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 توصیف کلی درس 

مراقبت و درمان بیماری های زنان و ناباروری طبق شرح وظایف ماما، از ضروری ترین صلاحیت های حرفه ای ماما مي تشخیص، شناخت،

باشد. در این درس، شایعترین و مهمترین بیماری های ژنیکولوژیک، نحوه اخذ شرح حال، ارتباط با بیمار، تشخیص سلامت و انحراف از آن 



 

 

شناخت علایم و نشانه های بیماری های زنان و نحوه بررسي و درمان یا توانبخشي در حیطه باروری و دستگاه های مرتبط با آن در بدن زن ،

 آن ها و مدیریت بیماری به طور مبسوط ارائه مي شود

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

  و بیماری های دستگاه تولیدمثل، تصمیم گیری مناسب در انتخاب اولویت ها تشخیص حالات زن در شرایط سلامت و بیماری

 در اجرای درمان و مراقبت های مربوطه

 توانایي تشخیص، تصمیم  و اقدام مقتضي در مورد ضایعات، ناهنجاری ها و بیماری های تولیدمثل 

 کلینیک، درمان، مراقبت و پیشگیری و ارتقاء شناخت علل بیماری های دستگاه تولیدمثل زنان و نحوه تشخیص، مواحهه، پارا

 سلامت

 تشخیص مسئولیت های حرفه ای و پایبندی به اصول اخلاقي، قانوني و شرعي 

  

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

1. 

 .نماید در ژنیکولوژی و ناباروری بیان  انواع رایح شرح حال رانحوه اخذ  .2

مورد شرح حال بیماری های زنان را به طور فرضي یا واقعي بنویسد. 3حداقل  .3

ماید.نو الگوریتم آن را رسم  ادهرا توضیخ د بیماری های زنان معاینات ژنیکولوژیک، آزمایشات و روشهای غربالگری و تشخیصي .1

را تحلیل نموده و از یکدیگر تمیز دهد.. )زودرس و دیررس( بلوغ طبیعي و غیر طبیعيط به یافته های بالیني و پاراکلینیکي مربو .1

علائم و نشانه های سندروم پیش از قاعدگي را لیست نموده، و اقدامات پیشگیری کننده و درماني مربوطه را برای بیمار فرضي  .8

ترسیم نماید.  

اختلالات مربوطه را بر حسب شیوع دسته بندی نمایدروند فیزیولوژی طبیعي تولید مثل را شرح داده و  .7

عوامل تاثیرگذار بر روند طبیعي یائسگي را تحلیل نماید. .6

عوارض یائسگي زودرس و دیررس را مقایسه نموده و روش های درمان )دارویي، طب مکمل( عوارض مربوطه را شرح دهد. .9

ص دهد و درمان و نقشه مراقبتهای تشخیریوهای طرح شده در سنااختلالات قاعدگي و خونریزی های غیر طبیعي رحمي را  .11

  ترسیم نماید.را مربوطه 

بیماری های شایع خوش خیم وولو و واژن، سرویکس، لوله های رحمي، رحم و تخمدان را توضیح دهد. .11

غربالگری انواع سرطانهای زنان را شرح دهد.روش های  .12

در کیس های مطروحه تشخیص دهد. علائم و نشانه های سرطانهای شایع ژنیکولوژیک را .13

روش های درماني سرطانهای شایع ژنیکولوژیک را بر حسب گرید و مرحله دسته بندی نماید. .11

شیوه های پیشگیری از سرطانهای شایع ژنیکولوژیک را برنامه ریزی کند. .11

وضیح دهد.و راه پیشگیری و درمان آنها را ت   , را تشخیص دهد (STDs)عفونتهای ژنیکولوژیک و مسری .18

ناراحتي های دستگاه ژنیتال، و عفونت های ادراری را تشخیص افتراقي دهد. .17

بیان نماید. مربوطهدرمانهای رایج  هر یک را به همراه درجه بندی و پرولاپس احشا لگني انواع  .16

نحوه اداره بیماری های شایع پستان را شرح دهد.. .19

دهد.معاینه پستان را روی مولاژ به درستي انجام  .21



 

 

اندومتریوز و ادنومیوز را با هم مقایسه کند. .21

علل ناباروری در زوجین را بر اساس میزان شیوع دسته بندی نماید .22

 آزمایشات روتین، هورموني و ایمنولوژیک، و روش های تشدر بررسي زوج نابارور و موارد کاربرد آن را شرح دهد .23

نمونه ای از  آزمایش بیمار تشخیص دهد. را از رویتاثیرگذار بر باروری اختلالت کروموزومي  .21

مرتبط با باروری را بشناسد. يسندرم های مختلف کروموزومي یا ژنتیک .21

تکنولوژی های کمک باروری را شرح دهد. .28

قوانین مربوط به اهداء در تولیدمثل را لیست کند. .27

به وظایف حرفه ای ماما در اداره باروری و ناباروری، پایبند باشد. .26

اروری را لیست نموده و در سناریوهای مطروحه علت ناباروری را شناسایي کند.عوامل ناب .29

