
 
 

 

 1 :جلسه                                                 ساعت 3 مدت کالس:                                         بیماریهای زنان و ناباروری :نام درس

  آشنایی با  -نحوه اخذ شرح حال و معاینات ژنیکولوژی -ارجیآناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی داخلی و خ :موضوع کالس                                    منیژه پیردل :مدرس

   روشهای تشخیصی در بیماریهای زنان                                                                           

 های تشخیصی مربوطه ول معاینه بیمار، آزمایشات و روشبا اصدانشجو آشنایی  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اریاهداف رفت

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی خارجی و داخلی  -

 .توضیح دهدرا زنان 

شرح  را هنکات مهم در معاینه سیستم تناسلی زنان -

 دهد.

نات معای معاینه فیزیکی و، شرح حال صحیح اخذنحوه  -

  هد.را شرح دژنیکولوژی 

نواع روشهای تشخیصی و آزمایشگاهی و تصویربرداری در ا -

 را شرح دهد.بیماریهای زنان 

کاربرد روشهای تشخیصی مرتبط با وضعیت بیمار را  -

 انتخاب نماید.

با توجه به عالئم بیمار، آزمایشات تکمیلی برای  -

 تشخیص بیماری وی را تعیین نماید.

 د.های غربالگری را توضیح دهآزمون -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

  -گچ و تخته سیاه

PowerPoint  

درصد(،  07متحان پایان ترم )ا

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های بیماری. 2112بهرام قاضی جهانی -1
 انتشارات گلبان زنان برک و نواک. 

صول بیماری وحید دستجردی مرضیه. ا -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333 بیماريهای زنان و ناباروری -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 

 

 

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 



 
 

 

 5جلسه: ساعت                                               3مدت کالس:                                                           بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 اختالالت قاعدگی -فیزیولوژی قاعدگیموضوع کالس :       منیژه پیردل                                                                مدرس: 

 قاعدگی و ارتباط آن با غدد داخلی  با سیکل دانشجوآشنایی  هدف کلی :

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

 فیزیولوژی قاعدگی را به طور کامل شرح دهد. -

تغییرات هورمونی دوره قاعدگی را در یک نمودار  -
 ترسیم نماید.

 ا توضیح دهد.اشکال غیر طبیعی قاعدگی ر -

 .دهد شرح را ...( PMS،هدیسمنور (قاعدگی اختالالت -

ا تعریف کرده و انواع آن را با ذکر علل ردیسمنوره  -
 توضیح دهد.

 درمان مناسب دیسمنوره را شرح دهد. -

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07متحان پایان ترم )ا

 52کنفرانسهای دانشجویی )

صد(، شرکت فعال در کالس در

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 و ..موالژ – Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 3سه: جلساعت                                               3مدت کالس:                                                           بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 بلوغموضوع کالس :       منیژه پیردل                                                                مدرس: 

 تشخیص عالئم و مداوای آن، با بلوغ طبیعی، مراحل و انحرافات آندانشجو  آشنایی هدف کلی :

 منابع آموزشی یلیارزیابی و فعالیت تکم وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

 با ذکر عالیم در دختران تعریف نماید.بلوغ را  -

 بیان نماید.عوامل موثر بر سن شروع بلوغ را   -

 را توضیح دهد. بلوغ اختالالت -

 بندی کند.طبقهمراحل بلوغ را بر حسب مراحل تانر  -

را  و دیرررس  های تشخیص بلوغ زودرسعالئم و نشانه -

 تفسیر نماید.

 یبرررا یبررردار ریتصررو و یهشررگایآزما یهایبررسرر -

 .دهد شرح را ررسید و زودرس بلوغ صیتشخ

 درمان انواع اختالالت بلوغ را توضیح دهد. -

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07متحان پایان ترم )ا

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333های زنان و ناباروری بیماري -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 4جلسه:                                                 ساعت 3مدت کالس:                                                             بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 خونریزی غیر طبیعی دستگاه تناسلی -اختالالت قاعدگیموضوع کالس :                                                                       منیژه پیردل     مدرس: 

 اجتماعی(  روانی، مراقبتهای مربوطه )جسمانی،اجرای و و دردهای لگنی  دانشجو با خونریزیهای غیر طبیعی رحمی آشنایی هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس ف رفتاریاهدا

 شرح را یعیطب ریغ یهایزیخونرو  قاعدگی اختالالت -
 دهد.

