
 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :   پیش نیاز                   53: کد درس                                بیماریهاي زنان و ناباروري :نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              1 :جلسه                               دقیقه45 :مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

                          روشهاي تشخیصی در بیماریهاي زنان  باآشنایی -نحوه اخذ شرح حال و معاینات ژنیکولوژي - آناتومی و فیزیولوژي دستگاه تناسلی داخلی و خارجی :موضوع کالس

  هاي تشخیصی مربوطه ول معاینه بیمار، آزمایشات و روشبا اصدانشجو آشنایی  :هدف کلی 
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

آناتومی و فیزیولوژي دستگاه تناسلی خارجی و داخلی  - 
  .توضیح دهدرا زنان 

 شرح  راهسیستم تناسلی زناننکات مهم در معاینه  - 
  .دهد

نات معای معاینه فیزیکی و،  شرح حالصحیح اخذنحوه  -
   .را شرح دهدژنیکولوژي 

نواع روشهاي تشخیصی و آزمایشگاهی و تصویربرداري در ا - 
  .را شرح دهدبیماریهاي زنان 

کاربرد روشهاي تشخیصی مرتبط با وضعیت بیمار را  -
  .انتخاب نماید

عالئم بیمار، آزمایشات تکمیلی براي با توجه به  - 
 .تشخیص بیماري وي را تعیین نماید

  .هاي غربالگري را توضیح دهد آزمون- 

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point   

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: زموننوع آ

ترجمه . هاي زنان برك و نواكبیماري -1
 انتشارات  چاپ شانزدهم،.بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول بیماري .  وحید دستجردي مرضیه-2
 سماط نشر . هاي زنان کیستنر

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2011 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

  .قاضی جهانی، انتشارات گلبانبهرام ترجمه 

سیما . 1393  بیماریهاي زنان و ناباروري-4
 نظرپور، انشارات گلبان

  

 

 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي: فعالیتارزیابی

  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              2:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: اد واحدتعد

  هاي آدنکستوده: موضوع کالس 
  ، عالیم، تشخیص و درمان نئوپالستیکدانی غیرهاي تخمتودهبا دانشجو آشنایی  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .ساختمان آدنکس را به اختصار توضیح دهد - 
  .هاي تخمدان را نام برده و شرح دهدانواع توده - 
ـیم           -  ـاي خـوش خ علل، عالیم، تشخیص و درمان انواع توده ه

 .ضیح دهدتخمدان را تو
  

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

تفسیر سونوگرافی (
  )رحم و ضمائم

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . اضی جهانیبهرام ق
  . 2020گلبان، 

اصول . وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-لفص-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              3:      جلسه                          دقیقه45: کالسمدت                   نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

  هاي آدنکستوده: موضوع کالس 
   نئوپالستیک، عالیم، تشخیص و درمانهاي تخمدانیتودهبا دانشجو آشنایی  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  د نیازوسایل مور  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .ساختمان آدنکس را به اختصار توضیح دهد - 
ـیم                 -  ـاي بـد خ ـوده ه ـواع ت ـان ان علل، عالیم، تشخیص و درم

 .تخمدان را توضیح دهد
 .درمانهاي مناسب را با یکدیگر مقایسه نماید - 
 .توده لگنی در یائسگی را توضیح دهد - 
  .یح دهدپیش آگهی سرطان تخمدان را توض - 

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

تفسیر سونوگرافی (
  )رحم و ضمائم

  

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . ضی جهانیبهرام قا
  . 2020گلبان، 

اصول . وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 یما نظرپور، انشارات گلبانس

  
  

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-لفص-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              4:      جلسه                          دقیقه45: السمدت ک                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

  کیستیکسندرم تخمدان پلی: موضوع کالس 
  ، عالیم، تشخیص و درمانهاي تخمدانبیماريبا دانشجو آشنایی  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  نیازوسایل مورد   روش تدریس  اهداف رفتاري

ســندرم تخمــدان پلــی کیــستیک را تعریــف نمــوده و  - 
 .عالیم آن را نام ببرد

شواهد آزمایشگاهی سندرم تخمدان پلی کیـستیک را         - 
 . تفسیر نماید

درمانهاي طبی مناسب براي بیمـار مبـتال بـه سـندرم             - 
 .تخمدان پلی کیستیک را تفسیر نماید

  

سش و   پر- سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول . د دستجردي مرضیهوحی- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  
  

  :راهنما
  داقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل ح

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      يبیماریهاي زنان و نابارور: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              5:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

