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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 : پرستاری و مامایی زنجان  دانشکده                                                          بیماریهای زنان:   عنوان واحد درسی:

 مامایی رشته تحصیلی: تئورینوع واحد درسی: 

 کارشناسی  مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 3 نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 51 نظری:        تعداد ساعت

نشانه شناسی و معاینات  –اری و زایمان باردپیشنیاز:  92 کد درس:

 فیزیکی
5    

 ر:سای سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییرشته تحصیلی:  پروین محبینام و نام خانوادگی: 

 رتبه علمی: مربی هیئت علمی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 p.mohebbi11@gmail.comپست الکترونیک: 38142242993 شماره تماس:

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 گروه زنانالهام جعفری، لیال رستگاری، پروین محبی، خانم ها (:  نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  43/6/89 ترکیبی مجازی حضوری
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    33/33/1389  

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 یمراقبتها یاجرا یهایماریب و هایناهنجار و عاتیژهضایبو یماریب و سالمت هنگام در زن تحاال صیتشخ -1

 (ی،اجتماعی،روانیجسمان)مربوطه

 آن یمداوا و عالئم صی،تشخیریشگیپ مختلف یوروشها زنان در مثل دیتول دستگاه عیشا یهایماریب علل کامل شناخت -2

 خدمات ارائه هنگام در یشرع نیمواز و یاخالق اصول تیرعا به بودن بند یپا و یا حرفه یتهایمحدود و تهایمسئول صیتشخ -3

 :)در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 نمايد را بحث زنان بيماريهاي تشخيصي روشهاي و زنان تناسلي دستگاه فيزيولوژي و آناتومي. 

 دهد ديررس توضيح و زودرس داخلي،بلوغ غدد با آن ارتباط و قاعدگي غ،بلو.. 

 دهد توضيحآن  عوارض و يائسگي. 

 درمنان  نحنوه  و بيماريهنا  اين   تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابي و واژن و ولو بدخيم و خيم خوش بيماريهاي 

 را بيان کند. آنها

 آنهنا   درمان نحوه و بيماريها اي  تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابيو  سرويکس بدخيم و خيم خوش بيماريهاي

 را بيان کند.

 آنهنا را   درمنان  نحوه و بيماريها اي  تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابيو   رحم بدخيم و خيم خوش بيماريهاي

 بيان کند.

 نحنوه  و بيماريهنا  اين   تشنخيص  بنراي  برداري تصوير و آزمايشگاهي رزيابيا و لوله هاي رحمي بدخيم و خيم خوش بيماريهاي 

 آنها را بيان کند. درمان

 آنها را  درمان نحوه و بيماريها اي  تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابي و تخمدان بدخيم و خيم خوش بيماريهاي

 بيان کند.

 آنهنا را   درمنان  نحوه و بيماريها اي  تشخيص براي برداري تصوير و مايشگاهيآز ارزيابي و پستان بدخيم و خيم خوش بيماريهاي

 بيان کند.

 درمنان  نحنوه  و تشخيصي روشهاي شناسايي.واژينال رکتو و وزيکوواژينال ادراروفيستولهاي اختياري بي و ادراري دستگاه اختالالت

 . دهد توضيح را درماني ارتباط و ارتباطعوارض  اي 

 دهد توضيح راديسمنوره  و لگني مزم  و حاد قاعدگي،آمنوره،دردهاي واختالالت طبيعي غير خونريزيهاي . 
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 را توضيح دهد. حقيقي و مردانه و زنانه کاذب هرمافروديسم فيلترو ترنر،کالي  سندرم 

 ي را شرح دهد.گذار تخمک عمل انجام به بردن يپ بمنظور شاتيآزما 

 رمان آن را بيان کند.نازايي، علل ايجاد آن وروشهاي تشخيص و د 

 

 :حیطه عاطفی 

  ،با طرح سؤال در مباحث کالسي شرکت کند. در حي  آموزش مباحث 

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 . 