ییماری های عفوني شایع تاثیر گذار بر  باروری را شرح دهد. .31

اصول مشاوره با زوجین نابارور را بیان کند. .31

 

 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                                                                     حضوری3ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  :ایفای نقشسایر موارد 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

          های زنان و ناباروریبیماری  سدرارائه تقویم جدول 

  11-11روز و ساعت کلاس: شنبه ها 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

نام  تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهی

مدرس/ 

 مدرسان

 تعاریف، مفاهیم ،مقدمه و درس معرفي- 1

 شرح حال  اخذ  ارزیابي و ارتباط اولیه با بیمار،-
رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 
 

 دکتر نیساني 2/7/1111

آزمایشات و روش های ، اصول مراقبت از بیمار 1

 تشخیصي، و غربالگری در ژنیکولوژی
رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 9/7/1111

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي بلوغ طبیعي و غیرطبیعي 3

  و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 18/6/1111

، آمنوره و خونریزی های غیر  اختلالات قاعدگي 4

 طبیعي

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 23/7/1111

، آمنوره و خونریزی های غیر  اختلالات قاعدگي 5

  طبیعي

، بحث در سناریو یادگیری مبتني بر

 گروه کوچک

 دکتر نیساني 7/6/1111

 (PMSسندرم پیش از قاعدگي)- 6

  دیسمنوره-

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

، بحث در گروه  و ...( بحث گروهي 

 کوچک

 دکتر نیساني 11/6/1111

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي  عفونت های ژنیتال )وولویت، واژینیت( - 7

  و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 21/6/1111

 (PIDعفونت های ژنیتال )سرویسیت،  8

 

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

  و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 26/6/1111

کیست ها و تومورهای خوش خیم  9

 - تخمدان

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 1/9/1111



 

 

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي (PCODتخمدان پلي کیستیک ) 11

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 12/9/1111

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي ، پولیپ ها،(توده های خوش خیم رحم )میوم 11

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 19/9/1111

اندومتریوز و توده های خوش خیم رحم ) 11

 (ادنومتریوز

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 28/9/1111

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي عفونت های ادراری 13

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 3/11/1111

14 STDs  رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 11/11/1111

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي یائسگي و دوران قبل از آن 15

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 17/11/1111

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي مشاوره با زوجین نابارور 16

 ، بازی نقشو ...( بحث گروهي 

 دکتر نیساني 21/11/1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          بیماری های زنان و ناباروری سدرارائه تقویم جدول 

 هفته دوم( 8) 13-15شنبه ها یکروز و ساعت کلاس: 

 

بیماری ها و ضایعات خوش خیم ولو و واژن،  1

 سرویکس

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر دینی 15/8/1411

)تشخیص، درمان و سرطان های تخمدان 1

   پیشگیری، و ...(

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر دیني 22/6/1111

سرطانهای ولو و  واژن )عوامل مستعد  3

 کننده، تشخیص، درمان و پیشگیری، و ...(

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر دیني 29/6/1111

سرطانهای رحم )عوامل مستعد کننده،  4

 تشخیص، درمان و پیشگیری، و ...(

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر دیني 8/9/1111

سرطانهای سرویکس)عوامل مستعد کننده،  5

 تشخیص، درمان و پیشگیری، و ...(

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر دیني 13/9/1111

تشخیص و درمان و پیشگیری از بیماری  6

 های پستان )تومور، کیست ها، عفونت ها(

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر دیني 21/9/1111

ناباروری )تعاریف، مروری بر بیولوژی تولید  7

 مثل، ویزیت اول( 

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...( بحث گروهي 

 دکتر دیني 27/9/1111

 عوامل نازایي - 8

 روش های کمک باروری-

رسش و پاسخ، کوئیز، )پسخنراني تعاملي

 و ...(  بحث گروهي 

 دکتر دیني 1/11/1111

 

 

 :انتظارات از دانشجووظایف و 

 دهد اختصاص درس این پفعال  مطالعه به را ساعت 11 حداقل هفته هر. 

 شود. حاضر کلاسي های بحث در قبلي مطالعه و آمادگي با. .



 

 

  نفره ارائه دهد.  1یک مطالعه مروری در طول ترم در مورد یکي از موضوعات دلخواه ژنیکولوژیک به صورت تیم 

  حل نماید.تمرین های کلاسي را

 در آزمون پایان دوره شرکت نماید 

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 

 1ارزیابي تکویني )سازنده( -

  2)پایاني( رزیابي تراکميا -

 سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی و سهم نمره اساتید دوره 

 

 

 درصد نمره تکالیف

 درصد 71 آزمون پایان ترم

 درصد 11 ارائه مطالعه

 درصد 11 حل تمرینها و شرکت فعال در درس

 

 

 

  منابع پیشنهادی برای مطالعه

2121بیماری های زنان برک و نواک  
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 2116بارداری و زایمان ویلیامز

 بیماری های زنان کیستنر آخرین نسخه

 

 

 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 


