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تا به حال کتابهای زیادی در زمینه نازایی ،زایمان و ناباروری به قلم فرهیختگان جهان تدوین و به جامعه علمی -پژوهشی ارایه گردیده است،
شپژوهان بیش از هر برههای
اما از آنجا که روند توسعه مرزهای تخصصی دانش و ابداع دستاوردهای جدید ،تامین منابع و ماخذ مورد نیاز دان 
محسوستر شده است و از سویی ضرورت نگارش کتابی جامع در زمینه تخصصی ناباروری که بتواند ً
تواما شناخت آناتومی ،فیزیولوی ارگانهای
تولید مثل و پاتولوژی را با اصول علمی و استانداردهای پذیرفتهشده جهانی برای استفاده پژوهشگران و کاربران فراهم نماید ،ضروری مینمود .به
این سبب کتاب درسنامه طب تولید مثل که حاصل تجربیات سالیان متمادی دکتر ابوطالب صارمی -بنیانگذارIVF در ایران -است ،تدوین شد.
دکتر صارمی در راستای ارتقای دانش و فنون درمان ناباروری طی چند دهه اخیر تالشهای درخور توجهی را آغاز و به فرجام رساندهاند و اینک برای
استفاده بهینه دانش پژوهان از آموزهها وتجربیاتش کتاب درسنامه طب تولید مثل را با قلمی رسا به تحریر درآوردهاند و انتشارات کتاب صارم
ضمن پاسداشت خدمات ایشان ،بهمنظور عرضه این تجربه بیبدیل به جامعه علمی ،مبادرت به چاپ و نشر آن نموده است تا با عنوان تحفهای
درخور ،فرا روی پویندگان دانش طب تولید مثل قرار گیرد.
* در این اثر برای بیان مسایل ناباروری نیاز به شناخت آناتومی و فیزیولوژی ارگانهای تولید مثل بود و بدین سبب در آغاز فصول مربوطه،
خالصهای از ساختمان ارگانهای تولید مثل را به عنوان یادآوری و تسهیل بحث ناباروری ذکر شده تا نیازی به کتابهای آناتومی و فیزیولوژی
نباشد.
* ارایه پاتولوژی بیمار یها و دستهبندی علل ناباروری و طبقهبندی مشکالت ناباروری براساس فیزیوپاتولوژی هر مشکل است و در کتاب مسیر
درمانی مربوطه از جمله ویژگیهای این تالیف است.
* بررسی علل نازایی به گونهای نگاشته شده که جنبه کاربردی داشته و مطالعهکننده را در این امر یاری دهد.
* در این اثر درمان ناباروری براساس استانداردها و معیارهای پذیرفتهشده درمان طبی و جراحی و کمک ناباروری تدوین شده است.
* در نگارش این اثر تالش بر آن است ،سیر تکوین دستگاه تولید مثل ،ریشهیابی و بررسی نواقص و منشا درمان را به طور جامع به پژوهشگران
ارایه گردد.
* در مجموع این کتاب با پیشگفتار و در سه بخش کلی و  15فصل ذیل:
ناباروری در مردان )1 :ساختمان دستگاه تولید مثل مرد؛  )2فیزیولوژی دستگاه تولید مثل مرد؛ )3پاتولوژی دستگاه تولید مثل مرد؛ )4چگونگی
بررسی علل ناباروری مرد؛  )5شکلهای گوناگون بالینی ناباروری در مردان و تشخیص آنها؛  )6درمان ناباروری مردان
بخش ناباروری زنان )7 :ساختمان دستگاه تولید مثل زن؛  )8فیزیولوی دستگاه تولید مثل زن؛  )9بررسی علل ناباروری در زنان )10 ،شکلهای
گوناگون بالینی ناباروری در زنان و تشخیص آنها
تکنیکهای کمک باروری )11 :تاریخچه IVF در جهان و در ایران؛  )12اقدامات بالینی مربوط به فرآیند ART؛  )13آزمایشگاه (روشهای عملی
آزمایشگاهIVF)؛  )14اتاق عمل؛  )15روشهای ،ARTتکنیکها و پیشرفتهای نوین
فهرست جداول
فهرست تصاویر ،الگوریتمها ،پروتکلها و نمایهها
امید است با مطالعه این اثر رهتوشهای برای درمان مدد جویان حاصل گردد.
عالقهمندان برای تهیه کتاب درسنامه طب تولید مثل و سایر کتابهای
 انتشارات «کتاب صارم» میتوانند با بیمارستان صارم تماس حاصل کرده
و کتاب مورد نیاز خود را سفارش دهند.
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