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 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

                            کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی عنوان واحد درسی:
 پرستاری / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 مامایی

 ماماییرشته تحصیلی: تئوری واحد درسی: نوع

 عملی: نظری: تعداد واحد
ا کارآموزی:

 واحد
  کارشناسیمطقع تحصیلی: کارورزی:

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: 15کارآموزی: عملی: :نظری        تعداد ساعت

فیزیوپاتولوژی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی و کارآموزی آن پیشنیاز:  کد درس:

 3،2،1 داخلی و بیماری

 

79-79 -   

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییرشته تحصیلی:  مهنازکشاورزافشارنام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 00519133تماس: شماره
پست 

 m.keshavrzafshar@zums.ac.irالکترونیک:
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 نجان دانشکده پرستاری و مامایی ز   محل کار:

 سایه موسوی-سودابه نیرومند -مهناز کشاورز افشار :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  03/3/79 ترکیبی مجازی حضوری

       

 اهداف آموزشی

دار مبتال ین کارورزی دانشجویان از نزدیک با چگونگی تشخیص ، اداره ، درمان و انجام امور مراقبتی زنان باردر طول ا هدف کلی:

 به بیماری های داخلی و جراحی آشنا می شوند.

 

 

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی  

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

 . 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 

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

 .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 

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

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

 تهیه کند.

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

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

 اهمیت آنها در بارداری(  تشخیص و ارائه دهد.

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

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

  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.

 رورزی بتواند از بیماران گوارشی نظیر زخمها ، عفونتها، یبوست و ... )با تکیه بر اهمیت آنها در بارداری دانشجو باید طی دوره کا

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

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

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

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

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

 و پیش 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

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

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

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

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

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.

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

پستان 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.

 

 

 

 

 

  

 روش های تدریس:

                                                        نمایش عملی                                                                                                                                       ی نقشایفا                                                                بحث گروهی                                                                                      پرسش و پاسخ                                                                                   سخنرانی
                                  Bedside teaching                                                              شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                         

    اموزش بر بالین بیمار  سایر) بنویسید(:      
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 مواد و وسایل آموزشی:

بخش های بالینی بیمارستان)بخش جراحی الکتیو و جراحی زنان بیمارستان آیت اهلل موسوی و بخش داخلی  -وایت بورد -ویدیو پروژکتور

 جراحی بیمارستان حضرت ولیعصر عج(

 :تجارب یادگیری )حین تدریس(

 سوال در خصوص مطالب تدریس شده 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 درخواستی اساتیدانجام تکالیف 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 شدداشته با را حضورهمه جلسات   - 5

  به امور یادگیری بپردازدو بر اساس منابع معرفی شده با انگیزه   - 2 

 مرتب ارائه شودورت تکالیف درخواستی به ص -1

 مجازها

 ممنوع است در کالس استفاده از موبایل محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 فهرست منابع درسی

  آخرین چاپطب هاریسون 

 طب سیسیل 

 )بارداری و زایمان ویلیامز )آخرین چاپ 

 کتاب طب داخلی 

  کتاب های اصول جراحی 

 راقبت ها ی پرستاری و ماماییکتاب های م 
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 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

  )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی
  آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 20، برابر 02) نمره قبولی از    

 %53 انجام تکالیف:  %53 مشارکت کالسی: %1حضور و غیاب کالسی: 

 %91 امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: -کوئیز:

  :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شمار

ه 

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه  مکان ارائه

مدرس 

 )مدرسان( 
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جل

 سه

 -کار بالینی 1

-اسخپرسش و پ

 بحث گروهی
8-13 جلسه اول بخش داخلی بیمارستان  

 حضرت ولیعصر
آزمون ورودی جهت تعیین میزان اطالعات انجام -

 دانشجویان

 مروری بر شرح حال گیری-

 مروری بر انجام صحیح معاینه اندامها-

ارکشاورز افش  

 -کار بالینی 2

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

8-13 جلسه دوم بخش داخلی بیمارستان  

 حضرت  ولیعصر
 گرفتن شرح حال از فرد مبتال به بیماری غدد-

مطالعه و بررسی پرونده و پیگیری یک بیمار مبتال به -

 بیماری غدد

ارکشاورز افش  

 -کار بالینی 3

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 جلسه

 سوم

13-8 بخش داخلی بیمارستان  

 ولیعصر
 گرفتن شرح حال از یک بیمار قلبی-

 پیگیری یک بیمار قلبی مطالعه و بررسی و-

ارکشاورز افش  

 -کار بالینی 4

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 چهارم

13-8 بخش جراحی بیمارستان  

 آیت اهلل موسوی
 گرفتن شرح حال از یک بیمار ریوی-

 مطالعه و بررسی و پیگیری یک بیمار ریوی-

ارکشاورز افش  

 -کار بالینی 5

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 پنجم

13-8 بخش جراحی بیمارستان  

 آیت اهلل موسوی
 گرفتن شرح حال از یک بیمار مبتال به بدخیمی-

 مطالعه و بررسی و پیگیری یک بیمار سرطانی-

 کشاورز افشار

 -کار بالینی 6

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 ششم

13-8 بخش جراحی بیمارستان  

 آیت اهلل موسوی
 گرفتن شرح حال از یک بیمار گوارشی-

 مطالعه و بررسی و پیگیری یک بیمار گوارشی-

ارکشاورز افش  

 -کار بالینی 7

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 هفتم

13-8 بخش جراحی بیمارستان  

 آیت اهلل موسوی
 بررسی بیماری دیابت بارداری-

 آموزشهای الزم به مادران دیابتی-

ارکشاورز افش  

 -کار بالینی 8

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 شتمه

13-8 بخش جراحی بیمارستان  

 آیت اهلل موسوی
 گرفتن شرح حال از یک بیمار کلیوی-

 مطالعه و بررسی و پیگیری یک بیمار کلیوی-

ارکشاورز افش  

 -کار بالینی 9

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

8-13 جلسه نهم بخش جراحی بیمارستان  

 آیت اهلل موسوی
 امتحان بالینی

 لیست ارزشیابی دانشجو براساس چک-

ارکشاورز افش  

 براساس برنامه:تاریخ امتحان پایان ترم                تاریخ امتحان میان ترم:  

 


