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 ................... :پرستاری و مامایی دانشکده

  ................................ گروه آموزشی:

  Course Plan مجازی-کارآموزی بالینی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ماماییرشته تحصیلی:  کارورزی  بیماریهای داخلی و جراحی  عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  ارورزیک نوع واحد درسی: 

 8 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  مجازی  عملی: نظری:  واحد

 ساعت،

 ماه روزیا
 بخش: سال: کارآموز   یک واحد   

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 
نشانه شناسی   :

و معاینات 

فیزیکی و 

کارآموزی آن 

فیزیوپاتولوژی و 

 بیماری داخلی
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برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7931 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مامایی رشته تحصیلی:  ساناز فیاضی  نام و نام خانوادگی: 

 مربی  رتبه علمی: ارشد  مقطع تحصیلی: 

 99788911 شماره تماس: 
                  پست الکترونیک:

sanazfaiiazi@zums.ac.ir              
 

 زنجان بیمارستان موسوی   آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 00/00/7938 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری
 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7938 

 شماره جلسات

 تاریخ تأیید  بازنگری شده:

 :EDOتوسط شورای 
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00/00/7938  

 

 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

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

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

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

 تجزیه و تحلیل نماید. دانشجو باید بتواند موارد غیر طبیعی آزمایشات پاراکلینیکی مهم را 

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

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

 ا تشخیص دهد.دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند موارد اورژاننس داخلی و جراحی و اداره و درمان آنها ر 

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

 کند.

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

یشات و پاراکلینیک و همچنین مشاهده و بررسی درمان آنها به انضمام انجام مراقبت های الزم )با تکیه بر اهمیت آنها درخواست آزما

 در بارداری(  تشخیص و ارائه دهد.

 اری را دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند آموزش های الزم مورد نیاز هر بیماری و داروهای مربوطه با تکیه بر اهمیت آنها در بارد

 )به طور مختصر(ارائه دهد.

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

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

  دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران اعصاب ) سردردها، صرع و ...( شرح حال تهیه و روند درمان ها و پیشگیری و پیش

 آگهی آنها با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری را ارائه دهد.

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

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

  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

 هیه و روند درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنها را ارائه دهد.بارداری ( شرح حال ت

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

حال تهیه و روند درمان ها و پیشگیری و پیش استخوان های مهم، آرتریت روماتوئید و ...  )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری ( شرح 

 آگهی آنها را ارائه دهد.

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

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

 دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران مبتال به بیماری عروقی نظیر نارسایی قلبی، آموبولی شریانی، ترمبوفیلیها و ...  )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
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  دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران مبتال به بیماری  خونی شایع شامل آنمی  فقر آهن ، تاالسمی و بیماری های

خونریزی دهنده و ...  )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.

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

و ... قرار 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 دهد.

 

 

 یطه شناختی:ح 

  آنها تحلیل و تفسیر  و تشخیص و تجزیهو  آزمایشات پاراکلینیکی مهم را در بارداری آشنایی با 

  آشنایی با نحوه تهیه شرح حال و آیتم های آن 

 آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی 

  آشنایی با بیماری های مختلف و روشهای تشخیص، پیشگیری و در مان آنها 

 پرستاری مورد نیاز در هر بیماری  آشنایی با اقدامات 

  

 :حیطه روانی حرکتی 

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

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

 ند به سرعت از پرونده بیمار اطالعات مورد نیاز را کسب نماید.دانشجو باید بتوا 

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

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

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

 .دانشجو باید بتواند موارد غیر طبیعی آزمایشات پاراکلینیکی مهم را تجزیه و تحلیل نماید 

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

 ه کارورزی بتواند شرح حال دقیق از بیماران تهیه کند.دانشجو باید طی دور 

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

 را تهیه  شرح حال بیماری های شایع غدد نظیر دیابت ، کمک اری تیروئید و سندرم کوشینگ و غیره دانشجو باید طی دوره کارورزی

 کند.

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

درخواست آزمایشات و پاراکلینیک و همچنین مشاهده و بررسی درمان آنها به انضمام انجام مراقبت های الزم )با تکیه بر اهمیت آنها 

 (  تشخیص و ارائه دهد.در بارداری

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

 )به طور مختصر(ارائه دهد.
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 فونت ها نارسایی حاد کلی و ...( شرح دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند  از بیماران مبتالبه  بیماری های شایع ادراری )شامل ع

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

 ش دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران اعصاب ) سردردها، صرع و ...( شرح حال تهیه و روند درمان ها و پیشگیری و پی

 آگهی آنها با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری را ارائه دهد.

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

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

 و 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 دانشج

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

 اری های حرکتی و کالژه نظیر سندرم کانال کارپ، شکستگی ها ی دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران مبتال به بیم

استخوان های مهم، آرتریت روماتوئید و ...  )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری ( شرح حال تهیه و روند درمان ها و پیشگیری و پیش 

 آگهی آنها را ارائه دهد.

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

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

 ریانی، ترمبوفیلیها و ...  )با دانشجو باید طی دوره کارورزی بتواند از بیماران مبتال به بیماری عروقی نظیر نارسایی قلبی، آموبولی ش

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

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

ونریزی دهنده و ...  )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری ( شرح حال تهیه و روند تشخیص و درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی آنها خ

 را ارائه دهد.

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

قرار گرفته اند  )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری ( شرح حال تهیه نموده  و روند تشخیص درمان ها و پیشگیری و پیش آگهی  و ...

 آنها را ارائه دهد.

 

  عاطفیحیطه: 

 انگیزه کافی جهت یادگیری هرچه بیشتر با  هدف خدمت بیشتر به بیماران در دانشجو ایجاد شده باشد 

 تباط موثر و دلسوزانه با بیمار و همراهان را داشته باشد توانایی برقراری ار 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 )مجازی/حضوری(مواد و وسایل آموزشی
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 مودار/ چارتن بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوهکتاب /  الکترونیکمنابع 

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

حضور  به موقع، رعایت یونیرم ،  همکاری در اجرای پروسیجر ها ، عدم انجام پروسیجرها بدون حضور مربی، مطالعه کافی : انتظارات

 خش متناسب با هر ب

 دقیقه ای در ساعت تعیین شده توسط مربی 02استراحت : مجازها

 تلفن همراه  در بخش  و کالس یا مورنینگ محدودیتها:

  

 از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...های ایمنی توصیه

1-  

2-  

... 

 

 فهرست منابع درسی
  طبق هاریسون 

 طب سیسیل 

 ارداری و زایمان ویلیامز )آخرین چاپ(ب 

 کتاب طب داخلی 

  کتاب های اصول جراحی 

 کتاب های مراقبت ها ی پرستاری و مامایی 

  



6 
 

 روش ارزشیابی

 ارزشیابی تخصصی بر اساس چک لیست  ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره78:  تخصصی،  نمره  6 عمومینمره:  00) از بارم بندی نمره 

 و .... زمان صحیح ارائه مطالب، مطالعه مناسب مطالب، و موثر حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 و ... آزمون بالینی، آزمون مجازی، تکالیف:ارزشیابی تخصصی

 سایر موارد:

 

 

 

 

 