 .دهد شرح را سمنورهید و یلگن مزمن و حاد یدردها -
 هر با رابطه در را الزم آموزشهای و درمانی اقدامات -

 .دهد توضیح قاعدگی اختالالت از یک

 آمنوره را تعریف کند.واع ان -

 اتیولوژی انواع آمنوره را شرح دهد. -

 را نام برده و تعریف نماید. AUBالگوهای مختلف  -

 را بیان نماید. DUB و AUBتفاوت  -

 شرح دهد. را DUB و AUB اتیولوژی  -

       درمانهای مناسبو  روشهای تشخیصی، نحوه ارزیابی -

AUBو DUB دهد.با توجه به سن بیماران شرح  را  

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

  گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07متحان پایان ترم )ا

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

اصول بیماری  وحید دستجردی مرضیه. -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 
 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 



 
 

 

 2جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                                       بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 شایع زنان غربالگری سرطانهای  -یائسگی و دوران قبل از یائسگیموضوع کالس :    منیژه پیردل                                                               مدرس: 

 تشخیص عالئم و مداوای آن روشهای مختلف پیشگیری، وغربالگری سرطانهای شایع زنان و  ویائسگی، عالئم و عوارض آن با دانشجو  آشنایی هدف کلی :

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

بر سن یائسرگی   عوامل موثریائسگی را تعریف نموده و  -

 را لیست نماید.

 بیان نماید.عوارض یائسگی را  -

شررح  نحوه برخورد با هر کردام از عروارض یائسرگی را     -

 دهد.

و  هرا ، آموزشرها، مراقبرت  پیشگیری از عوارض یائسرگی  -

برای هر فررد یائسره را بسرته بره عالئرم       اقدامات دارویی

 مربوطه انتخاب نماید.

تقله از طریق تماس های منریهای غربالگری بیماروش  -

 جنسی را توضیح دهد.

روش های غربالگری سرطان های رایج دسرتگاه تناسرلی را    -

 توضیح دهد.

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07متحان پایان ترم )ا

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333زنان و ناباروری  بیماريهای -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 6جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                                           بیماریهای زنان و ناباروری نام درس:

  بیماریهای واژنموضوع کالس :     منیژه پیردل                                                                  مدرس: 

 آن ، عالئم و درمانهای واژنبیماری با دانشجو آشنایی هدف کلی :

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

 انواع عفونتهای درگیر کننده ولو و واژن را توضیح دهد. -

واژن را توضریح   و ولرو  میبدخ و میخ خوش یهایماریب -

 دهد.

های ولرو و واژن را  روشهای پیشگیری از ابتال به عفونت -

 توضیح دهد.

ارزیابی آزمایشگاهی و تصویر بررداری بررای تشرخیص     -
 این بیماریها و نحوه درمان آنها شرح دهد.

 انواع واژینیت را نام برده و عالیم مشخصه آنها را بیان نماید. -

هرا را از  واژینیرت  س بیران عالئرم هرر کردام از    بر اسرا  -

 یکدیگر افتراق دهد.

 .دینما انیب را هایماریب نیا درمان و صیتشخ نحوه -

 را شرح دهد. هاراههای پیشگیری از بروز واژینیت -

انواع بیماریهای خروش خریم رحرم و دهانره رحرم را        -

 .توضیح دهد

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف)

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointسایل مورد نیاز:و

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 



 
 

 

 0جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                                           بیماریهای زنان و ناباروری نام درس:

 رحم یهایناهنجار -)خوش خیم و بدخیم(بیماریهای رحم موضوع کالس :     منیژه پیردل                                                                  مدرس: 

 اجتماعی( روانی، و اجرای مراقبتهای مربوطه )جسمانی، خورد با آنعالئم و نحوه برناهنجاریها، های رحم، بیماری دانشجو با آشنایی هدف کلی :

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

 انواع بیماریهای خوش خیم رحم را توضیح دهد. -

 علل بیماریهای رحم را به تفکیک شرح دهد. -

دیگر افترراق  بر اساس عالئم بیماریهای رحرم را از یکر   -
 دهد.

راههای تشخیص بیماریهای رحم را به تفکیرک شررح    -

 دهد.

