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 باشد.در سایت دانشکده موجود می  نحوه ی تماس با مدرسين:

 :کارآموزی شرح درس

خلی و در طول این کارورزی دانشجویان از نزدیک با چگونگی تشخیص ، اداره ، درمان و انجام امور مراقبتی زنان باردار مبتال به بیماری های دا

 جراحی آشنا می شوند.

 اهداف کلي

 

 هدف کلي کارآموزی

 در هنگام سالمت و بیماری بویژه زنان باردار را داشته باشد. دانشجو توانایی شناخت نیازهای اساسی تشخیص حاالت انسان 

 .دانشجو باید  توانایی  تشخیص مشکالت و احتیاجات بیمار و توانایی اخذ تصمیم مناسب جهت انجام اقدامات الزم از وی را کسب کند 

زین علمی و اخالقی و قانونی در هنگام ارائه خدمات به منظوور  دانشجو باید بتواند  مسئولیت ها و محدودیت های حرفه ای و پایبند بودن به رعایت موا

 حفظ جان جان مادر و کودک تامین سالمت آنها را تشخیص دهد.

 

 باليني: اهداف اختصاصي

 رود:در انتهای کارآموزی از دانشجویان انتظار می

 

 ی ارائه دهد.دانشجو باید بتواند گزارشی صحیح و دقیق از وضعیت بیماران تحت نظر خود به مرب .5

 دانشجو باید بتواند تغییرات آزمایشات پاراکلینیکی مهم را در بارداری تشخیص و تجزیه تحلیل و تفسیر نماید . .2



 دانشجو باید بتواند به سرعت از پرونده بیمار اطالعات مورد نیاز را کسب نماید. .3

 یه و تحلیل نماید.دانشجو باید بتواند موارد غیر طبیعی آزمایشات پاراکلینیکی مهم را تجز .4

 دانشجو باید بتواند آزمایشات الزم برای بیماران مختلف را تعیین  و درخواست نماید. .1

 دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند شرح حال دقیق از بیماران تهیه کند. .6

 خیص دهد.دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند موارد اورژاننس داخلی و جراحی و اداره و درمان آنها را تش .7

 دانشجو باید طی دوره کارورزیشرح حال بیماری های شایع غدد نظیر دیابت ، کمک اری تیروئید و سندرم کوشینگ و غیره را تهیه کند. .8

دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند بیماری های شایع دستگاه های مختلف بدن را با توجه به شرح حال و معاینه فیزیکی ، درخواست  .6

و پاراکلینیک و همچنین مشاهده و بررسی درمان آنها به انضمام انجام مراقبت های الزم )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری(  تشخیص و  آزمایشات

 ارائه دهد.

را )به طور دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند آموزش های الزم مورد نیاز هر بیماری و داروهای مربوطه با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری  .51

 مختصر(ارائه دهد.

تهیه دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند  از بیماران مبتالبه  بیماری های شایع ادراری )شامل عفونت ها نارسایی حاد کلی و ...( شرح حال  .55

 نموده و روند درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنها با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری را ارائه دهد.

با  شجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران اعصاب ) سردردها، صرع و ...( شرح حال تهیه و روند درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنهادان .52

 تکیه بر اهمیت آنها در بارداری را ارائه دهد.

... )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری ( شرح حال تهیه و دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران گوارشی نظیر زخمها ، عفونتها، یبوست و  .53

 روند درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنها را ارائه دهد.

ارداری ( دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران پوست و آلرژی نظیر  کهیر و خارش و قارچ و انگل و ...  )با تکیه بر اهمیت آنها در ب .54

 و روند درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنها را ارائه دهد.شرح حال تهیه 

ی دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران مبتال به بیماری های حرکتی و کالژه نظیر سندرم کانال کارپ، شکستگی ها ی استخوان ها .51

 تهیه و روند درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنها را ارائه دهد.مهم، آرتریت روماتوئید و ...  )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری ( شرح حال 

بارداری (  دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران مبتال به بیماری های تنفسی نظیر پنومونی، سل، آسم و ... )با تکیه بر اهمیت آنها در .56

 نها را ارائه دهد.شرح حال تهیه و روند تشخیص و درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آ

تکیه بر اهمیت  دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران مبتال به بیماری عروقی نظیر نارسایی قلبی، آموبولی شریانی، ترمبوفیلیها و ...  )با .57

 آنها در بارداری ( شرح حال تهیه و روند تشخیص و  درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنها را ارائه دهد.

نده و دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران مبتال به بیماری  خونی شایع شامل آنمی  فقر آهن ، تاالسمی و بیماری های خونریزی ده .58

 ...  )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری ( شرح حال تهیه و روند تشخیص و درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنها را ارائه دهد.

باید طی دوره کارورزی بتواند از  پرونده بیمارانی که تحت جراحی های شایع شامل آپاندیسیت، جراحی قلب، واریس و پستان و ... قرار دانشجو  .56

 هد.گرفته اند  )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری ( شرح حال تهیه نموده  و روند تشخیص درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنها را ارائه د
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های در دسترس مباحث جلسات و عناوین را در حدود کلی  caseاستاد مربوطه با توجه به سطح دانشجو و با ارزیابی که انجام میدهد و شرایط بخش و 

 طرح درس تغییر بدهد. 

 


