باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مامایی

ًبم دسس :بیوبسی ّبی صًبى ٍ ًبببسٍسی

تؼذاد ٍاحذ3 :واحد
کد درس 03155103 :

هقطغ :كارشناسي
پیص ًیبصیب ّوضهبى  :بارداری و زایمان (  ) 1و (  ) 2و (  – ) 3نشانه شناسي و معاینات فیسیکي
هذسس :خبًن سستبک  -خبًن دکتش ًظشی

هدف کلی:
آضٌبیی بب آًبتَهی فیضیَلَطی دستگبُ تٌبسلی ،بلَؽ تب یبئسگی ،هؼبیٌِ بیوبس  ٍ Gynسٍضْبی تطخیص دس  ، Gynضٌبسبیی
ػالئن  ،تطخیص ٍ دسهبى بیوبسیْبی خَش خین ٍ بذخین دستگبُ تٌبسلی

اهداف ویژه عینی:
داًطجَیبى دس پبیبى تشم قبدس خَاٌّذ بَد:
 . 1آًبتَهی دستگبُ تٌبسلی هًَج سا ضشح دٌّذ.
ً .2حَُ اخز  Hxاًجبم  ٍ P/Eتکٌیک ّبی تطخیصی دس  Gynسا تَضیح دٌّذً . 3 .حَُ فؼبلی ت هح َس  ، HPGسًٍ ذ
بلَؽ ٍ اختالالت بلَؽ سا ضشح دٌّذ.
 . 4سًٍذ تغییشات یبئسگی ،ػالئن ٍ دسهبًْبی هشبَطِ سا تَضیح دٌّذ.
. 5بیوبسیْبی خَش خین ٍ بذخین ٍ لَ سا بب رکش ػالئن تطخیص ٍ دسهبى ّش یک بیبى ًوبیٌذ.
. 6بیوبسیْبی خَش خین ٍ بذخین ٍاطى سا بب رکش اتیَلَطی ،ػالئنًTx,Dx ،بم ببشًذ.
. 7بیوبسیْبی خَش خین ٍ بذخین سشٍیکس سا بب رکش ػالئن ،ساّْبی تطخیص  ٍ stagingدسهبى تَضیح دٌّذ.
. 8هطخصبت ،ػالئن ببلیٌی ٍ Dx ،دسهبى بیوبسیْبی خَش خین ٍ بذخین سحن سا بیبى ًوبیٌذ.
. 9اًَاع  ،اتیَلَطی ،ػالئن ،تطخیص ٍ دسهبى بیوبسیْبی خَش خین ٍ بذخین تخوذاى سا تَضیح دٌّذ.
 .11ػالئن  ٍ Tx , Dxبیوبسیْبی خَش خین ٍ بذخین لَلِ ّبی فبلَپ سا ضشح دٌّذ.
. 11تکٌیک ّبی تطخیصی ،اًَاع ،ػالئن ٍ Dx ،دسهبى بیوبسیْبی پستبى سا ضشح دٌّذ.

. 12اختالالت هشتبط بب قبػذگی ضبهل  ، PMSدیسوٌَسُ ،آهٌَسُ  AUDسا بب رکش تؼشی  ،،ػالئ ن ،تط خیص ٍ دسه بى
تَضیح دٌّذ.
 . 13اتیَلَطی ،تؼشی ،ػالئن PID , Tx , Dx ،سا بیبى کٌٌذ.
 . 14اًَاع  ،ػالئن ،تطخیص ٍ دسهبى  Pelvic Relaxationسا ضشح دٌّذ.
. 15اًَاع ًبصایی سا بب رکش اتیَلَطی ،تطخیص دسهبى ٍ تکٌیک ّبی کوکی دس آى سا تَضیح دٌّذ.
. 16آًذٍهتشیَص سا بب رکش  Tx , Dxتَضیح دٌّذ.
. 17اصَل هشاقبت ّبی قبل ٍ بؼذ اص ػول  Gynسا بیبى ًوبیٌذ.

تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَس فؼبل ٍ هستوش دس کالس دسس – پبسخگَیی بِ سئَاالت  -تحقی
اهتحبًبت کالسی  ،هیبى تشم ٍ پبیبى دٍسُ

روش تدریس:
سخٌشاًی ،پشسص ٍپبسخ

وسایل آموزشی:
ٍایت بشد –تصبٍیش آهَصضی  -دیتب پشٍطکتَس

نحوه ارزشیابی:
.1کَئیض  .2سئَاالت ضفبّی . 3اهتحبى هیبى تشم  . 4اهتحبى پبیبى تشم

ًحَُ هحبسبِ اسصضیببی:
سٍش اسصضیببی

دسصذ ًوشُ

کَئیض ( )1

%5

آصهَى هیبى تشم

% 21

کَئیض ( )2

%5

آصهَى پبیبى تشم

%71

دس ه َسد ػٌ بٍیي رک ش ض ذُ  -ض شکت دس

مقررات:
 حذاقل ًوشُ قبَلی 11 -تؼذاد هجبصدفؼبت غیبت هَجِ دس کالس  3جلسِ ٍ دس صَست غیبت هَجِ بیص اص سق ،تؼییي ضذُ ،

دسس

حزف خَاّذ ضذ .

