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 كارورزان جهت زنان بخش مدون برنامه

     ييماما و زنان يهايماريب يورز كار: درس نام
    ۶:واحد
  يكارورز:  مقطع
  ماه ۲:  دوره طول

  مارستانيب يآموزش ،معاون گروه ريمد:  برنامه مسئول ريمد
 بهناز دكتر ، يريدب آتوسا دكتر ، رحمانپور هاله دكتر ، انيمحمد فرناز دكتر ، يفكر وايش دكتر ، نيتد نيپرو دكتر :برنامه يعلم اتيه اعضا
  ييموال

  يغالم دهيحم دكتر ، هرمز تايب دكتر  :يعلم اتيه همكار
   يموسو اله تيآ مارستانيب  :يآموزش مكان

  فيوظا شرح و مقررات
  :موظفند كارآموزان

  .باشند داشته حضور بخش در صبح ۳۰/۷ ساعت راس -۱
  .باشند يم مربوطه مارانيب پرونده در يماريب ريس و حال شرح نوشتن به موظف و نموده تيزيو را مارانيب صبح ۸ تا ۳۰/۷ ساعت -۲
  .باشند داشته حضور يصبحگاه گزارش در صبح ۸ ساعت راس -۳
  .كند آماده را قبل يروزها در يبستر مارانيب تمام پرونده يستيبا كيكش كارورز يصبحگاه گزارش ارائه جهت -۴
  .باشند داشته بخش در فعال شركت و نموده تيزيو را خود مارانيب يآموزش راند از قبل -۵
  .ندينما شركت ييدانشجو كنفرانس در چهارشنبه ، ،دوشنبه شنبه يروزها -۶
   ندينما معتبرارائه يژورنالها از مقاله كي حداقل كدام هر و شده حاضر شده ارائه journal club در شنبه سه  ، كشنبهي يروزها -۷
  .باشند داشته فعال حضور يآموزش دياسات راند در روزانه -۸
  .باشند داشته فعال حضور زنان مانگاه در در  دياسات حضور با روزانه -۹
   .باشند داشته فعال حضور مانيزا بلوك در يميتنظ  برنامه طبق روزانه -۱۰
  باشند داشته فعال حضور عمل اتاق در يميتنظ برنامه طبق روزانه -۱۱
 يخانوادگ نام و نام  خيتار  ساعت ذكر با يماريب ريس و حال شرح نوشتن و كرده تيزيو را مارانيب دياسات نظر تحت مانيزا بلوك انترن -۱۲

  .باشد داشته آنها يرو بر قيدق كنترل و نموده اقدام
  .دينما ليتحو يبعد انترن به آنان تيوضع ذكر با را مارانيب يحضور و يكتب صورت به ، فتيش ضيتعو هنگام در-۱۳
  .دينما ترك را مارستانيب ندارد حق يانترن چيه و باشد يم ظهر از بعد ۱ ساعت عصر و صبح فتيش ضيتعو هنگام -۱۴
  يدرخواست ياورژانس شاتيآزما يريگيپ و روز آن در يبستر مارانيب يتمام قيدق نهيمعا و حال شرح گرفتن به موظف كيكش كارورز -۱۵

  باشد يم مارانيب
  .آورند عمل به را الزم يهماهنگ زنان آنكال با ماريب ازين مورد ييدارو دستورات نوشتن جهت موظفند كيكش ورزان كار -۱۶
 ، كينيپاراكل يها يبررس ، ينيبال عالئم ، ماريب مشخصات شرح با پرونده خالصه نوشتن به موظف ماريب صيترخ موقع كارورزان -۱۷

  .باشد يم يالزام يانترن مهر  از استفاده اي و انترن نام ذكر پرونده خالصه انيپا در باشند يم ... و يينها صيتشخ
 يم مربوطه مارانيب جهت شده درخواست اسكن يت يس و  يسونوگراف و يپاتولوژ يها برگه � ها مشاوره نوشتن به موظف كارورزان -۱۸