درمانهای طبی و جراحی بیماریهای رحم را به تفکیک  -

 بندی نماید.طبقه

 و اکتسابی( -ی )مادرزادیمادرزاد یهایناهنجارعلل  -

 .دهد حیتوضرا  هایراه کج

اکتسرابی(   -ی )مرادرزادی مرادرزاد  یهایناهنجارعالیم  -

 مقایسه نماید. با یکدیگر

رحرم را شررح    یهایناهنجار درمانهای طبی و جراحی -

 دهد.

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

ای ه. بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
ر، انشارات گلباننظرپو  

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 رایشآخرین وی-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 



 
 

 

 8جلسه:                                                 ساعت 3مدت کالس:                                                              بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

   های رحمیهای لولهبیماری -سرطان سرویکس بیماریهای دهانه رحم و :موضوع کالس               منیژه پیردل                                                          مدرس: 

 تشخیص عالئم و مداوای آن روشهای مختلف پیشگیری،و  های آنها و ناهنجاریهای رحمی، عفونتلولههای دهانه رحم و با بیماری با دانشجوآشنایی  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی ل مورد نیازوسای روش تدریس اهداف رفتاری

رحرم را توضریح   دهانره  انواع بیماریهای خروش خریم    -

 دهد.

 هرای خروش خریم دهانره رحرم را از      عالئم انرواع بیماری  -

 یکدیگر افتراق دهد.

 های دهانه رحم را توضیح دهد.بیماري های تشخیصیروش -
 معرفی شده بتوانرد درمران مناسرب    Caseبا توجه به  -

 بیماریهای دهانه رحم را انتخاب نماید.

تومورهای بدخیم سرویکس، علل و ریسک فاکتورهای آن را  -
 ذکر نماید.

عالیم زودرس و دیررس کارسینوم  سرویکس را نام ببررد و   -
شررح   Stagingدرمان آن را بر اسراس   تشخیص و  نحوه
 دهد.

هرای رحرم را   بیماریهای خروش خریم و بردخیم لولره     -
 توضیح دهد.

برداری بررای تشرخیص   زیابی آزمایشگاهی و تصرویر ار -
 را شرح دهد. این بیماریها و نحوه درمان آنها

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112جهانی بهرام قاضی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333وری بیماريهای زنان و نابار -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-زشی:کتابمنابع آمو

 



 
 

 

 9جلسه:                                                      ساعت 3مدت کالس:                                                       بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 کیستیکسندرم تخمدان پلی -)خوش خیم و  بدخیم( های تخمدانبیماریموضوع کالس :                      منیژه پیردل                                               مدرس: 

 تشخیص عالئم و مداوای آنو  کیستیکسندرم تخمدان پلیهای تخمدان و بیماریبا دانشجو آشنایی  هدف کلی :

 منابع آموزشی یارزیابی و فعالیت تکمیل وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
بیماریهای خوش خیم تخمدان را نام ببرد و علل هر یک را  -

 به اختصار توضیح دهد.

ارزیابی آزمایشگاهی و تصرویربرداری بررای تشرخیص     -
 این بیماریها و نحوه درمان آنها را شرح دهد.

سرندرم تخمرردان پلرری کیسرتیک را تعریررف نمرروده و    -
 ن را نام ببرد.آعالیم 

سندرم تخمدان پلی کیسرتیک را  شواهد آزمایشگاهی  -

 تفسیر نماید.  

سرندرم  طبی مناسب برای بیمرار مبرتال بره     هایدرمان -

 تخمدان پلی کیستیک را تفسیر نماید.

انواع تومورهای خوش خیم تخمدان را نامبرده و شرح  -

 د.ده
علل، عالیم، تشرخیص و درمران انرواع تومورهرای بردخیم       -

 تخمدان را توضیح دهد.

 ا با یکدیگر مقایسه نماید.درمانهای مناسب ر -

 پیش آگهی کارسینوم تخمدان را توضیح دهد. -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

ای ه. بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
ر، انشارات گلباننظرپو  

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 رایشآخرین وی-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 



 
 

 

 17جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                                بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 فیستولهای ادراری -اختیاری ادراربی -عفونتهای ادراری -و لگن دستگاه ادرارییهای بیمار: موضوع کالس                     منیژه پیردل                                          مدرس: 

 مشکالت ادراری، نحوه تشخیص و درمان آن دانشجو باآشنایی  :هدف کلی

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
ببرد و اتیولوژی ای حمایت کننده لگنی را نام هساختمان -

 آن را توضیح دهد.

