثبسسَلي، چگًَگی دسهبى ٍ سـخیص آًْب سا سَضیح دّذ .  ،هدبسیّشدغ سٌبػلی  11-9

 آًْب سا سَضیح دّذ . دسهبى  ٍ ـخیصکیؼز ّبی هدبسی  ثبسسَلي، چگًَگی س 12-9

 ثیوبسی ثْدز سا سَضیح دّذ. 13-9

 ٍلَدیٌی سا سعشیف کٌذ. 14-9

 کیؼز ّبی هدبسی اػکي سا سَضیح دّذ. 15-9

 لیکي اػکلشٍصیغ سا سَضیح دّذ.  16-9

 ّیذشدالصی اػکَاهَع سا سَضیح دّذ.  17-9

 یشی آًشا سَضیح دّذ.ٍاطیٌَص کبًذیذیبیی، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگ 18-9

 کبًذیذیبص ٍلَ ٍاطیٌبل ساخعِ سا سعشیف کشدُ ٍ چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ.19-9

 ، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ.ٍاطیٌَص ثبکششیبیی 20-9



 ٍاطیٌیز الشْبثی، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ.21-9

 ٍاطیٌیز آسشٍفیک، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ. 22-9

 ٍاطیٌَصسشیکَهًَبیی، چگًَگی سـخیص، دسهبى ٍ دیـگیشی آًشا سَضیح دّذ.23-9

 جلسه دهن

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین فشج ٍ هْجل)علل ٍ عالئن، سٍؿْبی سـخیص ٍ دسهبى، هشاقجز ّبی هشثَعِ ٍ سٍؿْبی هذف کلی: 

 ی عفًَز ّب(دیـگیش

 اهذاف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشذ:

 ( سا سَضیح دّذ.VINچگًَگی سـخیص ٍ دسهبى ثیوبسیْبی داخل ادی سلیَهی ٍلَ) ،اسیَلَطی ،سقؼین ثٌذی 1-10

 ، چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ.ٍیظگی ّبی ثبلیٌی ثیوبسی دبطُ، 2-10

 ضیح دّذ.لَ ٍ ؿیَع آًشا سَاًَاع ػشعبى ٍ 3-10

 اسیَلَطی ػشعبى ٍلَ سا سَضیح دّذ. 4-10

 سا سَضیح دّذ.کبسػیٌَم ػلَل ػٌگفشؿی ٍلَ  5-10

 ساّْبی اًشـبس ػشعبى ٍلَ سا سَضیح دّذ.6-10

 هشحلِ ثٌذی ػشعبى ٍلَ سا سَضیح دّذ. 7-10

 ثِ کبًؼش ٍلَ سا سَضیح دّذ.  هجشالیبى دیؾ آگْی ٍ هیضاى ثقبء 8-10

 ثِ کبًؼش ٍلَ سا سَضیح دّذ.  ىدسهبى هجشالیب 9-10

 هالًَم ٍلَ سا سَضیح دّذ.12-10

 عَاسض دغ اص دسهبى کبًؼش ٍلَ سا سَضیح دّذ. 10-10

 ػشعبى ساخعِ ٍلَ سا سَضیح دّذ. 11-10

 ، دسهبى ٍ دیؾ آگْی آًشا سَضیح دّذ.کبسػیٌَم غذد ثبسسَلي، عالین ٍ ًـبًِ ّب 13-10

 ػبسکَم ٍلَ سا سَضیح دّذ. 14-10

 ثذخیوی ّبی ًبدس ٍلَ سا سَضیح دّذ. 15-10

 سَهَسّبی هشبػشبسیک ٍلَ سا سَضیح دّذ. 16-10

 ، سـخیص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ.ًـبًِ ّب، غشثبلگشی (، علز، VAIN)  ًئَدالصی داخل ادی سلیَهی ٍاطى 17-10

