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 oهدف كلي درس:
كسب دانش و مهارت الزم در مورد بیماری های شایع دستگاه تولید مثل زنان و آشنایي با روش های پیشگیری ،تشخیصي و درماني آن ها

 oاهداف اختصاصي درس (بخش تئوری):


دانشجو در پایان دوره باید بتواند:



آناتومي دستگاه تناسلي زنان ( داخلي و خارجي) را تشریح كنند.



فیزیولوژی دستگاه تولید مثلي زنان در مراحل مختلف زندگي از بلوغ تا یائسگي را توضیح دهند.



معاینه بالیني و روش های كمک تشخیصي در معاینات ژنیكولوژی را تشریح نمایند.



عالیم تشخیصي( كلینیكي و پاراكلینیكي) و اداره واژینیت ها ،سرویسیت ها و  PIDرا توضیح دهند.



تشخیص و اداره بیماری های داخل اپي تلیالي سرویكس ،واژن و ولو را بیان نمایند.



تشخیص و درمان بیماری های خوش خیم دستگاه تناسلي را با توجه به سن بیمار شرح دهند.



تشخیص و اداره انواع درد های لگني را بیان نمایند.



آندومتریوز ،نحوه كنترل  ،درمان و عوارض آن را شرح دهند.



تشخیص و اداره بیماری های خوش خیم پستان را توضیح دهند.



اختالالت ادراری تحتاني را نام برده و علل هركدام را بیان نمایند.



تشخیص و اداره بي اختیاری ادراری را شرح دهند.



شلي های لگن و اداره آن ها را توضیح دهند.



اختالالت بلوغ را نام برده و اداره آن ها را تشریح نمایند.



آمنوره اولیه را از ثانویه افتراق داده و علل هر كدام را بیان نمایند.



تشخیص و اداره تخمدان پلي كیستیک و هیرسوتیسم را توضیح دهند.



اداره نازایي را با توجه به علل ایجاد كننده آن بیان نمایند.



یائسگي و اداره آن را توضیح دهند.



تشخیص و اداره بیماری های بدخیم پستان را توضیح دهند.



عوامل مساعد كننده و اداره بدخیمي های سرویكس را با توجه به  stageشرح دهند.



عوامل مساعد كننده و اداره بدخیمي های سرویكس را با توجه به  stageتوضیح دهند.



عوامل مساعد كننده و اداره بدخیمي های سرویكس را با توجه به  stageبیان دهند.



روش ها ،عوارض و مراقبت های شیمي درماني و رادیوتراپي را توضیح دهند.

 oمنابع اصلي درس (عنوان كتاب  ،نام نویسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر ،شماره فصول یا صفحات
مورد نظر در این درس درصورتي كه مطالعه همه كتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری
نباشد)


درسنامه ی جامع بیماری های زنان(نواک  /كیستنر /اسپیروف /بیماری های زنان ویلیامز)  ،مریم شیرمحمدی ،زیبا تقي زاده،
سال  1392تهران ،انتشارات اندیشه رفیع.

 oروش های تدریس:


سخنراني برنامه ریزی شده ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهي

 oامكانات آموزشي بخش


اسالید پروژكتور  ،ویدوئو پروژكتور و كامپیوتر

 oتكالیف دانشجویان:


حضور منظم و فعال در كالس و اجتناب از غیبت غیر موجه



انجام پیش مطالعه بر اساس موضوعات هر جلسه



آمادگي برای پاسخگویي به سواالت در آغاز هر جلسه



مشاركت فعال در بحث های كالسي

 oنحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي:
 oالف) در طول دوره كوئیز ،تكالیف ،امتحان میان ترم ،حضور و غیاب و...



حضور وغیاب (در هر جلسه غیبت غیر موجه  0/25نمره از امتحان پایان ترم كسر مي شود
نمرات كوئیز دانشجویان  8نمره از كل نمرات درس
بارم  12 :نمره از كل نمرات درس

ب) پایان دوره  :آزمون پایان ترم

 oسیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس:


طبق قوانین آموزشي مي باشد.