تشخیص هر یرک را برر    عالیم،  انواع پروالپس را نام ببرد و -
 اساس بیمار توضیح دهد.

های کف لگن درمانهای غیر تهاجمی و جراحی افتادگی -

 را توصیف نماید.

 برده و شرح دهد. اختیاری ادراری را نامانواع بی -

برری  مرران هررر کرردام از انررواعروشررهای تشررخیص و در -
 های ادراری را به تفکیک بیان نماید.اختیاری

 عفونتهای دستگاه ادراری را شرح دهد. -

درمان مناسب برای عفونت ادراری را تشخیص و  -

 توضیح دهد.

تناسلی را نامبرده و شرح  –انواع فیستولهای ادراری -

 د.ده
 –فیسررتولهای ادراری درمرران مناسررب تشررخیص و  -

 تناسلی را توضیح دهد.

هرای کرف لگرن را    های نوین تشخیصی افترادگی وشر  -
   شرح دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 نواک. انتشارات گلبان زنان برک و 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 اننظرپور، انشارات گلب

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 



 
 

 

 11جلسه:                                                ساعت 3مدت کالس:                                                       بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 بیماریهای پستانموضوع کالس :                                         منیژه پیردل                          مدرس: 

 های خوش خیم و بدخیم پستان، غربالگری و نحوه برخورد آنبیماری دانشجو باآشنایی  هدف کلی :

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

 انواع عفونتهای پستان را نام برده و شرح دهد.-

های خوش خیم پستان را برا ساس عالئم انواع بیماری -

 از یکدیگر افتراق دهد.

 وه ارزیابی آنها و درمان این بیماریها را شرح دهد.نح -

 و  مودهن بیانهای بدخیم پستان را عالئم بیماری -

 بندی نماید.طبقه

بندی بالینی و تشخیص و درمان مناسب بر اساس درجه -
 های بدخیم پستان را شرح دهد.سن بیمار در توده

روشهای تشخیصی در بیماریهای مختلف پستان را توضیح  -
 و با هم مقایسه نماید.دهد 

های بدخیم پستان را شرح بیماریغربالگری  روشهای -
 دهد.

 نحوه انجام خود آزمایی پستان را شرح دهد. -
های درمانی و پیشگیری را در بیماریهای پستان مراقبت -

 شرح دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52سهای دانشجویی )کنفران

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 و نازائی اسپیرف )هورمون شناسی(

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power point:وسایل مورد نیاز

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

 

 

 

 



 
 

 

 15جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                                     بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 و آدنومیوز آندومتریوز -بیماری التهابی لگن و سل دستگاه تناسلیموضوع کالس :                                                                 منیژه پیردلمدرس: 

 نحوه تشخیص و درمان آنو آندومتریوز و آدنومیوز،  بیماری التهابی لگن دانشجو باآشنایی  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی سایل مورد نیازو روش تدریس اهداف رفتاری

علل و انواع بیماری التهابی لگن را شرح دهند. -  

درمان بیماری التهابی لگن را شرح تشخیص و نحوه  -

 دهند.

مراقبتهای بهداشتی بیمار طی درمان عفونت لگنی را  -

 شرح دهد.

 بیماری سل دستگاه تناسلی را شرح دهند.  -
 ریوز را تعریف کند و اتیولوژی آن را شرح دهد.آندومت -

ارزیرابی، تشررخیص و درمرران هرای مناسررب آنرردومتریوز را    -
 توضیح دهد.

 آدنومیوز را تعریف کند و اتیولوژی آن را شرح دهد. -

ارزیابی، تشخیص و درمان های مناسب آدنومیوز را توضریح   -
 دهد.

 در مورد نحوه پیگیری بعد از درمان طبی توضیح دهد. -

 .شهای حمایتی بعد از درمان اندومتریوز را شرح دهدرو -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 ک. انتشارات گلبان زنان برک و نوا

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 



 
 

 

 13جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                                           بیماریهای زنان و ناباروری نام درس:

 گذاریهای اثبات تخمکتست -و سندرمهای مختلف اختالالت کروموزومی: کالس موضوع                                                               منیژه پیردل                مدرس: 

 گذاریمنظور پی بردن به انجام عمل تخمکآزمایشات باختالالت کروموزومی و  دانشجو باآشنایی  هدف کلی :

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

 

 
 د.ده توضیحالین فلتر را سندروم ک -

د.ده توضیحسندروم ترنر را  -  

ا یکدیگر با ذکر عالئم مقایسه ب هرمافرودیسم رانواع ا -

 نماید.

