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 هدف کلی درس :
تولید مثل و سیستم مراقبتهای پرستاری در بیماریهای هدف اصلی این درس آگاهی و شناخت دانشجویان با 

 است تناسلی مردان

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 مردان تناسلی درسیستم اختالالت  عالئمآناتومی و فیزیولوژی دستگاه ژنیتال و آشنایی با  -4

تناسلی در مردان و آشنایی با آزمایشات و اقدامات تشخیصی بیماران مبتال به اختالالت دستگاه  -1

 هتومورهای خوش خیم و بدخیم این ناحی

 پروستاتیت و اقدامات درمانی و پرستاری مربوط به آنهاآشنایی با هیپرپالزی پروستات و  -3

 مرتبط با آنمراقبتهای پرستاری اختالالت بیضه در مردان و آشنایی با  -1

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 

 هدف کلی جلسه اول:

  ئم اختالالت سیستم ژنیتال در مردانآشنایی با آناتومی و فیزیولوژی دستگاه ژنیتال و عال -1

 اهداف ویژه جلسه اول:
 در پایان دانشجو قادر باشد

 کارکرد اندامهای هر یک ازاندامهای سیستم ژنیتال مردان را شرح دهد -4-4

 بررسی و شناخت سیستم تناسلی در مردان را شرح دهد -4-1

 های دستگاه ژنیتال را بیان کندعالئم بالینی عمومی عفونت -4-3

  
 

 لی جلسه دوم:هدف ک

آشنایی با آزمایشات و اقدامات تشخیصی بیماران مبتال به اختالالت دستگاه تناسلی در مردان و تومورهای  -2



 خوش خیم و بدخیم این ناحیه

 
 اهداف ویژه جلسه دوم:

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 اصول معاینات بالینی اندامهای ژنیتال در مردان را توضیح دهد -1-4

 الینی عمومی نشاندهنده اختالالت دستگاه ژنیتال را توضیح دهدآزمایشات ب -1-1

مردان را  سیستم تناسلیآزمایشات بالینی اختصاصی نشاندهنده اختالالت  -1-3

 شرح دهد

اقدامات تشخیصی پاراکلینیک نشاندهنده اختالالت دستگاه ژنیتال در زنان و  -1-1

 مردان را شرح دهد

تومورهای خوش خیم و بدخیم های پرستاری در بیماران مبتال به مراقبت -1-5

 دستگاه تناسلی مردان را توضیح دهد

 
 هدف کلی جلسه سوم:

 آشنایی با هیپرپالزی پروستات و پروستاتیت و اقدامات درمانی و پرستاری مربوط به آنها -3

 
 اهداف ویژه جلسه سوم:

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 عالئم هیپرپالزی خوش خیم پروستات را شرح دهد -3-4

 راقبتهای پرستاری و درمانی از هیپرپالزی خوش خیم پروستات را شرح دهدم -3-1

 را توضیح دهد TURPهای بعد از عمل جراحی مراقبت -3-3

 گیری و درمان پروستاتیت را توضیح دهداقدامات مراقبتی برای پیش -3-1

 
 :جلسه چهارمهدف کلی 

 مرتبط با آنآشنایی با اختالالت بیضه در مردان و مراقبتهای پرستاری  -1

 
 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 مراقبتهای پرستاری در بیماران مبتال به سرطان بیضه را شرح دهد -1-4

 فیزیوپاتولوژی بیماریهای ارکیت و اپیدیدمیت را بیان کند -1-1

 اقدامات پرستاری بعد از جراحی هیدروسل و واریکوسل را شرح دهد -1-3

 اختالالت کرپتوارکیدیسم و فیموزیس را توضیح دهدعالئم مرتبط با  -1-1
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

های کالسی رود دانشجویان در کالس حضور فعال  داشته باشند و برای شرکت در بحثانتظار می -4

 با مطالعه قبلی وارد کالس شوند.

 یابی پایانی موثر است.غیبت در هر یک از جلسات کالس در ارزش -1

رود که تقویت رویکرد عملکرد مبتنی بر شواهد است، لذا انتظار میهدف کالسهای دانشجویان  -3

 دانشجویان جهت ارائه کنفرانسهای خود از منابع متعدد، جدید و چالش برانگیز استفاده نمایند.
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آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی دستگاه ژنیتال و 

 عالئم اختالالت سیستم تناسلی در مردان

 

 عبدی

1 15/44/55 
 

آشنایی با آزمایشات و اقدامات تشخیصی بیماران 

مبتال به اختالالت دستگاه تناسلی در مردان و 

 تومورهای خوش خیم و بدخیم این ناحیه

 

 

 عبدی

3 1/41/55 
 

آشنایی با هیپرپالزی پروستات و پروستاتیت و 

 اقدامات درمانی و پرستاری مربوط به آنها

 

 عبدی
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آشنایی با اختالالت بیضه در مردان و مراقبتهای 

 مرتبط با آنپرستاری 

 عبدی

 