 عالئن ٍ چگًَگی سـخیص آًشا سَضیح دّذ. ،بى ٍاطى، اسیَلَطیػشع18-10

 ثشای ػشعبى ٍاطى سا سَضیح دّذ. FIGOثٌذی  هشحل19-10ِ

 دبسَلَطی ػشعبى ٍاطى سا سَضیح دّذ. 20-10

 چگًَگی اًشـبس ػشعبى ٍاطى سا سَضیح دّذ. 21-10

 کبسػیٌَم ػلَل ػٌگفشؿی ٍاطى سا سَضیح دّذ. 22-10

 هالًَم ٍاطى سا سَضیح دّذ. 23-10

 آدًَکبسػیٌَم اٍلیِ ٍاطى سا سَضیح دّذ. 24-10

 بسکَم ّبی ٍاطى سا سَضیح دّذ.ػ 25-10

 دسهبى ٍ عَاسض دسهبى ػشعبى ٍاطى سا سَضیح دّذ. 26-10

 هیضاى ثقبء هجشالیبى ثِ ػشعبى ٍاطى سا سَضیح دّذ. 27-10

 جلسه یازدهن

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی خَؽ خین سحن ٍ دّبًِ سحن )ؿبهل علل، عالئن، سٍؿْبی سـخیصی، دسهبى ٍ هشاقجز ّبی هذف کلی: 

 ِ ٍ سٍؿْبی دیـگیشی(هشثَع



 اهذاف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشذ:

 لیَهیَم یب فیجش ٍم سحن سا سَضیح دادُ ٍ اًَاع آى سا ًبم ثجشد. 1-11

 عالئن  ٍ سٍؿْبی سـخیص آًشا سَضیح دّذ.، علز لیَهیَم 2-11

 دسهبى ّبی خشاحی ٍ غیش خشاحی لیَهیَم سا سَضیح دّذ. 3-11

 ثبلقَُ خشاحی هیَم سا سَضیح دّذ.اًذیکبػیَى ّبی  4-11

 ّیذشدالصی آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 5-11

 عجقِ ثٌذی ّیذشدالصی آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 6-11

 سٍؿْبی سـخیص ٍ  دسهبى ّیذشدالصی آًذٍهشش سا سَضیح دّذ.7-11

 دیگیشی دغ اص دسهبى ّیذشدالصی آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 8-11

 سـخیص  ٍ دسهبى آى ساسَضیح دّذ. دَلیخ آًذٍهشش ،چگًَگی 9-11

 آدًَهیَص،عالئن ، ًـبًِ ّب ، سـخیص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ. 10-11

 عالئن ٍ دسهبى آًذٍػشٍیؼیز کالهیذیبیی سا سَضیح دّذ. ،سـخیص11-11

 عالئن ٍ دسهبى آًذٍػشٍیؼیز گٌَسُ ای سا سَضیح دّذ. ،سـخیص11 -12

 ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ. ػشٍیؼیز هضهي ٍ حبد، سٍؽ سـخیص 13-11

 دَلیخ ػشٍیکغ، سٍؽ سـخیص ٍ دسهبى آى سا سَضیح دّذ.14-11

 لیَهیَم ػشٍیکغ سٍؽ سـخیص ٍ دسهبى آى سا سَضیح دّذ.  15-11

 دبسگی ّبی ػشٍیکغ، سٍؽ سـخیص ٍ دسهبى آى سا سَضیح دّذ. 16-11

 سٌگی ػشٍیکغ، سٍؽ سـخیص ٍ دسهبى آى سا سَضیح دّذ. 17-11

 ًبٌّدبسیْبی هبدسصادی ٍ کح ساّیْبی دػشگبُ سٌبػلی ٍ سٍؿْبی سـخیص آًْب سا سَضیح دّذ. 18-11

 جلسه دوازدهن

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین سحن ٍ دّبًِ سحن )ؿبهل علل، عالئن، سٍؿْبی سـخیصی، دسهبى ٍ هشاقجز ّبی هشثَعِ هذف کلی: 

 ٍ سٍؿْبی دیـگیشی(

 اهذاف ویژه:

 قادر باشذ: دانشجو در پایان

 ادیذهیَلَطی ٍ عَاهل خغشػبص ػشعبى آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 1-12

 اًَاع ػشعبى آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 2-12

 غشثبلگشی ػشعبى آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 3-12

 عالین ػشعبى آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 4-12

 چگًَگی سـخیص ػشعبى آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 5-12

 ػیٌَم آًذٍهشش سا سَضیح دّذ.عجقِ ثٌذی کبس 6-12

 اسصیبثی قجل اص دسهبى ػشعبى آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 8-12

