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 جلسه تئوري 42
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  تحصوويلي سووال         دوم    *   اول   نیمسووا 

1391-1391 

4/1/91: كالس شرو     1/9/91     :كالس پایان 

یک )دانشکده پرستاري و مامایي   :كالس برگزاری محل

 11-11و سه شن)ه ها  11-11ها ساعت  شن)ه

 درمانگاه زنان بيمارستان آیت اهلل موسوي کارآموزي: واحد 

 بيمارستان آیت اهلل موسويو اتاق عمل  و بخش الکتيو 

  :امتحوان  سواعت  و تاریخ

42/11/91 

 ص)ح 1ساعت: 

 دانشکده پرستاري و مامایي :امتحان برگزاری محل

 )مسوول درس: خانم رستگاري(  زنان         گروه متخصصين  -جعفري –خانم ها رستگاري ( درس مسوول)... اسامي مدرسین:

 نحوه ي تماس با مدرسين: ایميل دانشگاهي ث)ت شده در سایت دانشکده

 :تئوری شرح درس

 این درس ضمن مرور ساختمان دستگاه تناسلي و چگونگي گرفتن شرح حال به تدریس م)احث فيزیولوژي قاعد

 ماریهاي دستگاه تناسلي، پستان ، نازایي و تکنولوژي کمک باروري مي پردازد. گي و اختالالت مربوط به آن، دوران یاوسگي و بي

 

 شرح درس بالیني:

، دانشجویان قادر خواهند بود بطور مستقل و زیر نظر مربي مربویه در محيط باليني ) بخش زنان و درمانگاه زنان( فعاليوت کننود و   این درسدر واحد باليني 

 ر بالين بيمار انجام دهند.رت عملي دآموخته هاي تئوري خود را بصو

 

 : تئوری هدف كلي

تشخيص حاالت زن در هنگام سالمت و بيماري هاي دستگاه توليد مثل و تصميم گيري مناسب در انتخاب اولویوت در اجوراي درمانهوا و اقودامات      -

 مربویه)جسماني، رواني، اجتماعي(.

 و مراق)ت( در مورد ضایعات، ناهتجاریها و  بيماریهاي دستگاه توليد مثل.توانایي تشخيص، تصميم و اقدام مقتضي)ارجاع، درمان  -

 شناخت علل بيماریهاي دستگاه توليد مثل در زنان، آشنایي با روشهاي پيشگيري، تشخيص، درمان و مراق)تهاي مربویه.  -

 گام ارائه خدمات.    تشخيص مسئوليتها و محدودیتهاي حرفه أي و پاي بندي به اصول اخالقي و موازین شرعي در هن -

 هدف كلي بالیني:



 کسب توانایي در گرفتن شرح حال از بيمار و انجام معاینات باليني در بيماریهاي زنان-

 کسب توانایي در تشخيص و مداواي برخي از بيماریهاي زنان -

 کسب توانایي در انجام مراق)تهاي الزم از مددجو -

 ور و آموز  دهندهآشنایي با چگونگي نقش ماما بعنوان مشا-

 شناخت حدود و وظایف حرفه ایي در زمينه ارائه خدمات باليني -

 

  تئوری اختصاصياهداف : 

 مروري بر  قسمتهاي مختلف دستگاه تناسلي داخلي وخارجي زن  (1

 گرفتن شرح حال و معاینات ژنيکولوژي (4

 بررسي آزمایشات و روشهاي مختلف تشخيصي و غربالگري (3

 وني آن)بلوغ زودرس، دیررس و بيماریهاي مربوط( به آن بلوغ  و اختاللت هورم (2

 ( PMSSشناخت فيزیولوژي قاعدگي ی)يعي )هيپوتاالموس، هيپوفيز، تخمدانها، دسمنوره و  (1

 اختالالت قاعدگي و خونریزیهاي غير ی)يعي دساگاه تناسلي (1

 یائسگي و دوره ق)ل از یائسگي (1

 اي واژینال )علل و عالئم و روشهاي تشخيص و درمان و مراق)تهاي مربویه( بيمارهاي  خو  خيم و بدخيم ولو و واژن و عفونته (1