منابع:
.1آًبتَهی ببلیٌی .سیچبسد اس اسٌل  ،تشجوِ غالهشضب حسي صادُ ٍ گالسُ اهیي اصٌبفی .اًتطبسات اسجوٌذ . 2118
.2آًبتَهی گشی .سیچبسد دسکٍ ،یي ٍ گل ،آدام هیچل  .تشجوِ غالهشضب حسي صادُ  .اًتطبسات بشًب .2114
 . 3فیضیَلَطی پضضکی گبیتَى ٍّبل  .جبى ّبل  ،تشجوِ پشٍیي ببببیی ٍ ّوکبساى .اًتطبسات اسجوٌذ . 2115
 .4هؼبیٌبت ببلیٌی ٍ گشفتي ضشح حبل ببسببسابیتض  .لیي بیکلی  .تشجوِ هْشاى ستَدُ ًیب  ،سیضاى هحوَی ٍ ًگبس حسي صادُ .
اًتطبسات اسجوٌذ . 2114
5.pharmacology for womens Health tekoa king , Mary Brucker Jones and Bartkett , 2011.
6.Te Lindes operative Gynecology , 11 th edition. John Rock , Howard Jones , Lippincott Williams
swilkins , 2008
7.Rosens Breast pathology . syed A. Hoda et al . 4th edition . Wolters Kluwer pub 2014.
.8اصَل بیوبسیْب ٍ بْذاضت صًبى کیستٌش ،کٌت جی سایبى ٍ ّوکبساى  .تشجوِ بْشام قبضی جْبًی ٍ سٍضٌک قطبی.
اًتطبسات گلببى . 2111
. 9بیوبسیْبی صًبى بشک ٍ ًَاک.جبًبتبى بشک  .تشجوِ بْشام قبضی جْبًی ٍ سٍضٌک قطبی .اًتطبسات گلببى .2112
 . 11آًذٍکشیٌَلَطی ببلیٌی صًبى ٍ ًبببسٍسی  .لئَى اسپیشاف ٍ هبسک فشیتض .تشجوِ بْشام قبضی جْبًی ٍ سٍضٌک قطبی .
اًتطبسات گلببى . 2112
 . 11هبهبیی ٍ بیوبسی ّبی صًبى دًفَسث  .سًٍبلذ اس گیبس  .تشجوِ بْشام قبضی جْبًی .اًتطبسات گلببى .1391

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده پرستاری و مامایی
طرح درس – گروه مامایی
نام درس :بیوبسی ّبی صًبى ٍ ًبببسٍسی

تعداد واحد ٍ 3:احذ

مدرس :خانم رستاک  -خانم دكتر نظری

جلسه

موضوع تدریس

1

آًبتَهی دستگبُ تٌبسلی

2

هؼبیٌبت فیضیکی ٍ اخز ضشح حبل دس GYN

3

ػولکشد هحَس  ، HPGبلَؽ ٍ اختالالت آى

4

یبئسگی

5

بیوبسی ّبی خَش خین ٍ بذخین ٍلَا

6

بیوبسی ّبی خَش خین ٍ بذخین ٍاطى

7

بیوبسی ّبی خَش خین ٍ بذخین سشٍیکس

8

بیوبسی ّبی خَش خین ٍ بذخین سحن

9

بیوبسی ّبی خَش خین ٍ بذخین فبلَپ

11

بیوبسی ّبی خَش خین ٍ بذخین تخوذاى

11

بیوبسی ّبی خَش خین ٍ بذخین پستبى

12

اختالالت هشتبط بب قبػذگی

13

بیوبسی ّبی التْببی لگي

14

افتبدگی ّبی لگٌی  ،بی اختیبسی ّبی ادساسی ٍ
فیسچَال

15

ًبصایی

16

اداهِ هبحج ًبصایی ٍ آًذٍهتشیَص

17

اصَل هشاقبتْبی قبل ٍ بؼذ اص جشاحی ّبی صًبى

فعالیت ها

کوئیس(  4سوال )

امتحان میان ترم

کوئیس(  4سوال )