جدول زمان بندی ارائه درس

نیمسال  :اول 96-97

 :بیماری های زنان و ناباروری

ردیف

نوبت جلسه
كالس

ساعت

عنوان

مدرس

آمادگي الزم
دانشجویان قبل از
شروع كالس

1

جلسه اول

4-6

آناتومي و فیزیولوژی دستگاه تولیدمثلي زنانه،

نعیمه طیبي

حضور به موقع

2

جلسه دوم

4-6

3

جلسه سوم

4-6

4

جلسه چهارم

4-6

5

جلسه پنجم

4-6

6

جلسه ششم

4-6

اخذ شرح حال و روش های تشخیصي و جراحي
علت ،تشخیص و درمان خونریزی های غیر

در كالس

نعیمه طیبي

طبیعي رحم به تفكیک سن
علت ،تشخیص و درمان اختالالت خوش خیم

جلسات قبل

نعیمه طیبي

تولید مثل به تفكیک سن
علت ،تشخیص ،درمان عفونت های تناسلي ادراری

مطالعه مطالب
مطالعه مطالب
جلسات قبل

نعیمه طیبي

Quiz

و بیماری مقاربتي
 -ادامه علت ،تشخیص ،درمان عفونت های تناسلي

نعیمه طیبي

ادراری و بیماری مقاربتي
بیماری های داخل اپي تلیالي دهانه رحم ،واژن و

مطالعه مطالب
جلسات قبل

نعیمه طیبي

ولو

مطالعه مطالب
جلسات قبل
مطالعه مطالب

7

جلسه هفتم

4-6

اندومتریوز

نعیمه طیبي

8

جلسه هشتم

10-12

درد لگن و دیسمنوره

نعیمه طیبي

Quiz

9

جلسه نهم

10-12

بیماری های خوش خیم پستان

فاطمه

مطالعه مطالب

10

جلسه دهم

10-12

اختالالت ادراری تحتاني ،پروالپس اعضای لگني

جلسات قبل

محمودی
فاطمه
محمودی

جلسات قبل
مطالعه مطالب
جلسات قبل

11

جلسه یازدهم

10-12

بلوغ

12

جلسه

10-12

آمنوره

فاطمه
محمودی

دوازدهم
13

جلسه

14

اختالالت آندوكرین

10-12

15

ناباروری

10-12

16

Quiz

فاطمه

مطالعه مطالب
جلسات قبل

Quiz

محمودی
ناباروری

10-12

پانزدهم
جلسه

فاطمه
محمودی

چهاردهم
جاسه

جلسات قبل

محمودی

سیزدهم
جلسه

فاطمه

مطالعه مطالب

فاطمه
محمودی

یائسگي

10-12

شانزدهم

فاطمه
محمودی

17

جلسه هفدهم

10-12

بدخیمي پستان

استاد مدعو

18

جاسه

10-12

بدخیمي رحم ،سرویكس ،تخمدان ،واژن و ولو

استاد مدعو

مطالعه مطالب
جلسات قبل
مطالعه مطالب
جلسات قبل
مطالعه مطالب
جلسات قبل

هجدهم

مطالعه مطالب
جلسات قبل

 oتاریخ امتحان پایان ترم96 / 10 /30 :
 oسایر تذكر های مهم برای دانشجویان:
نداشتن غیبت ،حضور بموقع و فعال و پویا در كالس همراه با مطالعه مطالب و مباحث جلسه قبل ،طرح پرسش و پاسخهای مرتبط با درس و
همكاری دانشجو در مباحث و سواالت مطرح شده در كالس حین درس ،از نظر اینجانب جزء امتیازات مثبت برای دانشجو منظور شده و در
نتیجه نهائي ترم دانشجو به نحو مثبتي تاثیر گذار خواهد بود.

