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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 تشخیص، شناخت،

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



 

 

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

 توانبخشي آن ها و مدیریت بیماری به ارائه مي شود.

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 ناباروریهای زنان و بالا بردن سطح دانش فراگیر و شناخت کامل از بیماری 

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

 در اجرای درمان و مراقبت های مربوطه

 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 اجرا کند. شیوه بازی نقشدر ژنیکولوژی و ناباروری به نحوه اخذ انواع رایج شرح حال را .4

مورد شرح حال بیماری های زنان را به طور فرضي یا واقعي بنویسد. 1حداقل  .2

اختلالات قاعدگي و خونریزی های غیرطبیعي رحمي را در کیس های مطروحه تشخیص داده و درمان و مراقبتهای  .1

ه آن را توضیح دهد. مربوط ب

علل و عوارض بلوغ زودرس و دیررس را طبقه بندی و مقایسه نماید. .1

های شایع ولوواژینال را با مشاهده تصاویر ضایعات شناسایي نموده و روش های تشخیص قطعي و اقدامات بیماری .1

درماني و مراقبتي هر مورد را شرح دهد.

کیس های طرح شده بدخیمي های ولوواژینال را شناسایي نموده و اقدامات با توجه به علایم و نتایج پاراکلینیکي در  .8

مراقبتي و درماني مربوطه را طراحي نماید.

و راه پیشگیری و درمان آنها را توضیح دهد. را تشخیص دهد (STDs)عفونتهای ژنیکولوژیک و مسری .7

راری را بیان کند.نحوه تشخیص افتراقي ناراحتي های دستگاه اوروژنیتال از عفونت های اد .6

انواع پرولاپس احشا لگني و نحوه درجه بندی هر یک را تعریف نموده و درمانهای رایج هریک را شرح دهد. .9

بیماریهای خوش خیم رحم )میوم، پاندومتریوز، آدنومیوز( را در کیس های مطروحه شناسایي نموده و اقدامات  .41

تشخیصي درماني هر یک را ترسیم نماید.

ن های رحم را بر اساس علایم بالیني و شرح حال های فرضي تشخیص داده و روش تشخیص قطعي و انواع سرطا .44

اقدامات مراقبتي و درماني هر یک را ترسیم نماید.



 

 

( را تشخیص داده و طرح مراقبتي درماني را برای بیمار فرضي PCODخیم تخمدان )های خوشمشکلات و بیماری .42

ترسیم نماید.

تخمدان را بر اساس علایم بالیني و شرح حال های فرضي تشخیص داده و روش تشخیص قطعي انواع بدخیمي های  .41

و اقدامات مراقبتي و درماني هر یک را ترسیم نماید.

انواع اختلالات لوله های رحم را بر اساس علایم و نتایج آزمایشگاهي از یکدیگر افتراق دهد. .41

پستان را شرح دهد.نحوه تشخیص و اداره بیماری های خوش خیم شایع  .41

بر اساس علایم بالیني و شرح حال و نتایج پاراکلینیکي در سناریوهای مطروحه سرطان پستان را تشخیص داده و روش  .48

تشخیص قطعي و اقدامات مراقبتي و درماني هر یک را ترسیم نماید.

ناسب هر افتراق دهد و اقدامات م بر اساس علائم بالیني و پاراکلینیکي سل دستگاه تناسلي و سالپنژیت را از یکدیگر .47

یک را بیان نماید.

اختلالات تمایز جنسي را افتراق دهد و نجوه مدیریت آن را با الگوریتم نشان دهد. .46

اختلالت کروموزومي را بر اساس آزمایش بیمار تشخیص دهد. .49

سندرم های مختلف کروموزومي یا ژنتیکیئ مرتبط با باروری را بشناسد. .21

کمک باروری را شرح دهد. انواع تکنولوژی .24

قوانین مربوط به اهداء در تولیدمثل را لیست کند. .22

عوامل ناباروری را را بر حسب شیوع نام برده و در سناریو های مطروحه ضمن تشخیص عامل ناباروری اقدامات مناسب  .21

درماني و حمایتي از زوجین را بیان نماید. 

رموگرام و ییماری های عفوني شایع در ناباروری را تفسیر کند.آزمایشات روتین، هورموني و ایمنولوژیک، اسپ .21

وظایف حرفه ای ماما در اداره باروری و ناباروری، و اصول مشاوره با زوجین نابارور را بیان کند. .21

 مسائل شایع دوران یائسگي را مدیریت کند. .28

 :1رویکرد آموزشی
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