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 طرح درس بیماریهای زنان و ناباروری

 

 

 

 

 

 هدف کلی:

تشخیص حاالت زن در هنگام سالمت و بیماری و بیماریهای دستگاه تولید مثل و تصمیم گیری مناسب در -1

 انتخاب اولویت در اجرای درمانها و مراقبتهای مربوطه )جسمی، روانی، اجتماعی(

مقتضی )ارجاع، درمان و مراقبت( در مورد ضایعات، ناهنجاریها و بیماریهای توانایی تشخیص، تصمیم و اقدام -2

 دستگاه تولید مثل

شناخت علل بیماریهای دستگاه تولید مثل در زنان، آشنایی با روشهای پیشگیری، تشخیص، درمان و -3

 مراقبتهای مربوطه

و موازین شرعی در هنگام ارائه  ای و پایبندی به اصول اخالقیها و محدودیتهای حرفهتشخیص مسئولیت-4

 خدمات.

 

 نام درس: بیماریهای زنان و ناباروری

 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی -3و2و1پیش نیاز: بارداری زایمان 

 واحد تئوری                          3تعداد واحد: 

   69-69نیمسال اول  11-11ها ساعت کالس: چهارشنبه

 خانم خلیلیپیوسته مامایی         مدرس: ناکارشناسی سوم دانشجویان ترم 
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 جلسۀ اول:

 هدف کلی:آشنایی باآناتومی دستگاه تناسلی زنانه وگرفتن شرح حال

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:=اهداف ویژه

 آناتومی دستگاه تناسلی خارجی زن را شرح دهد.-1

 آناتومی دستگاه تناسلی داخلی زن را توضیح دهد.-2

 مناسب از زنان بگیردشرح حال -3

 معاینات ژنیکولوژیک را به طور کلی بیان نماید-4

 روشهای تشخیص و غربالگری را نام ببرد.-5

 جلسه دوم:

 هدف کلی:آشنایی بافیزیولوژی قاعدگی

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 فیزیولوژی قاعدگی را توضیح دهد.-1

 ها را در بروز قاعدگی به تفکیک شرح دهد.وس، هیپوفیز و تخمدانعملکرد هریک از غدد هیپوتاالم-2

 علل، عالئم و درمان دسیمنوره را بیان نماید.-3

 ( را توضیح دهد. PMSعلل، عالئم و درمان سندروم پیش از قاعدگی )-4
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 جلسه سوم:

 هدف کلی:آشنایی بابلوغ،اختالالت قاعدگی،آمنوره

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 مراحل بلوغ را نام ببرد.-1

 فیزیولوژی بلوغ طبیعی را شرح دهد.-2

 علل و عالئم و درمان بلوغ زودرس را توضیح دهد.-3

 علل و عالئم و درمان بلوغ دیررس را بیان نماید.-4

 اختالالت هورمونی و بیماریهای مؤثر در بلوغ را گزارش نماید.-5

 اختالالت قاعدگی را برشمارد. انواع-6

 جلسه چهارم:

 هدف کلی:آشنایی باخونریزیهای غیرطبیعی،یائسگی

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 علل، عالئم و درمان آمنوره را توضیح دهد.-1

 علل، عالئم و درمان  اولیگو منوره را شرح دهد. -2

 ذکر نماید.علل، عالئم و درمان پلی منوره را  -3
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 علل، عالئم و درمان  هیپرمنوره را بیان نماید. -4

 علل، عالئم و درمان متروراژی و منومتروراژی را به تفکیک شرح دهد. -5

 یائسگی را تعریف نماید.-6

 عالئم، عوارض و مراقبتهای الزم در یائسگی را شرح دهد.-7

 :جلسه پنجم

 یهای مقاربتیهدف کلی:آشنایی باسرطانهای شایع زنان،بیمار

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 انواع غربالگری سرطانهای شایع زنان را به تفکیک بیان نماید.-1