 بيمارهاي خو  خيم و بدخيم سرویکس )علل و عالئم و روشهاي تشخيص و درمان و مراق)تهاي مربویه(  (9

 بيمارهاي خو  خيم و بدخيم رحم ولوله هاي رحم )علل و عالئم و روشهاي تشخيص و درمان و مراق)تهاي مربویه( (11

بيمارهاي خو  خيم و بدخيم  تخمدان، کيستها و سندرم تخمدان پلي کيسوتيک. )علول و عالئوم و روشوهاي تشوخيص و درموان و مراق)تهواي         (11

 مربویه(

 بيماریهاي خو  خيم و بدخيم پستان)علل و عالئم و روشهاي تشخيص و درمان و مراق)تهاي مربویه( (14

 اورتروسل، رکتوسل، پروالپس رحم( اختالالت بافتهاي نگهدارنده لگني)سيستوسل،سيستو (13

 مشکالت شایع دستگاه ادراري)بي اختياري ادراري، عفونت ادراري،فيستول ها و..( را شرح دهد. (12

 نازایي )علل و عالئم و روشهاي تشخيص و درمان و آشنایي با تکنيکهاي کمک باروري( (11

 اندومتریوز  (11

 آشنایي با اختالالت کروموزومي (11

 

   :بالیني در واحد اختصاصياهداف 

 شرح حال کامل و جامع در مدت زمان مناسب از بيمار تهيه کند. -1

 معاینات فيزیکي الزم را درخصوص بيماریهاي زنان بدرستي انجام دهد. -4

نهوا را  ( و مووارد اسوتفاده از آ   …روشهاي مهم وشایع تشخيصي از ق)يل ) سونوگرافي، مانوگرافي، هيستروسالپنگوگرافي، هيسترسکوپي، الپاراسوکوپي،   -3

 توضيح دهد.

 ( را در باليني تشخيص دهد. …دیسمنوره، اوليگومنوره،  -اختالالت قاعدگي ) آمنوره -2

 اقدامات درماني و آموزشهاي الزم را در رابطه با هر یک از اختالالت قاعدگي توضيح دهد. -1

 يص دهد.بيماریهاي شایع فرج و واژن ) انواع واژنيت ها( عفونت و التهاب ولو را در بالين تشخ -1

 اقدامات درماني الزم و آموزشها و مراق)تهاي مربویه را در بالين بيمار به درستي انجام دهد. -1

 بيماریهاي شایع سرویکس ) سرویسيت حاد و مزمن (، پوليپ، ناهنجاریها ( را تشخيص دهد. -1

 مراق)تها، درمان و روشهاي پيشگيري را در ربطه با انواع سرویست ها توضيح دهد. -9

 راههاي تشخيص و علل عفونتها و بيماریهاي شایع دستگاه ادراي توضيح دهند.عالنم،  -11

 آموزشها، نکات بهداشتي، مراق)تها و اقدامات دارویي را در رابطه با بيماریهاي شایع دستگاه ادراري توضيح دهد. -11

 ا بيان کند.بيماریهاي شایع تخمدان ) کيست، تخمدان پلي کيستيک ( را توضيح داده، روشهاي تشخيصي آن ر -14

 ( را به رو  صحيح به بيمار آموز  داده و لزوم انجام معاینه را توضيح دهد. Self examinationخودآزمایي پستان )  -13



 عالئم و نشانه هاي بيماریهاي خو  خيم و بدخيم پستان را از هم افتراق دهد. -12

 عالئم و نشانه هاي یائسگي را توضيح داده و در بالين تشخيص دهد. -11

 هاي الزم در رابطه با افراد یائسه را در بالين به مددجویان ارائه نماید.اموزش  -11

 نمونه برداري از اندو واگزوسرویکس را) پاپ اسمير (ی)ق چک ليست مربویه در مدت زمان مناسب و بدرستي انجام دهد. -11

 )در صورت هماهنگي در درمانگاه ناباروري اجراء شود( ( را انجام دهد. …بررسي اوليه زوج نازا اعم از شرح حال دقيق، درخواست اسپرموگرام و  -11