  .باشند
 اي و زنان آنكال به اطالع لزوم صورت در و باشند يم شب و عصر در شده حاضر شاتيآزما جواب تمام دنيد به موظف كيكش كارورز -۱۹

  .شود داده مربوطه پزشك
 يتلفن ييدارو دستور از ضمناً . ندينما ادداشتي پزشك دستورات برگ در كتباً را يزيتجو ييدارو دستورات يستيبا كارورزان -۲۰

  .ندينما يدار خود مارانيب جهت
  .ندارد را گريد  بخش انترن به كيكش كردن ولحم و مارستانيب از خروج حق كيكش كارورز -۲۱
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 درخواست گروه ريمد و مربوطه استاد موافقت و نيجانش نييتع با يستيبا كه باشد يم روز دو ماه كي طول  در كارورز يمرخص مدت -۲۲
  . گردد
  مطالعه منابع
  .زنان بخش در شده ارائه مطالب و دنفورث كتاب

  :شتريب مطالعه جهت منابع ريسا
  )يپزشك آموزش و درمان بهداشت وزارت مادران سالمت اداره (يمادر مرگ مراقبت يكشور نظام -۱
 وزارت مادران سالمت اداره (پنجم چاپ يعموم پزشك ژهيو يمارستانيب خارج خدمات يراهنما مادران سالمت افتهي ادغام يمراقبتها -۲

  )يپزشك آموزش و درمان بهداشت
 معاونت (رانيا ياسالم يجمهور كشور يپزشك علوم يدانشگاهها از آموخته دانش يعموم پزشك از انتظار مورد يهايتوانمند حداقل -۳

  )يپزشك آموزش و درمان بهداشت وزارت يآموزش
  )همكاران و راد ملكان الهه دكتر (بداند ديبا ينيبال استاد هر آنچه ، ينيبال يابيارز و آموزش -۴
 آموزش و درمان بهداشت وزارت يآموزش معاونت (يعموم يپزشك آموزش دوره هيپا ياستانداردها بر يمبتن يدرون يابيارز يها شاخص -۵

   )يپزشك
  .شود فراگرفته و شده داده آموزش ديبا كه ييمحتوا

   يتناسل دستگاه يآناتوم -۱
  منوره سيد و يقاعدگ يعيطب ريغ و يعيطب اشكال و يقاعدگ يولوژيزيف -۲
  يائسگي -۳
  يتحتان  يتناسل دستگاه يمقاربت يهايماريب -۴
  يفوقان يتناسل دستگاه يعفونتها -۵
  )آن با  يصيتشخ با برخورد نحوه و  يصيتشخ يها روش و يافتراق يها صيتشخ انواع (يرحم يعيطب ريغ يهايزيخونر -۶
  )يدرمان و يصيتشخ يها روش ، علل ، انواع (يينازا -۷
  )درمان و صيتشخ ، انواع (سقط -۸
  يرحم خارج يحاملگ -۹
  )يصيتشخ برخورد و صيتشخ ، انواع (آمنوره -۱۰
 كانسر ، رياسم پاپ ، يتهاجم شيپ  عاتيضا انواع ، كننده مستعد يفاكتورها (كسيسرو يتهاجم و يتهاجم شيپ عاتيضا -۱۱

  )يآگه شيپ و يدرمان يها روش به اشاره ، ساده يبند مرحله شامل(كسيسرو
  يلگن يها توده با يصيتشخ برخورد نحوه ، تخمدان ميخ بد و ميخ خوش يهايمايب -۱۲
 يها روش ، يافتراق يها صيتشخ انواع ، كننده مستعد ،عوامل ساده يبند مرحله (رحم ميبدخ و ميخ خوش يهايماريب با ييآشنا -۱۳