 دسهبى ػشعبى آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 9-12

 دیگیشی دغ اص دسهبى ػشعبى آًذٍهشش سا سَضیح دّذ. 10-12

 ( سا سَضیح دّذ.CINًئَدالصی داخل ادی سلیَهی ػشٍیکغ ) 11-12

 یکغ سا ًبم ثجشد.عَاهل خغش ػشعبى ػش12-12ٍ

 عالئن ػشعبى ػشٍیکغ سا سَضیح دّذ.13-12

 چگًَگی سـخیص ػشعبى ػشٍیکغ سا سَضیح دّذ. 14-12



 یبفشِ ّبی دال ثش سْبخن دس ػشعبى ػشٍیکغ سا سَضیح دّذ.15-12

 دس صهیٌِ ػشعبى ػشٍیکغ سا سَضیح دّذ. FIGOهشحلِ ثٌذی  16-12

 َضیح دّذ.کبسػیٌَم ػلَل ػٌگفشؿی ػشٍیکغ سا س 17-12

 آدًَکبسػیٌَم ػشٍیکغ سا سَضیح دّذ. 18-12

 کبسػیٌَم آدًَاػکَاهَع ػشٍیکغ سا سَضیح دّذ. 19-12

 ػبیش اًَاع ػشعبى ػشٍیکغ سا ًبم ثجشد. 20-12

 الگَّبی اًشـبس ػشعبى ػشٍیکغ سا سَضیح دّذ. 21-12

 سٍؿْبی دسهبى ػشعبى ػشٍیکغ سا سَضیح دّذ. 22-12

 دغ اص دسهبى ػشعبى ػشٍیکغ سا سَضیح دّذ. ثشسػی ٍ دیگیشی 23-12

 ػشعبى ػشٍیکغ دس عی حبهلگی سا سَضیح دّذ.24-12

 جلسه سیسدهن

 آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی لَلِ سحوی، عفًَز ّب، ًبٌّدبسی ّب ٍ سَهَسّب ٍ ػل دػشگبُ سٌبػلیهذف کلی: 

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 فبلَح سا سَضیح دّذ.آػیت یب اًؼذاد لَلِ ّبی  1-13

 ّیذسٍػبلذٌکغ سا سَضیح دّذ. 2-13

 سخوذاًی ، چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آى سا سَضیح دّذ . -آثؼِ لَلِ ای  3-13

 ػشعبى لَلِ فبلَح، ٍیظگی ّبی ثبلیٌی ، عالئن،  ًـبًِ ّب ٍ سـخیص آى سا سَضیح دّذ. 4-13

 الگَی اًشـبس ػشعبى لَلِ سا سَضیح دّذ. 5-13

 ثشای ػشعبى لَلِ سا سَضیح دّذ. FIGOلِ ثٌذی هشح 6-13

 دسهبى ػشعبى لَلِ سا سَضیح دّذ. 7-13

 دیؾ آگْی ػشعبى لَلِ سا سَضیح دّذ. 8-13

 ػبسکَم ّبی لَلِ فبلَح سا سَضیح دّذ. 9-13

 ادیذهیَلَطی ػل دػشگبُ سٌبػلی سا سَضیح دّذ. 10-13

 دس دػشگبُ سٌبػلی سَضیح دّذ. ًقبط گشفشبسی ٍ ؿبیعششیي ًقبط گشفشبسی ػل سا 11-13

 عالین ػل دػشگبُ سٌبػلی سا سَضیح دّذ. 12-13

 چگًَگی سـخیص ػل دػشگبُ سٌبػلی سا سَضیح دّذ. 13-13

 دسهبى ػل دػشگبُ سٌبػلی سا سَضیح دّذ. 14-13

 جلسه چهاردهن

 دلی کیؼشیک آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی  خَؽ خین سخوذاى، سَهَسّب ٍ کیؼز ّب ٍ ػٌذسم سخوذاى :هذف کلی

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 لَسئَم ثبسداسی سا سَضیح دّذ. 1-14

 ّیذشسکَص سخوذاى سا سَضیح دّذ. 2-14

 ادم سخوذاى سا سَضیح دّذ. 3-14

 کیؼز ّبی فَلیکَلی ٍ کیؼز ّبی خؼن صسد سا سَضیح دّذ. 4-14

 سخوذاى سا سَضیح دّذ. لَسئیٌی-کیؼز ّبی سکب 5-14

 .اًذٍهششیَهبی سخوذاى سا سَضیح دّذ 6-14



 عالئن ثبلیٌی ػٌذسم سخوذاى دلی کیؼشیک  سا سَضیح دّذ. 7-14

 سٍؿْبی سـخیص ػٌذسم سخوذاى دلی کیؼشیک  سا سَضیح دّذ. 8-14

 دسهبى غیش داسٍیی ػٌذسم سخوذاى دلی کیؼشیک سا سَضیح دّذ. 9-14

 سَضیح دّذ.دسهبى داسٍیی ػٌذسم سخوذاى دلی کیؼشیک سا  10-14

 خشاحی سخوذاى دس دسهبى ػٌذسم سخوذاى دلی کیؼشیک سا سَضیح دّذ 11-14

 جلسه پانسدهن

 آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین سخوذاىهذف کلی: 