 اصول اخالقي و موازین شرعي را در برخورد با بيماران و مددجویان رعایت کند. -19

 در موارد الزم که تشخيص و درمان بيماري از عهده ماما خارج مي باشد، بيمار را به پزشک مربویه ارجاع دهد.     -41

 

 نراني، پرسش و پاسخسخ :در واحد تئوری شیوه تدریس

 

 و شرکت در مورنينگ بخش يگروه بحث، مشاهده و انجام عملي موارد باليني  شیوه تدریس در واحد بالیني:

 

 :واحد تئوری ابزار كمک آموزشي

 پروژکتور دئویو و(  Power point برنامه از استفاده)وتريکامپ

 

 :در واحد تئوری دانشجویان تكالیف

 کالس درس  م دانشجو در حضور به موقع و منظ .1

 کالس پاسخ به سواالت مطرح شده در  .4

 بحث کالسيمشارکت فعال در  .3

 انجام امور محوله در رابطه با واحد درسي .2

 شرکت در امتحان پایان دوره     .1

 تکاليف داشجویان در واحد باليني:

 حضور به موقع و منظم دانشجو در  محل کارورزي  .1

 ن بيمارپاسخ به سواالت مطرح شده در بالي .4

 مشارکت فعال در انجام خدمات ، مشاوره و آموز  به بيمار .3

 انجام امور محوله در رابطه با واحد درسي .2

  کارآموزيشرکت در امتحان پایان    .1

 

 نحوه ارزشیابي:

    %11    يت دانشجو در کالس   حضور وفعال.1 .1

                                                 %41. امتحان ميان ترم               4 .4

                                                     %41 . انجام تکاليف محوله      3 .3

 %11     . امتحان پایان دوره2 .4

 

 :واحد نظری زمانبندی جدو 

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

مروري بر  قسمتهاي  (1 11-11 4/1/91 یک شن)ه 1

مختلف دستگاه تناسلي 

 زن داخلي وخارجي

 خانم رستگاري



گرفتن شرح حال و  (4

 معاینات ژنيکولوژي

بررسي آزمایشات و  (3

روشهاي مختلف 

 تشخيصي و غربالگري

 خانم رستگاري فيزیولوژي قاعدگي ی)يعي 11-11 2/1/91 شن)هسه  4

  تعطيل رسمي 11-11 9/1/91 یک شن)ه 3

تشخيص و درمان خونریزي هاي  11-11 11/1/91 شن)هسه  2

 ي رحمغير ی)يع

 خانم رستگاري

تشخيص و درمان ادامه جلسه  11-11 11/1/91 شن)ه سه 1

 خونریزي هاي غير ی)يعي رحم

 خانم رستگاري

 خانم رستگاري آمنوره 11-11 19/1/91 شن)ه چهار 1

 4/1/91 شن)ه سه 1

 

بيمارهاي  خو  -ادامه آمنوره  11-11

خيم ولو و واژن و عفونتهاي 

 واژینال

 خانم رستگاري

بيمارهاي خو  خيم سرویکس و  11-11 3/1/91 شن)ه چهار 1

 تفسير پاپ اسمير

 خانم رستگاري

بيمارهاي خو  خيم رحم )ميوم  11-11 9/1/91 شن)ه سه 9

 (EPو پوليپ(ولوله هاي رحم)