  )نام ذكر حد در درمان و يصيتشخ
  يباردار كيتروفوبالست يهايماريب -۱۴
  )عوارض .و ،فوائد مصرف منع و مصرف موارد ، اثر سميمكان ، شكست و يكارائ ، انواع (يباردار از يريشگيپ يها روش -۱۵
  گاالكتوره با يصيتشخ برخورد نحوه ، پستان كانسر يغربالگر -۱۶
 يتناسل ، يادرار ، يتنفس دستگاه ، پستان و پوست ، عروق و ،قلب خون ، وزن راتييتغ شامل (يباردار دوران در كيولوژيزيف راتييتغ -۱۷

  )ديروئيت ، گوارش ،
  يباردار دوران يمراقبتها و يباردار صيتشخ يها روش) موجود يهايماريب درمان و صيتشخ و يغربالگر (يباردار از قبل مشاوره -۱۸
  )يدرد يب يها روش و ريس ، اداره نحوه ، سميمكان (مانيزا و لگن ساختمان -۱۹
  )عفونت و يزيخونر (آن اختالالت و مانيزا از پس دوره -۲۰
  )عوارض و نيسزار ، اسباب با مانيزا ، مانيزا يالقا ، صيتشخ ، انواع (يستوشيد -۲۱
  )DIC ، يراه سر جفت ، دكولمان (ييماما يها يزيخونر -۲۲
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  يباردار در ويپوتانسيه يهايماريب -۲۳
  يرحم داخل رشد  تيمحدود و رس ريد مانيزا ، زودرس مانيزا -۲۴

  
  تولد از قبل صيتشخ ، نيجن زجر ، نيجن سالمت يابيارز يها روش -۲۵
  يقلوئ چند و خطر پر يحاملگ با برخورد -۲۶
 ، هيكل سنگ و عفونت ، ديروئيت يهايماريب ، يستوپنيترومبوس و يآنم ، ابتيد (يحاملگ در يجراح و  يداخل عيشا يهايماريب -۲۷

  )حاد شكم ، صرع ، آسم ، يقلب يهايماريب
  لگن درد با ماريب در يصيتشخ برخورد نحوه -۲۸
  ييماما و زنان در يبردار ريتصو يها روش و يمصرف جيرا يداروها -۲۹
 عوارض گزارش ، يباردار ختم ، نيجن سقط ، يجنس استفاده سوء موارد ، ياستعالج يگواه ، فوت يگواه صدور با مرتبط يقانون مسائل -۳۰

  داروها  يجانب
   جهان و منطقه ، رانيا در  شاخص نيا تيوضع و مادران ريم و مرگ عيشا علل -۳۱

   دادن آموزش روش
Lecture based � bed side teaching �skill lab. 

Smll gro up discussion �prose dural skill teaching video presen tation  
  مهارت طهيح
  يو همراهان مارويب از ينيبال حال شرح گرفتن ييتوانا -۱
   يعلم معتبر مراجع در موجود يالگوها طبق on-off service note ، پرونده خالصه حيصح نوشتن ييتوانا-۲
  ماريب يكيزيف نهيمعا انجام ييتوانا-۳
  )خانم (يتناسل دستگاه نهيمعا انجام ييتوانا -۴
  پستان نهيمعا انجام ييتوانا -۵
   )يدست دو اي كي (يرحم ماساژ انجام ييتوانا -۶
  ماريب با مرتبط يها افتهي كامل ثبت ييتوانا -۷
  يافتراق يها صيتشخ طرح ييتوانا -۸
  ها افتهي ريتفس و ليتحل ييتوانا -۹
 )plan (مناسب يدرمان و يصيتشخ يها روش طرح ييتوانا -۱۰

  )ييدارو تداخالت و يجانب عوارض ، مصرف منع و مصرف موارد (ييماما و زنان در الزم و ياصل يها دارو زيتجو ييتوانا -۱۱
  مربوطه متخصصان با مشاوره انجام ييتوانا -۱۲
  يباردار از قبل مشاوره انجام ييتوانا -۱۳
  ينوگراف سو ، اسپرموگرام ، رياسم پاپ ، NST ، ادرار كامل ، خون ليقب از جيرا يولوژيراد و  يشگاهيآزما يتستها ريتفس ييتوانا -۱۴
  لزوم موراد در ماريب ارجاع ييتوانا -۱۵
  .رحم يعيطب ريغ و حاد يهايزيخونر تيريمد -۱۶
  :ريز يعمل اقدامات انجام ييتوانا -۱۷
  يديور عاتيما قيتزر و يريگ  رگ* 
  )خانم (يادرار سوند گذاشتن* 
  پولد لئو نهيمعا و نيجن قلب سمع*