 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 سیؼک فبکشَسّبی سَهَسّبی سخوذاى سا ًبم ثجشد. 1-15

 ضیح دّذ.سقؼین ثٌذی سَهَسّبی سخوذاى سا سَ 2-15

 عالئن سَهَسّبی سخوذاى سا ًبم ثجشد. 3-15

 سـخیص افششاقی سَهَسّبی سخوذاى سا سَضیح دّذ. 4-15

 سَهَسّبی خشم ػل سا ؿشح دّذ. 5-15

 سَهَسّبی ادی سلیبل سا ؿشح دّذ. 6-15

 هشبػشبسیک سَهَسّبی سخوذاى سا ؿشح دّذ. 7-15

 سخوذاى سا ؿشح دّذ. un classifiedسَهَسّبی  8-15

 ًـبًِ ّبی افششاق سَهَسّبی خَؽ خین ٍ ثذخین سا سَضیح دّذ. 9-15

 اػششٍهبػل سَهَسّبی سخوذاى سا ؿشح دّذ. 10-15

11-15 staging .سَهَسّبی سخوذاى سا ؿشح دّذ 

 جلسه شانسدهن

 آؿٌبیی داًـدَ ثب ًبساحشی ّبی دػشگبُ ادساسی ، ثی اخشیبسی ادساس ، فیؼشَل ٍ صیکٍَاطیٌبلهذف کلی: 

 هذاف ویژه:ا

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 ، چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ.عالئن ػیؼشیز حبد 1-16

 ػیؼشیز ساخعِ سا سعشیف کشدُ ٍ چگًَگی دسهبى آًشا سَضیح دّذ. 2-16

 ، عالئن ،چگًَگی سـخیص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ.یَسسشیز 3-16

 یص ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ.دیلًَفشیز  حبد، عالئن،چگًَگی سـخ 4-16

 ، عَاهل خغش آى سا سَضیح دّذ.ثی اخشیبسی ادساس سا سعشیف کشدُ 5-16

 اًَاع اخشالالر ثی اخشیبسی ادساسی سا ًبم ثجشد. 6-16

 ثی اخشیبسی اػششػی ادساسی ٍ چگًَگی سـخیص آًشا سَضیح دّذ. 7-16

 بل ٍ دیـبثشاّی ( سا سَضیح دّذ.دسهبى غیش خشاحی )ٍسصؽ عضالر کف لگي ، ٍػبیل ٍاطیٌ 8-16

 دسهبًْبی داسٍیی ثی اخشیبسی ادساسی سا سَضیح دّذ. 9-16

 دسهبى خشاحی ثی اخشیبسی ادساسی سا سَضیح دّذ. 10-16

 فیؼشَل ٍ صیکٍَاطیٌبل ٍ سکشَاطیٌبل سا سَضیح دّذ. 11-16

 عَاهل خغش فیؼشَل سا سَضیح دّذ. 12-16

 ضیح دّذ.دسهبى  خشاحی فیؼشَل سا سَ 13-16

 



 جلسه هفذهن

 آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی  خَؽ خین دؼشبى) کیؼز ّب ٍ عفًَز ّب، سـخیص، هشاقجز ّبی دسهبًی ٍ دیـگیشی(هذف کلی: 

 اهذاف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشذ:

 چگًَگی گشفشي ؿشح حبل ، خْز سـخیص ضبیعبر خَؽ خین دؼشبى سا سَضیح دّذ. 1-17

 یکی، هـبّذُ ٍ لوغ دؼشبى سا سَضیح دّذ.چگًَگی هعبیٌِ فیض 2-17

 هعبیٌِ دؼشبى سَػظ خَد ثیوبس سا سَضیح دّذ. 3-17

 هبهَگشافی ٍ اًذیکبػیَى ّبی اًدبم آًشا سَضیح دّذ. 4-17

 غشثبلگشی ثیوبسیْبی دؼشبى سا سَضیح دّذ. 5-17

 ًقؾ ػًََگشافی دس سـخیص ثیوبسی ّبی دؼشبى سا سَضیح دّذ. 6-17

 ّبی ثشسػی ضبیعبر دؼشبى سا سَضیح دّذ.ػبیش سٍؽ  7-17

 ثیَدؼی ٍ ثیَدؼی ثبص سا سَضیح دّذ. core - needle، ( FNAآػذیشاػیَى ثب ػَصى ظشیف ) 8-17