  ) لیومیوم، پولیپ(بیماریهاي تومورال رحم : موضوع کالس 

  اجراي مراقبتهاي مربوطه و   نحوه برخورد با آن، درمان و، تشخیص عالئم:رحمتومورال هاي  بیماري دانشجو باآشنایی :هدف کلی 
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  ریسروش تد  اهداف رفتاري

 .انواع بیماریهاي خوش خیم رحم را توضیح دهد - 
 .علل بیماریهاي رحم را به تفکیک شرح دهد - 
بر اساس عالئم بیماریهـاي رحـم را از یکـدیگر افتـراق          - 

 .دهد
لیومیـوم و    (رحمتومورال  راههاي تشخیص بیماریهاي     - 

  . شرح دهد را به تفکیک)پولیپ
درمانهاي طبی و جراحی بیماریهاي رحم را به تفکیک  - 

  .بندي نمایدطبقه

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

تفسیر سونوگرافی (
  )رحم و ضمائم

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20(دانشجویی کنفرانس 

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه:  آزموننوع

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول . وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

 قاضی جهانی، بهرامترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  
  

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:فعالیتارزیابی 
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              6:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: داد واحدتع

  )هیپرپالزي اندومتر( رحم بیماریهاي: موضوع کالس 
  اجراي مراقبتهاي مربوطهو  نحوه برخورد با آن عالئم، تشخیص، درمان و: هیپرپالزي اندومتر  دانشجو باآشنایی :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 . هیپرپالزي اندومتر را توضیح دهد-
 را بــه هیپــرپالزي انــدومترراههــاي تــشخیص علــل و  - 

 .تفکیک شرح دهد
برداري براي تشخیص زیابی آزمایشگاهی و تصویرار - 

 .این بیماري را توضیح دهد
  .هاي قبل از درمان بیماري را توضیح دهدارزیابی - 
بندي را به تفکیک طبقهمانهاي طبی و جراحی در - 

 .نماید
بر اساس عالئم بیماریهـاي رحـم را از یکـدیگر افتـراق          - 

 .دهد
  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

تفسیر سونوگرافی (
  )رحم و ضمائم

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول . وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

 

  
  

  :راهنما
  مل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شا
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      وريبیماریهاي زنان و نابار: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              7:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

  )کانسر رحم(یماریهاي رحم ب: موضوع کالس 
  اجراي مراقبتهاي مربوطهو  نحوه برخورد با آن عالئم، تشخیص، درمان و: هاي رحم بیماري دانشجو باآشنایی :هدف کلی 

  منابع آموزشی  رزیابی و فعالیت تکمیلیا  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .کانسر رحم را توضیح دهد - 
 . را توضیح دهدکانسر رحمو انواع علل  - 
 . را به تفکیک شرح دهد کانسر رحمراههاي تشخیص - 
ارزیابی آزمایشگاهی و تصویربرداري براي تشخیص  - 

 .این بیماري را توضیح دهد
  .هاي قبل از درمان بیماري را توضیح دهدارزیابی - 
درمانهاي طبی و جراحی بیماریهاي رحم را به تفکیک  - 

 .بندي نمایدطبقه
  . را توضیح دهد رحمپیش آگهی سرطان - 

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  اي چندگزینه:نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول . وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

هانی، بهرام قاضی جترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

 

  
  

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              8:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

  رحم يهایناهنجار: موضوع کالس 
  )اجتماعی روانی، جسمانی،( نحوه برخورد با آن و اجراي مراقبتهاي مربوطه خیص، درمان وعالئم، تش، ي رحم ناهنجاریها دانشجو باآشنایی :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .دهد حیتوضو علل آن را  رحم يهایناهنجار - 
  .بندي ناهنجاري رحم را توضیح دهدطبقه - 
 .با یکدیگر مقایسه نمایدرا  رحم يهایناهنجارعالیم  - 
 را به تفکیک شرح      رحم ناهنجاریهايراههاي تشخیص    - 

 .دهد
 .هاي قبل از درمان بیماري را توضیح دهدارزیابی - 
رحـم را شـرح    يهـا یناهنجار درمانهاي طبی و جراحی    - 

 .دهد
  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی رانسکنف
، شرکت فعال در کالس )درصد

) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول . وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

نولوژي ندوکریااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

    ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  
  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              9:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

   اختالالت کف لگن: موضوع کالس 
   و ارائه مراقبتهاي مربوطهنحوه تشخیص و درمان آنعالیم، ، اختالالت کف لگنآشنایی دانشجو با  :ف کلی هد