گذاری را به ترتیب اولویت های اثبات تخمکتست -

 توضیح دهد.

 

 

 

 

 

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52انسهای دانشجویی )کنفر

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 ی( و نازائی اسپیرف)هورمون شناس

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointنیاز:وسایل مورد 

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 



 
 

 

  14 جلسه:                                              ساعت 3مدت کالس:                                                             بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 نازایی مردانه  :موضوع کالس        منیژه پیردل                                                                مدرس: 

 های آنه برخورد با زوج نابارور و درمانبا نازایی، علل، نحودانشجو آشنایی  :هدف کلی

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

 مفهوم ناباروری را شرح دهد و انواع آن را بیان نمايد. -

مهمترین عوامل مؤثر بر ناباروری یک زوج را بیان  -
 کند.

عوامل مشترک نازایی در مردو زن)مسائل جنسی و  -
را  قدرت باروری ضعیف و ناسازگاری ایمونولوژیکی(

 توضیح دهد.

 ای تشخیصی در نازایی را توضیح دهد.هروش -

 علل ناباروری مردانه را بیان نماید. -

جهت تشخیص های تشخیصی و تستآزمایشات الزم  -
 علل نازایی مردانه و تفسیر آنها را شرح دهد.

د.شرح دهبه اختصار ی مردانه را یدرمان انواع نازا -  

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07ان پایان ترم )امتح

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی اس؛اسپیروف، گالس، کا -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 

 راهنما:

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

 املی یا همگروهیروش تدریس:سخنرانی تع

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 12جلسه:                                                   ساعت 3مدت کالس:                                                       بیماریهای زنان و نابارورینام درس: 

 نازایی زنانه: موضوع کالس                                          منیژه پیردل                         مدرس: 

 های آنه برخورد با زوج نابارور و درمانبا نازایی، علل، نحودانشجو آشنایی  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس رفتاریاهداف 

 علل ناباروری زنانه را بیان نماید. -

در نازایی با فاکتور  و آزمایشات الزم های تشخیصیتست -
 زنانه را شرح دهد.

 انواع درمان نازایی با فاکتور زنانه را توضیح دهد. -

های تشخیصی آن روشی ایمنولوژیک را توضیح دهد و نازای -
 را بیان نماید.

 
 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 لبان زنان برک و نواک. انتشارات گ

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی ااسپیروف، گالس، کاس؛ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 

 راهنما:

 ف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 16جلسه:                                                   ساعت 3مدت کالس:                                                        زنان و ناباروری بیماریهاینام درس: 

 وریرمشاوره نابا -لوژی کمک باروریآشنایی با تکنو: موضوع کالس                                          منیژه پیردل                         مدرس: 

 اجتماعی( روانی، )جسمانی، اجرای مراقبتهای مربوطهو  وریرمشاوره ناباو  تکنولوژی کمک باروریبا  دانشجوآشنایی  هدف کلی :

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

 توضیح دهد. های کمک باروری راانواع تکنیک -

نازایی  انواع های کمک باروری را در درمانکاربرد تکنیک -
 مردانه و زنانه شرح دهد.

روشهای برخورد با مراجعه کنندگان نابارور و تحت درمان را  -
 توضیح دهد.

و ارجاع صحیح بیماران را شرح وضعیت جسمی و روانی   -
  دهد.

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

PowerPoint 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

های . بیماری2112بهرام قاضی جهانی -1
 زنان برک و نواک. انتشارات گلبان 

وحید دستجردی مرضیه. اصول بیماری  -2
 سماطنشر  . های زنان کیستنر

ندوکرينولوژی االس، کاس؛اسپیروف، گ -3
، 2111 )هورمون شناسی( و نازائی اسپیرف

 بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان.ترجمه 

. سیما 1333بیماريهای زنان و ناباروری  -4
 نظرپور، انشارات گلبان

 

 

 راهنما:

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

 رانی تعاملی یا همگروهیروش تدریس:سخن

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 