 سغییشار فیجش ٍکیؼشیک دؼشبى، سؼشْبی سـخیص آى ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ. 9-17

 لظی ٍ دسهبى آًشا سَضیح دّذ.هبػشبلظی )دسددؼشبى( ، ػیش عجیعی  هبػشبلظی ، اًَاع هبػشب 10-17

 ٍ آدًَم ٍ سَهَسفیلَدع سا سَضیح دّذ.فیجش 11-17

 سشؿح اص ًَک دؼشبى سا سَضیح دّذ. 12-17

 آثؼِ دؼشبى، سـخیص ٍ دسهبى آى سا سَضیح دّذ. 13-17

 جلسه هیجذهن

 آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین دؼشبى، سـخیص، هشاقجز ّبی دسهبًی ٍ دیـگیشی: هذف کلی

 ویژهاهذاف 

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 عَاهل هؼشعذ کٌٌذُ ػشعبى دؼشبى سا ؿشح دّذ. 1-18

 سٍؿْبی سـخیص ػشعبى دؼشبى سا سَضیح دّذ. 2-18

 هشحلِ ثٌذی ػشعبى دؼشبى سا سَضیح دّذ. 3-18

 عَاهل دشٍگٌَػشیک ػشعبى دؼشبى سا سَضیح دّذ. 4-18

 دیؾ آگْی ػشعبى دؼشبى سا سَضیح دّذ.5-18

 اًَاع اخشصبصی ػشعبًْبی دؼشبى سا سَضیح دّذ. 6-18

 ػشعبى دؼشبى دس حبهلگی سا سَضیح دّذ. 7-18

 جلسه نوزدهن

 PIDآؿٌبیی ثب اًذٍهششیَص ٍ  هذف کلی :

 اهذاف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشذ:

 اًذٍهششیَص سا سعشیف کٌذ. 1-19

 اسیَلَطی اًذٍهششیَص سا سَضیح دّذ. 2-19

 هششیَص سا ثیبى کٌذ.ؿیَع اًذٍ 3-19

 چگًَگی سـخیص اًذٍهششیَص سا ثیبى کٌذ. 4-19

 هکبًیؼن ّبی احشوبلی ایدبد دسد دس اًذٍهششیَص سا سَضیح دّذ. 5-19

 چگًَگی دسهبى اًذٍهششیَص سا ؿشح دّذ. 6-19



7-19 PID .سا سعشیف کشدُ ، عَاهل هؼبعذ کٌٌذُ ٍ ثَخَد آٍسًذُ آًشا سَضیح دّذ 

 سا سَضیح دّذ. PIDص ٍ دسهبى چگًَگی سـخی 8-19

 جلسه بیستن

  آؿٌبیی ثب اخشالالر کشٍهَصٍهی)ػٌذسم ّبی هخشلف(هذف کلی : 

 اهذاف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشذ:

 اًَاع ّشهبفشٍدیؼن سا ًبم ثجشد. 1-20

 ّشهبفشٍدیؼن کبرة صًبًِ سا سَضیح دّذ. 2-20

 ّشهبفشٍدیؼن کبرة هشداًِ سا سَضیح دّذ. 3-20

 ّشهبفشٍدیؼن ٍاقعی سا سَضیح دّذ. 4-20

 ػٌذسم کالیي فلشش سا سَضیح دّذ. 5-20

 ػٌذسم سشًش سا سَضیح دّذ. 6-20

 جلسه بیست و یکن

آؿٌبیی ثب ًبصایی) ثشسػی علل ًبصایی دس هشد ٍ صى، عَاهل هـششک ًبصایی هشد ٍ صى)هؼبئل خٌؼی، قذسر ثبسٍسی : هذف کلی

  (ضعیف، ًبػبصگبسی ایوٌَ لَطی

 اهذاف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشذ:

 ًبصایی سا سعشیف کشدُ ٍ اًَاع آًشا سَضیح دّذ . 1-21

 علل هشداًِ ًبصایی سا  سَضیح دّذ. 2-21

 علل صًبًِ ًبصایی سا سَضیح دّذ. 3-21

 ضیح دّذ.) هؼبئل خٌؼی، قذسر ثبسٍسی ضعیف، ًبػبصگبسی ایوٌَلَطی( سا سَ عَاهل هـششک ًبصایی هشد ٍ صى 4-21