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .اي حمایت کننده لگنی را توضیح دهدهساختمان - 
 . عوامل مستعد کننده شلی لگن را نام ببرد - 
 .تقسیم بندي شدت پروالپس را بیان کند - 
 را بـر     از انـواع پـروالپس      تشخیص هر یک   ها و  و نشانه   عالیم - 

 .اساس بیمار توضیح دهد
هاي کف لگن   درمانهاي غیر تهاجمی و جراحی افتادگی      - 

 .را توصیف نماید
  .تمرینات فیزیکی براي شلی لگن را توضیح دهد - 

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  دماژیک و وایت بر

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول . وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. ستنر بیماري هاي زنان کی

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

 

  
  :راهنما

  ر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قاد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  



 
 

 

  

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53 :                          کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   ه پیردل منیژ: مدرس                              10:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

   فیستولهاي ادراري- اختیاري ادراربی: موضوع کالس 
   و ارائه مراقبتهاي مربوطهنحوه تشخیص و درمان آنعالیم، ، اختالالت اورولوژیکآشنایی دانشجو با  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .اختیاري ادراري را نام برده و شرح دهدواع بیان - 
 را توضـیح    اختیـاري ادراري  بـی عالیم مربوط به انـواع       - 

 .دهد
روشــهاي تــشخیص و درمــان هــر کــدام از انــواع بــی  - 

 .هاي ادراري را به تفکیک بیان نمایداختیاري
تمرینات فیزیکی براي جلوگیري از بـی اختیـاري ادرار را        - 

 .توضیح دهد
بـرده و شـرح     تناسلی را نـام –هاي ادراري انواع فیستول  - 

  .دهد
 تناسـلی را  –فیـستولهاي ادراري  درمان مناسـب تشخیص و   - 

  .توضیح دهد

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ياچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول . وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .رات گلبانانتشا

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- ینه ايآزمون چند گز:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              11:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

    )دنومیوزآ،اندومتریوز(دردهاي لگنی  :موضوع کالس
   تشخیص و درمانعالیم،تریوز و آدنومیوز، آندوم: دردهاي لگن دانشجو باآشنایی  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 . و اتیولوژي آن را شرح دهدآندومتریوز را تعریف کرده - 
ـاي مناسـب         -  ـان ه   طبـی و جراحـی     ارزیابی، تشخیص و درم

 .آندومتریوز را توضیح دهد
 .کند و اتیولوژي آن را شرح دهدآدنومیوز را تعریف  - 
ـاي مناسـب         -  ـان ه   طبـی و جراحـی     ارزیابی، تشخیص و درم

 .آدنومیوز را توضیح دهد
 .در مورد نحوه پیگیري بعد از درمان طبی توضیح دهد - 
  .روشهاي حمایتی بعد از درمان اندومتریوز را شرح دهد - 

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

Power point  

، ) درصد75(یان ترم متحان پاا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول .  وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ایروف، گالس، کاس؛اسپ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:ریسروش تد

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :   پیش نیاز                   53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              12:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

  )نئوپالزي سرویکس(بیماریهاي سرویکس : موضوع کالس 
  تشخیص و درمان عالیم،: هاي دهانه رحمبا بیماري با آشنایی دانشجو :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .ساختمان سرویکس را به اختصار توضیح دهد - 
 . را نام ببردCINعد کننده فاکتورهاي مست - 
عالیم و راههاي تشخیص نئوپالزي سرویکس را شـرح          - 

 .دهد
  .درمانهاي دیسپالزي سرویکس را شرح دهد - 
 معرفی شده بتوانـد درمـان مناسـب        Caseبا توجه به     - 

CINرا انتخاب نماید . 
ـام ببـرد و            -  عالیم زودرس و دیررس کارسینوم  سـرویکس را ن

ـان آن را بـ    ـاس  نحوه تشخیص و  درم ـرح  Stagingر اس  ش
 .دهد

ـاملگی            -  عالیم، تشخیص و درمان کانسر سرویکس در طـی ح
 .را توضیح دهد

  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه .  زنان برك و نواكهاي بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول .  وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393بیماریهاي زنان و ناباروري  - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....شریحی وآزمون ت- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              13:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري: واحدنوع                  1: تعداد واحد

  پاپ اسمیر: موضوع کالس
  نحوه انجام پاپ اسمیر و تفسیر نتایج دانشجو باآشنایی  :هدف کلی

