
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی5/6ساعتی برای یک درس  2جلسه 61)برای یک دوره درس کامل 

 (بعلت تراکم مطالب دروس در شانزده جلسه برنامه ریزی شده است 

 ارشد  آموزش مامائی:مقطع و رشته تحصیلیمامایی         گروه آموزشی            پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

                                          نظری     نوع واحد :        5/6  تعداد واحد:                                        بیماری های زنان و نازایی    نام درس : 

 بارداری زایمان ، نشانه شناسی و...:     پیش نیاز:

     مهرابیدکتر مسئول درس :    تعداد دانشجویان؟                                          : دانشکده پرستاری مکان برگزاری:زمان و

 زاده/ اساتید زنان صادق/ دکتر مهرابیدکتر  مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(

بندی به اصول اخالقی در هنگام ارائه ی زنان، تشخیص و درمان آن با پایکاربرد یافته های علمی در زمینه بیماری ها: هدف کلی

 خدمات

توانایی تشخیص و درمان موارد خفیف و ارجاع صحیحی موارد پوخطر و آشنایی با موارد شایع بیماری های زنان و اهداف بینابینی: 

 پیچیده

 مروری بر  دستگاه تناسلی داخلی و خارجی زنانه   /اولیه ارزشیابی 

 ،کودک و نوجوانزنان در   معاینه صوصیات و ویژگی های جامع ، خ معاینه فیزیکی و تکنیک گرفتن شرح حال : معاینه بیمار*

 نحوه نمونه گیری از سرویکس

یعات ضا -و آن  بیماری های سیستمیک درگیر کنندهی شایع ولوو واژن وعالیم عفونتها ثار و : شناسایی آ و واژن یماریهای ولوب* 

 / ارجاع آنها درماننحوه  و ضایعات خوش خیم و بدخیم واژن و ناهنجاری های واژن  وخوش خیم و بد خیم ولو

عات خوش ضای ، نحوه نمونه گیری و تفسیر آن،  تشخیص آناتومی و بافت شناسی سرویکسشناسایی   - :سرویکسیماری های ب* 

 دهانه رحم و  تکنیک های غربالگری. وروش های تشخیصی سرطان خیم و بدخیم



میومها و کانسر  و بدخیم جسم رحم بویژهآشنایی با توده های خوش خیم  :و لوله ها  رحم خوش خیم و بدخیم  بیماری های *

 درجه بندی کانسر آندومتر، ی در این توده ها و درمان یتشخیصتوده ها، روشهای  عوامل خطر ساز  ،آندومتر

 های رحمی : تشخیص و درمان  لوله یناهنجاریها بیماریها و  *

انواع وروشهای تشخیص  و عالیم و نشانه های سرطان تخمدانوخطرساز کننده و  عوامل پیشگیری: یتخمدان توده های * 

 درجه بندی و تومورهای بدخیم

 وپاتوفیزیولوژی وتشخیص افتراقی واداره انعلل و ویژگیهای افزایش آندروژن ها  :فزایش آندوژن هااتخمدان پلی کیستیک و * 

و تاثیر بر  .…, HIVی با تاکید بر عفونتها وعالیم ودرمان عفونتهای لگنی منتقله از راه جنسیانواع  : مقاربتیفونتهای ع* 

 بارداری و باروری

ونحوه غربالگری وروش  وانواع توده ها وروش های تشخیصی ناتومی پستانو بدخیم پستان: مروری بر آ خوش خیم  بیماری های*

 های بیوپسی وریسک فاکتور ها

 وجراحی دیسمنورهانواع واداره طبی دومتریوز وآن:اتیولوژی وعالیم ودرمان  و دیسمنوره آندومتریوز* 

 و درمانهای در دسترس دیررس وبلوغ زودرس تشخیص   ، بلوغ طبیعیعالیم و نشانه های   بلوغ* 

 *AUB :  مربوطه بررسی وتشخیص ودرمان هایو وپروتکل خونریزی های غیر طبیعی دستگاه تناسلیعلل شناسایی 

 این دوره ودرمانهای مربوطه مشکالتو نشانه های یائسگی،  عالیمشناسایی   یائسگی* 

 شلی  اندامهای لگنی ناتومی کف لگن وعملکرد وفیزیوپاتولوژی: مروری بر آاختالالت کف لگن* 

 …PMS/ Depression/ Sexual Dysfunction/ Rape :روحی روانی در زنان * مسائل

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                         سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                 گروهی      ثبح

 : ارائه گزارش مردیوارد)لطفا نام ببریدمسایر 

جلسات  کالس، تعامل و شرکت در بحث های گروهی، پاسخگویی به سواالت : شرکت مرتب و موثر در وظایف و تکالیف دانشجو

 طرح شده در بحث،  شرکت در ارزیابی پایان نیمسال

 وسایل کمک آموزشی:



 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 07آزمون پایان ترم                                        -ون میان ترم آزم

 درصد  نمره 67شرکت فعال در کالس                درصد نمره         27انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(.................

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح               چند گزینه ای                پاسخ کوتاه          

 فهرست منابع:                   

1-  Novak Text book of Gynecology 2018  

    2- Www. up-to-date.org     

   3- www.CDC.org                       

 