 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                                   ایفای نقش                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                     پرسش و پاسخ                                                                                               سخنرانی
                                  Bedside teaching                                     شبیه سازی شده             بیمار                                                                         کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی

               ، پر کردن پرسشنامهپخش کلیپ مربوطهید(:    سایر) بنویس 

 مواد و وسایل آموزشی:

 (پروژکتور ویدئو) پاورپوینت ، برد وایت

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 مهارتهای زندگی به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از اختالالت روانتوجه به 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 کالس شرکت فعال در 

 تکليف دانشجو 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 و انتقاد ارائۀ شده، تعيي  آموزشي تکاليف مناسب و موقع به انجام آموزشي، مباحث در پويا و فعال شرکت ،در کالس کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدريس کيفيت ارتقاء جهت پيشنهاد
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 (ازنی صورت در) کالس از خروج و ورود: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل و با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 اسپیروف آخرین چاپ 
 بیماریهای زنان نواک. برک، جانان. اس، آخرین چاپ 
 .رایان، کنت، آخرین چاپ بیماریهای زنان کیستنر 

 
 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

کوته 

 پاسخ
 چند گزینه ای

 نمره(:  02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 02، برابر 02) نمره قبولی از    

 5حضور و غیاب کالسی: 

درصد در صورت عدم 
 درصد 5انجام تکالیف عملی و پروژه:  درصد5 :مشارکت کالسی
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غیبت به نمره دانشجو اضافه 

 خواهد شد.

 درصد 93امتحان پایان ترم:  درصد 43 امتحان میان ترم: -کوئیز:

 سایر موارد:

 

 جدول زمانی ارائه برنامه:

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

کان م

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

 روشهای با آشنایی و زنان تناسلی دستگاه فیزیولوژی و آناتومی بر مروری  11-11 32/11/79 حضوری 1

 زنان بیماریهای در تشخیصی

 خانم رستگاری

 و زودرس داخلی،بلوغ غدد با آن ارتباط و قاعدگی بلوغ، بر مروری  11-11 31/11/79 حضوری 3

 وبررسیهای بلوغ واختالالتtannerمراحل با آشنایی)سدیرر

 (دیررس و زودرس بلوغ تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی

 محبی

11-11 23/11/79 حضوری 2  بیماریهای شناسایی)رحمی های لوله های بیماری با دانشجو آشنایی  

 برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و رحم های لوله خیم خوش

 .(آنها درمان نحوه و بیماریها این تشخیص

رستگاری خانم  

 خیم خوش بیماریهای شناسایی)واژن ولوو های بیماری با دانشجو آشنایی  11-11 1/13/79 حضوری 1

 این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و واژن و ولو

 .(آنها درمان نحوه و بیماریها

 محبی

 لگنی دردهای و رحمی طبیعی غیر خونریزیهای با دانشجو آشنایی  11-11 11/13/79 حضوری 5

 قاعدگی،آمنوره،دردهای واختالالت طبیعی غیر خونریزیهای شناسایی)

 (دیسمنوره و لگنی مزمن و حاد

رستگاری خانم  

 اختالالت شناسایی)ادراری دستگاه های بیماری با دانشجو آشنایی  11-11 11/13/79 حضوری 1

 رکتو و وزیکوواژینال ادراروفیستولهای اختیاری بی و ادراری دستگاه

 (عوارض این درمان نحوه و تشخیصی روشهای شناسایی.واژینال

ملکی دکتر خانم  

 خیم خوش بیماریهای شناسایی)واژن ولوو های بیماری با دانشجو آشنایی  11-11 15/13/79 حضوری 9

 این تشخیص برای داریبر تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و واژن و ولو

 .(آنها درمان نحوه و بیماریها

 محبی

 لگنی دردهای و رحمی طبیعی غیر خونریزیهای با دانشجو آشنایی  11-11 31/13/79 حضوری 1

 قاعدگی،آمنوره،دردهای واختالالت طبیعی غیر خونریزیهای شناسایی)

 (دیسمنوره و لگنی مزمن و حاد

رستگاری خانم  
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 نحوه و پستان خیم خوش بیماریهای شناسایی) پستان بیماریهای با آشنایی  11-11 31/13/79 حضوری 7

