بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان
دفتر مطالعه توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام و شماره درس :بیماریهای زنان

نیمسال اول/دوم/تابستان  :اول

دانشکده:پرستاری مامایی

گروه آموزشی:مامایی

نام مدرس وآدرس الکترونیکی:دکتر میترا ریحانی

رشته و مقطع تحصیلی:کارشناسی

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری :کالس 222

تعداد و نوع واحد (نظری/عملی) 3:واحد نظری

دروس پیش نیاز ::باداری زایمان

نام مسوول درس :میترا ریحانی

تلفن و روزهای تماسیک شنبه ها 01الی 33121033 ،02

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 1 :

مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :معاینه ژنیتال

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
دانشجو باید بتواند:

روش تدریس
سخنرانی

اعضای تناسلی داخلی و خارجی را نام ببرد
محل انجام لقاح از نظر آناتومیک را بیان کند
ساختمان سرویکس را کامال توضیح دهد

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

ماژیک
وایت بورد

اندازه رحم را در غیر حاملگی بیان کند
اهمیت آناتومیک فورنیکسها را شرح دهد
شریاندهی و عصب دهی رحم را بیان کند
محل آناتومیک غد بارتولن راروی موالژ نشان دهد
محل آناتومیک غدد اسکن را بگوید
عضالت کف پرینه را نام ببرد

رایانهData-

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع آموزشی

کوئیز و آزمون کتبی

بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه  2 :و3

مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :بلوغ و یائسگی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
:

روش تدریس
سخنرانی

بلوغ را تعریف کند.
عوامل موثر بر شروع بلوغ را نام ببرد.
تغییرات هورمونی بلوغ را توضیح دهد.

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

کوئیز و آزمون کتبی
ماژیک
وایت بورد

بلوغ زودرس را شرح دهد.
بلوغ تاخیری را توضیح دهد.
دانشجو باید بتواند:
تعریف یائسگی را بیان کند.
تغییرات هورمونی یائسگی را شرح دهد.
عوارض یائسگی را نام ببرد.
گرگرفتگی را توضیح دهد.
درمان آتروفی واژن را بیان کند.
راهکارهای پیشگیری از استئوپروز را شرح دهد.
خطرات هورمون درمانی را بیان کند.

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

موضوع کالس  :اختالالت قاعدگی

جلسه 3 :مدرس  :ریحانی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
دانشجو باید بتواند
آمنوره اولیه را تعریف کند.
آمنوره ثانویه را تعریف کند.
علل آمنوره او
لیه را نام ببرد.
علل آمنوره ثانویه را نام ببرد.
نحوه ارزیابی آمنوره را توضیح دهد.
علل خونریزی غیر طبیعی رحمی قبل از بلوغ را نام ببرد.
علل  AUBرا بیان کند.اهمیت خونریزی بعد از یائسگی را شرح دهد.
نحوه ارزیابی  AUBرا توضیح دهد.درمان دارویی  AUBرا توضیح
دهد.علت  DUBرا بیان کند.

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی
پرسش و پاسخ

ماژیک
وایت بورد
رایانهData-

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع آموزشی

کوئیز و آزمون کتبی

بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

جلسه 4 :مدرس  :ریحانی

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

موضوع کالس :بیماریهای ولو و واژن

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی
ضایعات پوستی مربوط به فرج را توضیح دهد.
ضایعات پیگمانته مربوط به فرج را توضیح دهد.
تومورها و کیستهای مربوط به فرج را توضیح دهد.

ماژیک

پرسش و پاسخ

وایت بورد

هدف عینی:


بیماریهای واژندف ویژه:

دانشجو باید بتواند:
تعریف کیست انکلوزیونی را بیان کند
علل ایجاد کیست انکلوزیونی را شرح دهد
تظاهرات بالینی کارسینوم سلول سنگفرشی واژن را نام ببرد
انواع واژینیت را شرح دهد
عالئم واژینیت کاندیدایی را بیان کند
درمان واژینیت کاندیدایی را شرح دهد
عالئم واژینوز باکتریایی را بیان کند
درمان واژینوز باکتریایی را شرح دهد
عوارض واژینوز باکتریایی را نام ببرد
راه تشخیص واژینیت تریکومونایی را بیان کتد
عالئم واژینیت آتروفیک را بگوید
درمان واژینیت کاندیدایی راجعه را شرح دهد

