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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ن : پرستاری و مامایی زنجا دانشکده                                                          کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری عنوان واحد درسی:

 مامایی رشته تحصیلی: کارورزینوع واحد درسی: 

 ناپیوستهکارشناسی  مطقع تحصیلی: 1کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی 06کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری:        تعداد ساعت

    4  -پیشنیاز:  1346233 کد درس:

 سایر: سایر:

 شخصات مسؤل درسم

 ماماییرشته تحصیلی:  فاطمه بیاتنام و نام خانوادگی: 

 رتبه علمی: مربی هیئت علمی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 f.bayat680@gmail.comپست الکترونیک: 69910960990 شماره تماس:

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 ه ماماییگرو(: نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان

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

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  06/0/99 ترکیبی مجازی حضوری
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 اهداف آموزشی

 هداف کلی : 

 :انتظار می رود فراگیران در پایان دوره بتوانند

 اصول اخالقی و موازین شرعی در زمینه ارائه خدمات بالینی بشناسند مسئولیتهای حرفه ای خود را با توجه به. 

  مهارت کافی در گرفتن شرح حال دقیق و معاینات بالینی تشخیص نهائی را کسب کنند. 

  مهارت کافی در انجام مشاوره ، آموزش صحیح به بیمار و پیگیری و ارجاع مددجو را بدست آورند. 

 :  جزئی اهداف

 بتواند دوره پایان در فراگیر رود می انتظار

 بگیرد را مددجو از کامل حال شرح. آورد عمل به مددجو از روانی ، روحی ، جسمی حمایت. 

 دهد انجام صحیح بطور مددجورا فیزیکی معاینات. کند آماده معاینه جهت را بیمار. 

 دهد زشآمو مددجو به را پستان آزمائی خود. دهد انجام صحیح بطور را پستان معاینه. 

 دهد انجام کامل طور به را ولو معاینه. کند خارج و بگذارد بیمار برای صحیحی طرز به را اسپکولوم. 

 دهد انجام کامل بطور را واژن معاینه. دهد انجام را بارتولن و اسکن غدد معاینه. 

 دهد انجام کامل طور به را ضمائم و رحم معاینه. دهد تشخیص طبیعی غیر ترشحات از را طبیعی ترشحات. 

 دهد تشخیص را...)  و سرویست– پولیپ(  سرویکس ضایعات. دهد انجام صحیح بطور را سرویکس معاینه. 

 دهد تشخیص را رکتوسل سسیتوسل معاینه.  دهد تشخیص را رحم پروالپس. 

 دهد انجام صحیح بطور را اسمیر پاپ. بپرسد مددجو از اسمیر پاپ انجام قبل از را الزم نکات. 

 پروسه طول در را کار محیط و مددجو ، خود مورد در بهداشتی نکات. کند تفسیر صحیح بطور را اسمیر پاپ نتایج 

 .کند رعایت
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 دهد تشخیص را لگن التهابی بیماریهای. کند نسخه را دیسمنوره رایج درمانهای. 

  اورژانسهای سایر از را)  سقط– مول– رحم از خارج حاملگی– تخمدان کیست تورشن(  مامایی اورژانس موارد 

 .دهد تشخیص جراحی

 خونریزیهای انواع. دهد انجام را)  اسمیر وت– تست ویف– فرن تست( مددجو بالین در پاراکلینیکی آزمایشهای 

 . کند تفسیر را رحم طبیعی غیر

 دهد تشخیص را آن علل و آمنوره انواع. دهد تشخیص را قاعدگی از قبل نشانگان 

 کند رابیان مددجو مشکل صحیح تشخیص. دهد آموزش آنان به را یائسه جویانمدد مورد در مراقبتی نکات. 

 کند درخواست را خود وظائف حیطه در پاراکلینیکی آزمایشهای. کند مشاوره مددجو با لزوم صورت در. 

 دهد آموزش مددجو به را بهداشتی های توصیه. بنویسد وظائف شرح حد در داروئی نسخه لزوم درصورت. 

 دهد ارجاع نیاز مورد مراکز به را مددجو لزوم صورت در. دهد شرح مددجو به را پیگیری نحوه لزوم صورت در. 

 

 روش های تدریس:

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

              ی کیسبررسکنفرانس ، سایر) بنویسید(:     

 مواد و وسایل آموزشی:

 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 مهارتهای زندگی به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از اختالالت روانتوجه به 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

بر بالین بیمار،  شرکت فعال در کارآموزی و انجام درست موارد تدریس شده )تهیه شرح حال و انجام معاینات فیزیکی

 و...( گذاشتن درست اسپکولوم، انجام درست معاینه دو دستی، تهیه نمونه پاپ اسمیر
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 بالینی پاسخ و پرسش و علمی های بحث در شرکت آموزشی مقررات رعایت و کارآموزی در منظم و موقع به حضور

 وزیکارآم نهائی آزمون در شرکت

 به بنا مربی توسط که نکاتی و تکالیف کلیه study case و کنفرانس ،ارائه گروهی بحث:  شامل محوله تکالیف ارائه

 میشود توصیه مورد،

 (نیاز صورت در) بخش با اطالع از خروج و ورود: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل و با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 .با اطالع و زیرنظر مربی مربوطه انجام شوداز بیمار انجام هر گونه معاینه یا نمونه برداری 

 کلیه موارد بهداشتی رعایت شود.

 شستن دست ها به صورت کامل و با توجه به دستورالعمل رعایت شود.

 

 درسی: فهرست منابع

 اسپیروف آخرین چاپ 
 بیماریهای زنان نواک. برک، جانان. اس، آخرین چاپ 
 بیماریهای زنان کیستنر. رایان، کنت، آخرین چاپ 
 دستورالعمل های وزارت بهداشت 
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 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 چند گزینه ای خکوته پاس

 نمره(:  02بارم بندی نمره ) از 

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

و رعایت  حضور به موقع و منظم در کارآموزی

 قوانین آموزشی

 نمره 0

 نمره 4 شرکت در بحث های علمی و پرسش و پاسخ بالینی

 نمره 0 انجام تکالیف

 نمره 00 امتحان عملی

 
 

 