 Screeningروشهای  با آشنایی و بیماریها این درمان آنهاو ارزیابی

 پستان بیماریهای

ملکی دکتر خانم  

 نحوه.باکتریال واژینوز و کاندیدیایی و باکتریایی عفونتهای شناسایی  11-11 33/13/79 حضوری 13

 بیماریها  این درمان و تشخیص

 

 محبی

 لگنی دردهای و رحمی طبیعی غیر خونریزیهای با دانشجو آشنایی  11-11 33/1/71 حضوری 11

 قاعدگی،آمنوره،دردهای واختالالت طبیعی غیر خونریزیهای شناسایی)

 (دیسمنوره و لگنی مزمن و حاد

رستگاری خانم  

 نحوه و پستان خیم خوش بیماریهای شناسایی) پستان اریهایبیم با آشنایی  11-11 33/1/71 حضوری 13

 Screeningروشهای  با آشنایی و بیماریها این درمان آنهاو ارزیابی

 پستان بیماریهای

ملکی دکتر خانم  

  خیم خوش بیماریهای شناسایی)رحم دهانه های بیماری با دانشجو آشنایی  11-11 31/1/71 حضوری 12

 این تشخیص برای برداری تصویر و ایشگاهیآزم ارزیابی و سرویکس

 ناهنجاریهای و پولیپها و سرویسیتها شناسایی.آنها درمان نحوه و بیماریها

 PID و( مادرزادی

 

 محبی

ملکی دکتر خانم (کننده ایجاد عوامل و علل شناسایی)آندومتریوزیس با آشنایی  11-11 39/1/71 حضوری 11  

  خیم خوش بیماریهای شناسایی)رحم دهانه های بیماری با دانشجو آشنایی  11-11 31/1/71 حضوری 15

 این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و سرویکس

 ناهنجاریهای و پولیپها و سرویسیتها شناسایی.آنها درمان نحوه و بیماریها

 PID و( مادرزادی

 

 محبی

 این درمانی و تشخیصی روشهای ناساییش)آندومتریوزیس با آشنایی  11-11 2/3/71 حضوری 11

 (اختالل

ملکی دکتر خانم  

 رحم خیم خوش بیماریهای شناسایی)رحم های بیماری با دانشجو آشنایی  11-11 1/3/71 حضوری 19

 و بیماریها این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و

 (اهیهار کج و مادرزادی ناهنجاریهای شناسایی.آنها درمان نحوه

 

 محبی

 سندرم شناسایی)مختلف سندرمهای و کروموزومی اختالالت با آشنایی  11-11 13/3/71 حضوری 11

 (حقیقی و مردانه و زنانه کاذب هرمافرودیسم فیلترو ترنر،کالین

ملکی دکتر خانم  

 مخی خوش بیماریهای شناسایی)تخمدان های بیماری با دانشجو آشنایی  11-11 11/3/71 حضوری 17

 تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و رحم های لوله

 تخمدانی کیستیک پلی سندرم شناسایی.آنها درمان نحوه و بیماریها این

 محبی
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 (بیماری این درمان و تشخیص ونحوه

ملکی دکتر خانم نازایی  11-11 19/3/79 حضوری 33  

 ارزیابیسرویکس و  و واژن و ولو بدخیم بیماریهای شناسایی  11-11  حضوری 31

 درمان نحوه و بیماریها این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی

 آنها

 گروه زنان

 و آزمایشگاهی ارزیابی رحم های لوله و رحم بدخیم بیماریهای شناسایی  11-11  حضوری 33

 آنها درمان نحوه و بیماریها این تشخیص برای برداری تصویر

 گروه زنان

ضوریح 32  تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و تخمدان بدخیمبیماریهای  شناسایی  11-11  

 آنها درمان نحوه و بیماریها این تشخیص برای برداری

 گروه زنان

 گروه زنان بیماریها این درمان آنهاو ارزیابی نحوه و پستان بدخیم بیماریهای شناسایی  11-11  حضوری 31

زمان امتحان توافقی با نظر دانشجویان تاریخ امتحان میان ترم:   

  تعیین خواهد شد.

 1389//تاریخ امتحان پایان ترم:            

 