 ها توضیح دهد.را به همراه عالئم و درمان آن  STDعفونتهای -2

 بیماریهای فرج علل، عالئم، روشهای تشخیصی و درمان، مراقبتهای مربوطه را شرح دهد.-3

 بیماریهای واژن، علل، عالئم، روشهای تشخیصی و درمان، مراقبتهای مربوطه را توضیح دهد.-4

 جلسه ششم:

 هدف کلی:آشنایی بابیماریهای رحم ودهانه رحم

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:اهداف ویژه= 

 بیماریهای خوش خیم و بدخیم رحم و دهانه رحم را نام ببرید.-1
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روشهای تشخیصی، درمان، مراقبتهای مربوطه و روشهای پیشگیری از بیماریهای خوش خیم و علل، عالئم، -2

 بدخیم رحم و دهانه رحم را به تفکیک شرح دهد.

 جلسه هفتم:

 هدف کلی:آشنایی بابیماریهای لوله رحم وتخمدان

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 های رحمی را شرح دهد.لولهناهنجاریها، عفونتها و تومورهای -1

 درمان سل دستگاه تناسلی را توضیح دهد.و  علل، عالئم-2

 درمان  تومورهای خوش خیم و بدخیم تخمدان را گزارش نماید. و علل، عالئم -3

 درمان کیستهای تخمدان و سندرم تخمدان پلی کستیک را بیان نماید. و علل، عالئم -4

 جلسه هشتم:

 ماریهای دستگاه ادراری وبیماریهای پستانهدف کلی:آشنایی بابی

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

های ادراری، فسیتول های وزیکوواژینال و اختیاریدرمان و پیشگیری از بی ،علل ایجادکننده، عالئم-1

 رکتوواژینال را شرح دهد.

 ببرید.انواع بیماریهای خوش خیم و بدخیم پستان را به تفکیک نام -2

 .درمان و مراقبتهای درمانی تومورهای بدخیم پستان را برشمارد ،علل، عالئم-3
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 علل، عالئم و درمان و مراقبتهای درمانی کیستها و عفونتهای پستان را بیان نماید.-4

 روشهای پیشگیری از بیماریهای پستان را توضیح دهد.-5

 جلسه نهم:

 رلگنهدف کلی:آشنایی بااندومتریوز،عفونت منتش

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد. اهداف ویژه=

 درمان  اندومتریوز را شرح دهد. و عوارض، علل، عالئم-1

 ( را بیان کند.PIDعلل،عالئم، عوارض و درمان عفونتهای منتشر لگنی )-2

 جلسه دهم:

 هدف کلی:آشنایی بااختالالت کروموزومی

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 انواع اختالالت کروموزومی مؤثر بر دستگاه تناسلی را برشمارد.-1

 عالئم و عوارض اختالالت کروموزومی را به تفکیک شرح دهد.-2

 های مناسب و مراقبتهای مربوط به هر اختالل را بیان نماید.درمان-3

 جلسه یازدهم:

 هدف کلی:آشنایی بانازایی وروشهای تشخیصی آن
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 در پایان جلسه قادر باشد:دانشجو  اهداف ویژه=

 نازایی وعقیمی را تعریف نماید.-1

 انواع علل نازایی زنانه و مردانه را به تفکیک برشمارد.-2

 عوامل مشترک مؤثر بر نازایی زنانه و مردانه را شرح دهد.-3

 آزمایشات و روشهای تشخیصی نازایی در زنان و مردان را به تفکیک نام ببرد.-4

 جلسه دوازدهم:

 ف کلی:آشنایی باعوامل زنانه نازاییهد

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 و ... را شرح دهد. ایعوامل نازایی در زنان شامل عامل سرویکال، رحمی، لوله-1

 عوامل هورمونی مؤثر بر نازایی در زنان مانند هورمونهای تیروئید و... را توضیح دهد.-2

 جلسه سیزدهم:

 کلی:آشنایی باعوامل مردانه نازاییهدف 

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد. اهداف ویژه=

 عوامل نازایی در مردان شامل واژیکوسل و اختالالت مایع سمن و... را توضیح دهد.-1

 عوامل هورمونی و سموم محیطی و تماس با داروهای مؤثر بر نازایی مردانه را شرح دهد.-2
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 جلسه چهاردهم:

 :آشنایی بادرمان نازاییهدف کلی

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 راههای درمانی مناسب هریک از علل نازایی زنانه را بیان نماید.-1

 راههای درمانی مناسب هریک از علل نازایی مردانه را گزارش نماید.-2

 جلسه پانزدهم:

 هدف کلی:آشنایی باروشهای کمک باروری

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 انواع روشهای کمک باروری را برشمارد.-1

 در مورد هریک از روشهای کمک باروری توضیح دهد.-2

 جدیدترین روشهای کمک باروری را گزارش دهد.-3

 جلسه شانزدهم:

 هدف کلی:آشنایی بامشاوره نازایی

 دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: اهداف ویژه=

 اهمیت مشاوره ناباروری با زوج نابارور را شرح دهد.-1
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  Roll playingیک جلسۀ مشاوره با زوج نابارور را طرح ریزی و اجرا نماید. -2

 اهمیت بررسی مسائل روانی در زوج نابارور را توضیح دهد. -3

 .شیوه مناسب برخورد با مشکالت روانی زوج اعم از درمان ارجاع و... را بیان نماید-4

 منابع اصلی درس:

 اسپیروف، آخرین چاپ-1

 بیماریهای زنان نواک، آخرین چاپ-2

 بیماریهای زنان کسیتز، آخرین چاپ-3

 بیماریهای زنان هکرومور، آخرین چاپ-4

 مقاالت معتبر-5

 شیوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره 1حضور فعال در کالس                                                        -1

 نمره 1پاسخگویی به سئواالت مطرح شده در کالس                      -2

 نمره  2          انجام تکالیف محوله                                                -3

 نمره 5          شرکت در امتحان میان ترم                                      -4

 نمره 11        شرکت در امتحان پایان ترم                                      -5



11 
 

 روش تدریس:

 وایت برد -نمایش اسالید و فیلم -بحث گروهی -سخنرانی

 وسایل آموزشی:ویدیوپروژکتور،وایت برد،موالژ
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 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// /////////////////////////// %15 شفاهی کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

  19/8/95 %21 کتبی

آزمون پایان 
 ترم

  14/11/95 %61 کتبی

حضور فعال در 
 کالس

 5%   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضوربه موقع درکالس
 درکالسپاسخ به سئواالت مطرح شده 

 خاموش نمودن تلفن همراه
 رعایت نظم کالس

 
 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
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                      جدول زمانبندی درس بیماریهای زنان                                                                                                              

 31-31 ها چهارشنبه: جلسه ساعت و روز

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 42/6/59 
 

 خانم خلیلی گرفتن شرح حال-آناتومی دستگاه تناسلی زنانه

4 11/6/59 
 

 " فیزیولوژی قاعدگی

1 7/7/59 
 

 " آمنوره-اختالالت قاعدگی-بلوغ

2 12/7/59 
 

 " یائسگی-خونریزیهای غیرطبیعی

9 41/7/59 
 

 " بیماریهای مقاربتی-سرطانهای شایع زنان

6 42/7/59 
 

 " بیماریهای رحم ودهانه رحم

7 9/2/59 
 

 " بیماریهای لوله رحم وتخمدان

2 14/2/59 
 

-بی اختیاری ادراری-بیماریهای دستگاه ادراری

 بیماریهای پستان

" 

5 15/2/59 
 

 " عفونت منتشرلگن-وزیاندومتر -امتحان میان ترم

11 46/2/59 
 

 " یاختالالت کروموزوم

11 1/5/59 
 

 " (یدرمان یصیتشخ ی)روشهایینازا

14 11/5/59 
 

 " بررسی عوامل زنانه نازایی 

11 17/5/59 
 

 " یینازامردانه عوامل  یبررس

12 42/5/59 
 

 " آشنایی بادرمان نازایی

19 
 

 " آشنایی باتکنولوژیهای کمک باروری 1/11/59

16 2/11/59 
 

مشاوره ناباروری وبررسی مسائل روانی زوجهای 

 نابارور

" 

17 12/11/59 
 

  ترمامتحان پایان 
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