رایانهData-

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع آموزشی

کوئیز و آزمون کتبی

بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 5 :و 6مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :بیماریهای سرویکس

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
:

روش تدریس
سخنرانی

عالئم سرویسیت حاد و مزمن را شرح دهد
درمان سرویسیت را توضیح دهد

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

کوئیز و آزمون کتبی
ماژیک
وایت بورد

راههای تشخیص نئوپالزی سرویکس را شرح دهد
فاکتورهای مستعد کننده  CINرا نام برد
درجه بندی دیسپالزی را شرح دهد
سیستم بتسدا را توضیح دهد
شرایط انجام پاپ اسمیر را بگوید
روش نمونه گیری پاپ اسمیر را روی موالژ نشان دهد
نحوه تفسیر نتایج پاپ اسمیر را توضیح دهد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 7 :مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :بیماریهای رحم و لوله ها

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
:

روش تدریس
سخنرانی

تعریف پولیپ آندومتر را بیان کند
عالئم پولیپ اندومتر را شرح دهد

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

ماژیک
وایت بورد

درمان پولیپ اندومتر را بیان کند
آدنومیوزیس را توضیح دهد
عالئم آدنومیوزیس را شرح دهد
انواع لیومیوم را نام ببردعالئم لیومیوم را بیان کند
اندیکاسیون هیسترکتومی در میوم را بیان کندفاکتورهای خطر
سرطان اندومتر را نام ببردعالئم بالینی سرطان اندومتر را بگوید
عالئم سالپنژیت را بیان کندعلل سالپنژیت را توضیح دهد
عوارض سالپنژیت را شرح دهد

رایانهData-

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع آموزشی

کوئیز و آزمون کتبی

بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 0-8 :

مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :ناهنجاریهای تناسلی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه تناسلی را فهرست نماید

روش تدریس
سخنرانی

کج راهیهای رحم و عالئم و علل آنها را بیان کند
کالسهای مختلف ناهنجاریهای رحم را بیان کند

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

کوئیز و آزمون کتبی
ماژیک
وایت بورد

نکات مهم بالینی در مورد ناهنجاریهای رحم را توضیح دهد
ناهنجاریهای مادرزادی سرویکس را بیان کند
ناهنجاریهای فرج و واژن را شرح ده

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

موضوع کالس  :عفونت های تناسلی

جلسه 19 :مدرس  :ریحانی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی
دانشجو باید بتواند:
عوامل خطرزگیل تناسلی را نام ببرد
مشخصات ظاهری زگیل تناسلی را بیان کند
محل گرفتاری زگیل تناسلی را نام ببرد
عامل سوزاک را نام ببرد
تظاهرات بالینی سوزاک اندوسرویکس را شرح دهد
تظاهرات بالینی سوزاک پیشابراه را شرح دهد
تظاهرات بالینی سوزاک رکتوم را شرح دهد
را توضیح دهدDGI
تظاهرات بالینی کالمیدیا تراکوماتیس را بیان کند
تظاهرات بالینی تب خال تناسلی را بیان کند
را توضیح دهدHSVدرمان

پرسش و
پاسخ

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
کوئیز و آزمون کتبی

ماژیک

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

وایت بورد
رایانهData-

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 12-11 :

مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :بیماریهای تخمدان

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
:

روش تدریس
سخنرانی

تقسیم بندی توده های تخمدان را بگوید.
عوامل خطر ایجاد توده های تخمدان را نام ببرد.

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

ماژیک
وایت بورد

مشخصات کیست فولیکولی را شرح دهد.
نحوه ایجاد کیست جسم زرد را توضیح دهد.
تشخیص افتراقی های کیست جسم زرد را نام ببرد.
عالئم بالینی کیست تکالوتئینی را بیان

رایانهData-

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع آموزشی

کوئیز و آزمون کتبی

بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه  13 :مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :بیماریهای پستان

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
:

روش تدریس
سخنرانی

روشهای ارزیابی بیماریهای پستان را بگوید
عفونتهای پستان و گروههای آنرا فهرست و به طور کامل شرح دهد