 

 جلسه بیست و  دوم

  آؿٌبیی ثب ًبصایی) اًَاع سٍؽ ّبی سـخیصی، دسهبًی ٍ دیگش اقذاهبر ٍ کوک ثِ صٍج ًبثبسٍس(: هذف کلی

 اهذاف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشذ:

 هَاسد عجیعی ٍ غیش عجیعی اػذشهَگشام سا ؿشح دّذ. 1-22

 ح دّذ. چگًَگی ثشسػی کبّؾ رخیشُ سخوذاًی سا سَضی 2-22

 ػبلذٌگَػکَدی سا دس اسصیبثی لَلِ سَضیح دّذ. 4-22

 سا دس اسصیبثی لَلِ سَضیح دّذ. PCTسؼز  5-22

 دسهبى ًبثبسٍسی ثب عبهل لَلِ ای یب صفبقی سا سَضیح دّذ. 6-22

 دسهبى عذم سخوک گزاسی سا ؿشح دّذ. 7-22

 ًبصایی سَضیح دّذ. ساخت ثِ سٍؽ ّبی کوک ثبسٍسی ٍ هَاسد کبسثشد آًْب دس دسهبى 8-22

 گزاسی سا سَضیح دّذ.سٍؿْبی سـخیص سخوک  3-22

 جلسه بیست وسوم

)،عبهل ػشٍیکبل، سحوی، لَلِ ای، سخوذاًی، آًذٍهششیَص، عَاهل فَق کلیَی، عَاهل  آؿٌبیی ثب  عَاهل ًبصایی دس صى: هذف کلی

)اخشالالر هبیع ػوي، ٍاسیکَػل،  ٍ عَاهل ًبصایی دس هشد هشثَط ثِ غذد سیشٍئیذ ٍ ثشسػی غذد  داخلی، عَاهل َّسهًَی دس ًبصایی(

 (اخشالالر هبدسصادی، اخشالالر غذد دسٍى سیض، ػوَم هحیغی ٍ سوبع ثب داسٍّب



 اهذاف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشذ:

 عبهل ػشٍیکبل سا ثِ عٌَاى علز ًبصایی سَضیح دّذ. 1-23

 یح دّذ.عبهل سحوی سا ثِ عٌَاى علز ًبصایی سَض 2-23

 ًبثبسٍسی ثب عبهل لَلِ ای ٍ صفبقی سا سَضیح دّذ. 3-23

 عبهل سخوذاًی سا ثِ عٌَاى علز ًبصایی سَضیح دّذ. 4-23

 علل عذم سخوک گزاسی ٍ ثیوبسیْبی دخیل دس آى سا سَضیح دّذ. 5-23

 آًذٍهششیَص سا ثِ عٌَاى علز ًبصایی سَضیح دّذ. 6-23

 ِ عٌَاى علز ًبصایی سَضیح دّذ.عَاهل هشثَط ثِ فَق کلیِ سا ث 7-23

 عَاهل هشثَط ثِ غذُ سیشٍئیذ سا ثِ عٌَاى علز ًبصایی سَضیح دّذ. 8-23

 عَاهل َّسهًَی دخیل دس ًبصایی سا سَضیح دّذ. 9-23

 اخشالالر هبیع ػوي سا ثِ عٌَاى عبهل ًبصایی هشداى سَضیح دّذ 10-23

 یح دّذٍاسیکَػل سا ثِ عٌَاى عبهل ًبصایی هشداى سَض 11-23

 اخشالالر هبدسصادی ثِ عٌَاى عبهل ًبصایی هشداى سَضیح دّذ 12-23

 اخشالالر غذد دسٍى سیض ثِ عٌَاى عبهل ًبصایی هشداى سا سَضیح دّذ 13-23

 ػوَ م هحیغی ٍ عَاهل داسٍیی ًبصایی دس هشداى سا سَضیح دّذ. 14-23

 جلسه بیست و چهارم

  ٍسی ٍ هـبٍسُ ًبثبسٍسی ٍ ثشسػی هؼبئل سٍاًی صٍخیي ًبثبسٍسآؿٌبیی ثب سکٌَلَطی ّبی کوک ثبس: هذف کلی

 اهذاف ویژه:

 دانشجو در پایان قادر باشذ:

 سکٌَلَطی ّبی کوک ثبسٍسی سا سَضیح دّذ 1-12

 هـبٍسُ ثب صٍخیي ًبثبسٍس سا سَضیح دّذ 2-12

 چگًَگی ثشسػی هؼبئل سٍاًی صٍخیي ًبثبسٍس سا سَضیح دّذ 3-12

 
 

 منابع:
 

 1391بى اع، ثیوبسی ّبی صًبى ثشک ًٍَاک ، ثْشام قبضی خْبًی ، اًشـبسار گلجبى ثشک،خبس-1

کٌث خی سایبى ، ساع اع ، ثشکَسیض، ساثشر ال.ثبسثیشی،آًذسیبدًٍبیف،اصَل ثیوبسی ّب ٍ ثْذاؿز صًبى کیؼشٌش.ثْشام قبضی -2

 خْبًی . اًشـبسار اًذیـِ سٍؿي . آخشیي چبح

 خشیي چبحثیوبسیْبی صًبى ّکش ٍ هَس. آ-3

 
 
 
 
 

 پرسش و پاسخ–سخنرانی  روش تدریس:

 
 

 وسایل آموزشی :
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 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

ثعذ اص ّش  %10 چٌذ گضیٌِ ای کوئیز

چْبس خلؼِ 

 کالع

دس ػبعز 

 کالع

 12ثعذ اص  %10 ایچٌذ گضیٌِ  ترم آزمون میان 

 خلؼِ

دس ػبعز 

 کالع

دس ػبلي  دبیبى سشم %75 چٌذ گضیٌِ ای آزمون پایان ترم

 اهشحبًبر

حضور فعال در 
 کالس

دس خلؼِ  5% -

 کالع

دس ػبعز 

 کالع

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضًر مىظم ي بمًقع درکالس      

 ت مطرح شدٌ در کالسشرکت در بحث َای گريَی ي پاسخ بٍ سًاال      

 خامًش ومًدن تلفه َمراٌ در کالس درس     
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 و ناباروری بیماریهای زنان جدول زمانبندی درس                           

 هفته اول(8)11-11شنبه یکو  )طول ترم(11 -11شنبه  : هروز و ساعت جلس            

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 20/6/95 

 

 دکشش ػَػي حیذسدَس صى)داخلی ٍ خبسخی( هشٍسی ثش ػبخشوبى دػشگبُ سٌبػلی

2 21/6/95 

 

آؿٌبیی ثب گشفشي ؿشح حبل، هعبیٌبر طًیکَلَطی، آصهبیـبر 

 صًبى ٍ سٍؿْبی غشثبلگشی ٍ سـخیصی

 دکشش ػَػي حیذسدَس

3 27/6/95 

 

آؿٌبیی ثب فیضیَلَطی قبعذگی)ّیذَسبالهَع، ّیذَفیض ٍ 

 سخوذاًْب(

 دکشش ػَػي حیذسدَس

4 28/6/95 

 

 دکشش ػَػي حیذسدَس ٍ..... PMSبیی ثب دیؼوٌَسُ ، آؿٌ

آؿٌبیی  ثب ثلَغ )عجیعی، صٍدسع ٍ دیشسع( ٍ اخشالالر  3/7/95 5

 َّسهًَی ٍ ثیوبسیْبی هشثَط ثِ آى

 دکشش ػَػي حیذسدَس

6 4/7/95 

 

آؿٌبیی ثب اخشالالر قبعذگی، آهٌَسُ ٍ خًَشیضیْبی غیش 

 عجیعی دػشگبُ سٌبػلی

 دکشش ػَػي حیذسدَس

7 10/7/95 

 

 دکشش ػَػي حیذسدَس آؿٌبیی ثب یبئؼگی ٍ دٍساى قجل اص یبئؼگی

8 11/7/95 

 

آؿٌبیی ثب اًَاع غشثبلگشی ػشعبًْبی ؿبیع صًبى ٍ عفًَز 

 STD  ٍHIV/AIDSعفًَز ّبی  -ّبی فشج ٍ هْجل

 دکشش ػَػي حیذسدَس

9  
17/7/95 

 آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی خَؽ خین فشج ٍ هْجل)علل ٍ عالئن،

سٍؿْبی سـخیص ٍ دسهبى، هشاقجز ّبی هشثَعِ ٍ سٍؿْبی 

 دیـگیشی عفًَز ّب(

 دکشش ػَػي حیذسدَس

11 18/7/95 

 