 خانم رستگاري

بيماریهاي خو  خيم تخمدان و    11-11 11/1/91 شن)ه چهار 11

 کيست هاي تخمدان

 خانم جعفري

 خانم جعفري سندرم تخمدان پلي کيستيک 11-11 11/1/91 شن)ه سه 11

 خانم جعفري بيماریهاي خو  خيم  برست 11-11 11/1/91 شن)ه ارهچ 14

مشکالت شایع دستگاه  11-11 43/1/91 شن)ه سه 13

 ادراري

 اختالالت بافتهاي نگهدارنده لگني

 خانم جعفري

 خانم جعفري اندومتریوز 11-11 42/1/91 شن)ه چهار 12

 خانم جعفري اندومتریوز 11-11 31/1/91 شن)ه سه 11

 خانم جعفري یائسگي 11-11 1/9/91 شن)ه ارچه 11

 خانم جعفري نازایي 11-11 1/9/91 سه شن)ه 11

 خانم جعفري ادامه جلسه نازایي 11-11 1/9/91 ن)هچهار ش 11

 دروس خانم امتحان ميان دوره 11-11 12/9/91 سه شن)ه 19

 جعفري و رستگاري

و  بيماریهاي بدخيم رحم 11-11 41/9/91 شن)ه سه 41

 بيماریهاي بدخيم ولو و واژن

 گروه زنان

 گروه زنان یماریهاي بدخيم  تخمدان 11-11 44/9/91 شن)ه چهار 41

 گروه زنان بيماریهاي بدخيم پستان 11-11 41/9/91 شن)ه سه 44

 گروه زنان اي بدخيم سرویکسبيماریه 11-11 49/9/91 شن)ه چهار 43

 گروه زنان بلوغ 11-11 1/9/91 شن)ه سه 42

 

 :كارآموزیواحد  زمانبندی جدو 



روز های 

 کارآموزی

 مدرسين فعاليت دانشجو موضوع جلسه

 معارفه مربی ودانشجويان -1 روز اول

آشنائی با اهداف کار آموزی و نحوه ارزشيابی و  -2

 برنامه روزانه

 رستانآشنائی با بيما

آشنائی با درمانگاه )پرسنل ووظائف  -3

 آنها،تجهيزات و...(

 آشنايی با مقررات و روتين بخش -4

انجام آزمون ورودی جهت تعيين ميزان  -5

 اطالعات دانشجويان

 تعيين کنفرانس دانشجويان -6

توضيح در باره نحوه گرفتن شرح حال طبق  -7

 نمونه و هماهنگ با روتين درمانگاه

 ک مورد شرح حال توسط مربیاخذ ي -8

پذيرش يک بيمار از بدو ورود تا خروج از  -9

 درمانگاه توسط مربی

عالوه بر کسب  -

مهارتهای فوق موارد زير 

نيز در درمانگاه با 

دانشجو به بحث گذاشته 

 ميشود.

ارزيابی اوليه و  -

 ايجاد ارتباط

 گروه مامايی

 

ای ذيل اقدام دانشجو تحت نظارت مربی به فعاليته روز اول

 می نمايد:

 اخذ يک مورد شرح حال بيمار-1

 آماده نمودن بيمار جهت انجام معاينه -2

آماده نمودن وسايل الزم جهت انجام معاينه  -3

 زنان

 معاينه دستگاه تناسلی خارجی -4

 انتخاب و جاگذاری اسپکلوم مناسب -5

شرح و انجام يک مورد معاينه دو دستی توسط  -6

 مربی

مراقبت از اصول  -

بيمار و ايجاد ارتباط با 

 بيمار

 

 اخذ شرح حال بيمار توسط دانشجو-1 روز دوم

آماده کردن محيط و بيمار جهت انجام معاينه  -2

 زنان

 معاينه دستگاه تناسلی خارجی -3

 جاگذاری اسپکلوم -4

 انجام معاينه دو دستی تحت نظارت مربی -5

بيماريهای جسم  -

 رحم

 

فعاليتهای روز قبل ) اجرای مراقبتهای  تکرار-1 روز دوم

 مراجعه کننده ( Caseآموزش داده شده در مورد 

 اسمير برداری توسط مربی -2

 نسخه نويسی توسط مربی -3

خونريزی های   -

 غير طبيعی رحمی

AUB-DUB 

 

 خونريزی های  -مورد  2انتخاب و پذيرش بيمار توسط دانشجو )  -1 روز سوم



) 