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

کوئیز و آزمون کتبی
ماژیک
وایت بورد

مشخصات درد دوره ای پستان را بگوید
مشخصات ترشحات یزیولوژیک نوک پستان را شرح دهد
ریسک فاکتورهای سرطان پستان را نام ببرد
تظاهرات بالینی سرطان پستان را بیان کند
واژه  TNMرا توضیح دهد
معاینه پستان را عمال توضیح دهد(موالژ)
بارداری بعد از سرطان پستان را توضیح دهد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 15-14 :مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :اختالالت کف لگن

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
:

روش تدریس
سخنرانی

عوامل مستعد کننده شلی کف لگن را نام ببرد
تقسیم بندی شدت پروالپس را بیان کند

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

کوئیز و آزمون کتبی
ماژیک
وایت بورد

عالئم و نشانه های پروالپس لگن را شرح دهد
تمرینات فیزیکی برای درمان شلی لگن را توضیح دهد
بی اختیاری  incontinencyرا توضیح دهد
بی اختیاری  urgencyرا توضیح دهد
بی اختیاری  stress incontinenceرا توضیح دهد
تستهای تشخیصی مربوط به بی اختیاری ادراری را توضیح دهد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 16 :مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :درد های لگنی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
:

روش تدریس
سخنرانی

سندروم میتل اشمرز را توضیح دهد
دیسمنوره را تعریف کند

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

کوئیز و آزمون کتبی
ماژیک
وایت بورد

عالئم دیسمنوره اولیه را بیان کند
درمان دیسمنوره اولیه را شرح دهد
اندومتریوز را تعریف کند
علت اندومتریوز را بیان کند
تظاهرات بالینی اندومتریوز را شرح دهد
راههای تشخیصی اندومتریوز را بیان کند
درمان اندومتریوز را توضیح دهد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 18-17 :مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :ناباروری

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
:

روش تدریس
سخنرانی

تفاوت ناباروری اولیه وثانویه را بیان کند
شرایط تهیه اسپرماتوگرام را توضیح دهد

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

کوئیز و آزمون کتبی
ماژیک
وایت بورد

اسپرماتوگرام طبیعی را توضیح دهد
عوامل موثر در نازایی مردانه را نام ببرد
روشهای اثبات تخمک گذاری را توضیح دهد
سندروم آشرمن را شرح دهد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه  10 :مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :ناباروری

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
کاربرد هیستروسالپتگوگرافی در ارزیابی نازایی را توضیح دهد

روش تدریس
سخنرانی

بیماری تیروئید و غده فوق کلیه و ارتباط آنها را با اختالالت
تخمکگذاری و نازایی تحلیل و تفسیر نماید

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
کوئیز و آزمون کتبی

ماژیک
وایت بورد

درمان نازایی با عامل سرویکال و ایمونولوژیک را شرح دهد
رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 21-29 :مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :اختالالت تخمدان

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
.

روش تدریس
سخنرانی

کیست اندومتریوتیک را تعریف کند.
انواع تومورهای نئوپالستیک خوش خیم را نام ببرد.

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

کوئیز و آزمون کتبی
ماژیک
وایت بورد

محتویات کیست درموئید را بیان کند.
درمان کیست درموئید را شرح دهد
خصوصیات تکوما را شرح دهد
سندروم میگز را شرح دهد
فاکتورهای خطر سرطان تخمدان را نام ببرد.
عالئم سرطان تخمدان را بگوید.
سندروم تخمدان پلی کیستیک را تعریف کند.
عالئم سندروم تخمدان پلی کیستیک را نام ببرد.

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

نام درس :

بیماریهای زنان مدت کالس09 :دقیقه

جلسه 22 :

مدرس  :ریحانی

موضوع کالس  :عفونتهای ژنیتال

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس.………………………….
اهداف رفتاری
عامل سوزاک را نام ببرد

روش تدریس
سخنرانی

تظاهرات بالینی سوزاک اندوسرویکس را شرح دهد
تظاهرات بالینی سوزاک پیشابراه را شرح دهد

وسایل مورد نیاز

پرسش و پاسخ

کوئیز و آزمون کتبی
ماژیک
وایت بورد

تظاهرات بالینی سوزاک رکتوم را شرح دهد
را توضیح دهدDGI
تظاهرات بالینی کالمیدیا تراکوماتیس را بیان کند
تظاهرات بالینی تب خال تناسلی را بیان کند
را توضیح دهدHSVدرمان

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

رایانهData-

منابع آموزشی
بیماریهای زنان نواک-
کیستنر-اسپیروف