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  سروش تدری  اهداف رفتاري

  . انجام پاپ اسمیر را توضیح دهد و روششرایط - 

 .سیستم هاي طبقه بندي سیتولوژیک را شرح دهد - 

 .انواع روشهاي انجام پاپ اسمیر را با هم مقایسه نماید - 

 . تفسیر نتایج پاپ اسمیر را توضیح دهد خواندن و نحوه - 

 .اپ اسمیر را تفسیر نمایدپنتایج نمونه  - 

 معرفی شده بتواند درمان مناسـب را  Caseبا توجه به     - 
  .انتخاب نماید

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

تفسیر نمونه پاپ (
  )اسمیر

  ماژیک و وایت برد

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول .  وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

هانی، بهرام قاضی جترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- زمون چند گزینه ايآ:ارزیابی فعالیت
  
  
  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              14:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                 ري نظ:نوع واحد                  1: تعداد واحد

  دیسمنوره  وسندرم پیش از قاعدگی - فیزیولوژي قاعدگی: موضوع کالس 

  و ارائه مراقبتهاي مربوطهعالیم، تشخیص و درمان ، دیسمنورهقاعدگی و دانشجو با سیکل آشنایی  :هدف کلی 
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .فیزیولوژي قاعدگی را به طور کامل شرح دهد - 
تغییرات هورمونی دوره قاعدگی را در یک نمودار  - 

 .ترسیم نماید
 .داشکال غیر طبیعی قاعدگی را توضیح ده - 
 .دهد شرح را سندرم پیش از قاعدگی -
ا تعریف کرده و انواع آن را با ذکر علل ردیسمنوره  -

 .توضیح دهد
و  مناسب دیسمنوره هاي دارویی و غیر داروییدرمان -

PMS را شرح دهد. 
 را شرح سیکل قاعدگیمراقبتهاي بهداشتی بیمار طی  -

 .دهد
  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول .  وحید دستجردي مرضیه- 2
  سماطنشر. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  

  :راهنما
  باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام 

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ...آزمون تشریحی و-  چند گزینه ايآزمون:ارزیابی فعالیت
  
  
  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1ایمان بارداري و ز:                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              15:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:نوع واحد                  1: تعداد واحد

  هاي ولوبیماری: موضوع کالس 
  تشخیص و درمانعالیم، ، بیماریهاي ولو دانشجو باآشنایی  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .ضایعات پوستی مربوط به ولو را توضیح دهد - 

 .ضایعات پیگمانته مربوط به فرج را توضیح دهد - 

 . به فرج را توضیح دهدتومورها و کیستهاي مربوط - 

ـایعات مربـوط بـه فـرج را                -  عالیم، تشخیص و درمان انـواع ض

  .توضیح دهد

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . ان برك و نواكهاي زن بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول .  وحید دستجردي مرضیه- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393اریهاي زنان و ناباروري  بیم- 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....یحی وآزمون تشر- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

            نشانه شناسی و معاینات فیزیکی- 3، 2، 1بارداري و زایمان :                      پیش نیاز53:                           کد درس      بیماریهاي زنان و ناباروري: نام درس
                   منیژه پیردل : مدرس                              16:      جلسه                          دقیقه45: مدت کالس                  نظري:حدنوع وا                  1: تعداد واحد

  درد لگن: موضوع کالس
  )اجتماعی روانی، جسمانی،(مراقبتهاي مربوطه  عالیم، تشخیص و درمان و: دردهاي لگنیدانشجو با  آشنایی :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 
 

  .دهد شرح رالگن  حاد يدردها - 
  .دهد شرح رالگن  مزمن يدردها - 
هاي افتراقی درد حاد و مزمن لگن را توضـیح   تشخیص - 

 .دهد
 حـاد و مـزمن لگـن را         عالیم، تشخیص و درمـان درد      - 

  .توضیح دهد
  
  
  
  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

Power point  

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه . هاي زنان برك و نواك بیماري-1
چاپ شانزدهم، انتشارات . بهرام قاضی جهانی

  . 2020گلبان، 

اصول . حید دستجردي مرضیهو- 2
 نشر سماط. بیماري هاي زنان کیستنر 

ندوکرینولوژي ااسپیروف، گالس، کاس؛ - 3
 و نازائی اسپیرف) هورمون شناسی(

بهرام قاضی جهانی، ترجمه ، 2011
  .انتشارات گلبان

. 1393 بیماریهاي زنان و ناباروري - 4
 سیما نظرپور، انشارات گلبان

  

  
  :راهنما

   حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  