 اسمير برداری تحت نظارت مربی -2

 نسخه نويسی تحت نظارت مربی -3

 تکرار موردی فعاليتهای قبلی -4

 AUB-DUBتشخيص و افتراق  -5

 AUB-DUBتشخيص و افتراق علل   -6

تشخيص و درخواست آزمايشات تشخيصی  -7

AUB-DUB 
-AUBاداره ، درمان و آموزش بيماران مبتال به  -8

DUB 

 غير طبيعی رحمی

AUB-DUB 

روز 

 مجهار

 تکرار فعاليتهای هفته قبل-1

 ارزيابی نتايج اسمير توسط دانشجو -2

 AUB-DUBاداره يک بيمار مبتال به  -3

  بيماريهای پستان

 تکرار موردی فعاليتهای آموزش -1 روزپنجم

 انجام يک مورد معاينه پستان توسط مربی -2

انجام و تشخيص موارد غير طبيعی در معاينه  -3

 پستان توسط دانشجو

درخواست تستهای پاراکلينيک تشخيصی توده  -4

 های پستانی

 آموزش خود آزمايی پستان به مددجو -5

مروری بر  -

بيماريهای داخل 

اپيتليالی سرويکس ، 

 واژن و فرج

تهيه و تفسير پاپ 

 اسمير

 

روز 

 ششم

 تکرار فعاليتهای موردی قبل -1

آماده نمودن بيمار مبتال به بدخيمی جهت  -2

 ينه زنانانجام معا

 معاينه دستگاه  تناسلی خارجی در اين بيماران -3

 مشاوره با اين بيماران -4

 

مروری بر  -

بيماريهای داخل 

اپيتليالی سرويکس ، 

واژن و فرج درد لگنی  و 

 ديسمنوزه

 

روز 

 ششم

 تکرار فعاليتهای موردی قبل -1

آماده نمودن بيمار مبتال به بدخيمی جهت  -2

 انجام معاينه زنان

 معاينه دستگاه  تناسلی خارجی در اين بيماران -3

 مشاوره با اين بيماران -4

 

نازايی ) اتيولوژی،  -

 تشخيص(

 

تکرار فعاليتهای آموزش قبل بر اساس موارد  -1 روز هفتم

 مراجعه کننده

 تشخيص و افتراق انواع و علل نازايی -2

 مشاوره با زوج نازا -3

 آموزش به زوج نازا -4

)مشاوره، نازايی  -

 روشهای نوين درمان(

 

روز 

 هشتم

 تکرار موردی فعاليتهای قبلی -

رفع نواقص و اشکاالت کلی نحوه عملکرد  -2

 دانشجويان

آمادگی جهت 

 ارزشيابی نهايی

 



 امتحان بالينی روز نهم

ارزشيابی پورتفوليوی دانشجويان بر اساس چک 

 ليست ارزشيابی پورتفوليو

ارائه گزارش کار 

 شجوتوسط دان

تکميل و ارائه 

 کتابچه آمار

ارائه پيشنهادات 

جهت ارتقاء کيفی دوره 

 کار آموزی

 

 

 تقویم درس روزانه كارآموزی/ كارورزی

1 - 9331 روز  12 – 9.30 13 - 12 

 گزار  ص)حگاهي اول

 و گرفتن شرح حال

کارآموزي در درمانگاه زنان و مرکز تحقيقات باروري 

 (IVFگي با مرکز )در صورت هماهننا باروري –

ارائه کنفرانسها 

 *SGDبصورت 

 گزار  ص)حگاهي دوم

 و گرفتن شرح حال

کارآموزي در درمانگاه زنان و مرکز تحقيقات باروري 

 نا باروري –

ارائه کنفرانسها 

 *SGDبصورت 

 گزار  ص)حگاهي سوم

 و گرفتن شرح حال

کارآموزي در درمانگاه زنان و مرکز تحقيقات باروري 

 ورينا بار –

ارائه کنفرانسها 

 *SGDبصورت 

 گزار  ص)حگاهي چهارم

 و گرفتن شرح حال

کارآموزي در درمانگاه زنان و مرکز تحقيقات باروري 

 نا باروري –

ارائه کنفرانسها 

 *SGDبصورت 

 ادامه روزها هم اینگونه ارائه مي شود پنجم

SGD= Small Group Discus 

   رفرانس:

 بيماریهاي زنان کارنت بارداري و زایمان ویليامز بيماریهاي زنان دنفورث بيماریهاي زنان کيسنر يماریهاي زنان نواک ب جدیدترین چاپ کتب زیر:

 بيماریهاي زنان هکرمور

Maternity women’s health 

 

 