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین فشج ٍ هْجل)علل ٍ عالئن، 

سٍؿْبی سـخیص ٍ دسهبى، هشاقجز ّبی هشثَعِ ٍ سٍؿْبی 

 دیـگیشی عفًَز ّب(

 دکشش ػَػي حیذسدَس

11 24/7/95 

 

ثیوبسیْبی خَؽ خین سحن ٍ دّبًِ سحن )ؿبهل  آؿٌبیی ثب

علل، عالئن، سٍؿْبی سـخیصی، دسهبى ٍ هشاقجز ّبی 

 هشثَعِ ٍ سٍؿْبی دیـگیشی(

 دکشش ػَػي حیذسدَس

12 25/7/95 

 

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین سحن ٍ دّبًِ سحن )ؿبهل علل، 

عالئن، سٍؿْبی سـخیصی، دسهبى ٍ هشاقجز ّبی هشثَعِ ٍ 

 گیشی(سٍؿْبی دیـ

 دکشش ػَػي حیذسدَس

13 1/8/95 

 

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی لَلِ سحوی، عفًَز ّب، ًبٌّدبسی ّب ٍ 

 سَهَسّب ٍ ػل دػشگبُ سٌبػلی

 دکشش ػَػي حیذسدَس

14 2/8/95 

 

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی  خَؽ خین سخوذاى، سَهَسّب ٍ کیؼز 

 ّب ٍ ػٌذسم سخوذاى دلی کیؼشیک

 دکشش ػَػي حیذسدَس

 دکشش ػَػي حیذسدَس آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین سخوذاى 8/8/95 15



 

16 9/8/95 

 

آؿٌبیی ثب ًبساحشی ّبی دػشگبُ ادساسی، ثی اخشیبسی ّبی 

 ادساسی، فیؼشَل ّبی ٍصیکَ ٍاطیٌبل ٍ سکشَ ٍاطیٌبل

 دکشش ػَػي حیذسدَس

17 15/8/95 

 

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی  خَؽ خین دؼشبى) کیؼز ّب ٍ عفًَز 

 یص، هشاقجز ّبی دسهبًی ٍ دیـگیشی(ّب، سـخ

 دکشش ػَػي حیذسدَس

آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی ثذخین دؼشبى، سـخیص، هشاقجز ّبی  22/8/95 18

 دسهبًی ٍ دیـگیشی

 دکشش ػَػي حیذسدَس

 دکشش ػَػي حیذسدَس PIDآؿٌبیی ثب اًذٍهششیَص ٍ  29/8/95 19

 دکشش ػَػي حیذسدَس هخشلف(آؿٌبیی ثب اخشالالر کشٍهَصٍهی)ػٌذسم ّبی  6/9/95 21

آؿٌبیی ثب ًبصایی) ثشسػی علل ًبصایی دس هشد ٍ صى، عَاهل  13/9/95 21

هـششک ًبصایی هشد ٍ صى)هؼبئل خٌؼی، قذسر ثبسٍسی 

 ضعیف، ًبػبصگبسی)ایوٌَ لَطی(

 

 دکشش ػَػي حیذسدَس

آؿٌبیی ثب ًبصایی) اًَاع سٍؽ ّبی سـخیصی، دسهبًی ٍ دیگش  20/9/95 22

 ر ٍ کوک ثِ صٍج ًبثبسٍس(اقذاهب

 دکشش ػَػي حیذسدَس

آؿٌبیی ثب  عَاهل ًبصایی دس صى)،عبهل ػشٍیکبل، سحوی، لَلِ  4/10/95 23

ای، سخوذاًی، آًذٍهششیَص، عَاهل فَق کلیَی، عَاهل 

هشثَط ثِ غذد سیشٍئیذ ٍ ثشسػی غذد  داخلی، عَاهل 

بیع َّسهًَی دس ًبصایی( ٍ عَاهل ًبصایی دس هشد)اخشالالر ه

ػوي، ٍاسیکَػل، اخشالالر هبدسصادی، اخشالالر غذد 

 دسٍى سیض، ػوَم هحیغی ٍ سوبع ثب داسٍّب

 

 

 

 دکشش ػَػي حیذسدَس

آؿٌبیی ثب سکٌَلَطی ّبی کوک ثبسٍسی ٍ هـبٍسُ ًبثبسٍسی  11/10/95 24

 ٍ ثشسػی هؼبئل سٍاًی صٍخیي ًبثبسٍس

 دکشش ػَػي حیذسدَس

 