  )موالژ آقا كارورز (رياسم پاپ هيته و اسپكولوم گذاشتن* 
  نوزاد و  مادر يوير يقلب اءياح* 
  يعيطب يبخود خود مانيزا انجام*

  آن ميترم و يوتوميز ياپ انجام* 
  جفت احتباس موارد در كوراژ* 
  )جفت پنس با (كسيسرو از خروج حال در يباردار محصوالت نمودن خارج* 
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  ) موالژ آقا كارورز (IUD خروج و گذاشتن* 
  مانيزا اطاق از نوزاد انتقال و تيتثب* 

 تولد اول ساعات  در مادر ريش با هيتغذ شروع

  
  نگرش طهيح
  يا حرفه رفتار در ياسالم اخالق اصول تيرعا به تعهد و اعتقاد*

  يبهداشت ميت همكاران هيكل و ماريب ، پزشك نيب متقابل واحترام  اعتماد حس جاديا  ييتوانا و حيصح يا حرفه نگرش داشتن* 
  يو به مربوط يهايريگ ميتصم در ماريب فعاالنه مشاركت و انتخاب در ماريب استقالل به نهادن ارزش* 
  .پزشك و ماريب متقابل حقوق تيرعا* 
  التيتحص زانيم و جنس ، سن ، ياجتماع ، ياقتصاد ، يمذهب ، يفرهنگ يها نهيزم اساس بر همراهانش و ماريب با مناسب ارتباط*

  يپزشك دانش  ياعتال در مشاركت و يپزشك نينو يها روش كاربرد يچگونگ و يپزشك دانش يها شرفتيپ با  ييآشنا* 
  يعموم پزشك يقانون يها تيمسئول شناخت* 
   .يپژوهش امور انجام و يزير برنامه ، شركت به يعالقمند* 

  يابيارزش روش
  شود يم انجام) نمره ۱۲( كارورز عملكرد نحوه به يابيارزش و) نمره ۸ (يعلم توان يابيارزش صورت به يابيارزش

  .شود يم برگزار دوره روز نيآخر در زنان بخش انيپا در يابيارزش -
  .شود يم انجام يحيتشر يكتب امتحان ، يشفاه امتحان � OSCE امتحان با يعلم توان يابيارزش -
  .شود يم انجام ريز يبندها اساس بر عملكرد يابيارزش -
  كنفرانس دادن نمره ۲
  يسينو پرونده خالصه و يماريب ريوس كامل حال شرح نمره ۲
  مارانيب و پرسنل ، همكاران با رفتار در  يپزشك اخالق تيرعا و ابيغ و حضور نمره ۳
  كالب ژورنال و يآموزش راند در فعال شركت نمره ۲
   يصبحگاه گزارش و زنان درمانگاه در فعال شركت نمره ۱
  مارانيب كينيپاراكل و شاتيآزما جواب يريگيپ � كيكش در بودن فعال نمره ۲
  .گردد يم كسر نمرات كل از نمره ۵/۰ بخش از موجه ريغ بتيغ جلسه كي هر ازاء به
 در . شد خواهد يمعرف يانضباط تهيكم به لزوم صورت در و داشته ياضاف كيكش ۳ يال ۱ دانشجو كيكش از موجه ريغ بتيغ صورت  در

  .شد خواهد عمل بتيغ همانند كيكش ساعات در بخش در حضور عدم مورد
  .باشد يم ۱۲ از كمتر يابيارزش يينها نمره : باشد يم بخش ار تكر به ملزم كارآموز كه يموارد
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