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 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 مامایی پرستاری / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده کاراموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری عنوان واحد درسی:

 ماماییرشته تحصیلی: عملیواحد درسی: نوع

 عملی:  نظری: تعداد واحد
 2 کارآموزی:

 واحد
 پیوسته  کارشناسیمطقع تحصیلی: کارورزی:

        تعداد ساعت
 :نظری

 

 202عملی:

 ساعت
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی:

 کد درس:

97 

 ، کارآموزی بارداری طبیعی2بارداری و زایمان پیشنیاز: 

 

79-79 

 نیمسال دوم

   

 سایر: ایر:س

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییرشته تحصیلی: زلیخا عسگرلو نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 z.asg59@gmail.comپست الکترونیک:  44239447تماس: شماره

 زیر زمین، طبقه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان    محل کار:

 زلیخا عسگرلو :(ان)مدرسی مدرسنام و نام خانوادگ

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:
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 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  20/22/79 ترکیبی مجازی حضوری

       

 اهداف آموزشی

 

:شرح درس عملی  

 مربوطه مربی رنظ زیر و مستقل بطور بود خواهند قادر دانشجویان عرصه، در زنان بیماری بالینی واحد این در   ا

 بالین در عملی تبصور را خود تئوری های آموخته و کنند فعالیت( زنان درمانگاه و زنان بخش)  بالینی محیط در

..دهند انجام بیمار  

 هدف کلی:

 ئم و درمان آنها.تشخیص بیماریهای شایع دستگاه تولید مثل در زنان و روشهای مختلف پیشگیری، تشخیص، عال-1

 انجام اقدامات صحیح در این موارد عفونی و  نازایی و و  بیماریهای آمیزشیآشنایی با عالئم و نشانه های -2

 تشخیص مسئولیتها و محدودیتهای حرفه أی و پای بند بودن به اصول اخالقی و موازین شرعی در هنگام ارائه خدمات.      -3

 

  یان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر باشند:اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پا
 معاینات فیزیكی الزم را درخصوص بیماریهای زنان بدرستی انجام دهد. , دهند راتوضیح ناتالپره ویزیت برنامه -1

( و موارد  …سكوپی، روشهای مهم وشایع تشخیصی از قبیل ) سونوگرافی، مانوگرافی، هیستروسالپنگوگرافی، هیسترسكوپی، الپارا -2

 استفاده از آنها را توضیح دهد.

 ( را در بالینی تشخیص دهد. …دیسمنوره، اولیگومنوره،  -اختالالت قاعدگی ) آمنوره -3

 اقدامات درمانی و آموزشهای الزم را در رابطه با هر یك از اختالالت قاعدگی توضیح دهد. -4

 نت و التهاب ولو را در بالین تشخیص دهد.بیماریهای شایع فرج و واژن ) انواع واژنیت ها( عفو -5

 اقدامات درمانی الزم و آموزشها و مراقبتهای مربوطه را در بالین بیمار به درستی انجام دهد. -6

 بیماریهای شایع سرویكس ) سرویسیت حاد و مزمن (، پولیپ، ناهنجاریها ( را تشخیص دهد. -7

 اع سرویست ها توضیح دهد.مراقبتها، درمان و روشهای پیشگیری را در ربطه با انو -8

 عالنم، راههای تشخیص و علل عفونتها و بیماریهای شایع دستگاه ادرای توضیح دهند. -9
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 آموزشها، نكات بهداشتی، مراقبتها و اقدامات دارویی را در رابطه با بیماریهای شایع دستگاه ادراری توضیح دهد. -11

 توضیح داده، روشهای تشخیصی آن را بیان کند. بیماریهای شایع تخمدان ) کیست، تخمدان پلی کیستیك ( را -11

 ( را به روش صحیح به بیمار آموزش داده و لزوم انجام معاینه را توضیح دهد. Self examinationخودآزمایی پستان )  -12

 عالئم و نشانه های بیماریهای خوش خیم و بدخیم پستان را از هم افتراق دهد. -13

 ده و در بالین تشخیص دهد.عالئم و نشانه های یائسگی را توضیح دا -14

 اموزشهای الزم در رابطه با افراد یائسه را در بالین به مددجویان ارائه نماید. -15

 نمونه برداری از اندو واگزوسرویكس را) پاپ اسمیر (طبق چك لیست مربوطه در مدت زمان مناسب و بدرستی انجام دهد. -16

 ( را انجام دهد. …سپرموگرام و بررسی اولیه زوج نازا اعم از شرح حال دقیق، درخواست ا -17

 اصول اخالقی و موازین شرعی را در برخورد با بیماران و مددجویان رعایت کند. -18

 در موارد الزم که تشخیص و درمان بیماری از عهده ماما خارج می باشد، بیمار را به پزشك مربوطه ارجاع دهد -19

 .( آشنا شود.فواید  با انواع روشهای پیشگیری از بارداری ) طریقه مصرف،عوارض و -21

 دهند توضیح را ژنتیكی مشاوره و ارزشیابی روشهای و ارثی انتقال حوهن -21

 دهند توضیح کامل بطور حاملگی دوران بهداشت با رابطه در -22

 تشخیص دهدرا منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع  عالئم ، عوارض ، درمان و عوارض جنینی سفلیس -23

 تشخیص دهدرا منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع عوارض ، درمان و عوارض جنینی سوزاک عالئم ، -22

 تشخیص دهدرا منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع عالئم ، عوارض ، درمان و عوارض جنینی عفونت کالمیدیایی -22

 تشخیص دهدبا اصول ذکر شده در کتابهای مرجع  منطبق عالئم ، عوارض ، درمان و عوارض جنینی لنفوگرانولوونروم را-22

شخیص شده در کتابهای مرجع ترا منطبق با اصول ذکرعالئم ، عوارض ، درمان و عوارض جنینی عفونت ویروس هرپس سیمپلكس -22

 دهد

 شخیص دهدتشده در کتابهای مرجع را منطبق با اصول ذکر عالئم ، عوارض ، درمان و عوارض جنینی عفونت ویروس نقص ایمنی  -33

 تشخیص دهدرا منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع عالئم ، عوارض ، درمان و عوارض جنینی عفونت ویروس پاپیلومای انسانی -31

 تشخیص دهدرا منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع عالئم ، عوارض ، درمان و عوارض جنینی عفونت شانكروئید -32

 تشخیص دهدرا منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع عالئم ، عوارض ، درمان و عوارض جنینی عفونت تریكومونازیس -33

 تشخیص دهدرا منطبق با اصول ذکر عالئم ، عوارض ، درمان و عوارض جنینی عفونت واژینوز باکتریایی -33
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 تشخیص دهدبا اصول ذکر شده  را منطبق و درمان بیماریهای عفونی ویروسیعلل و انواع -33

 تشخیص دهدرا منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع  و درمان بیماریهای عفونی باکتریاییعلل و انواع -32

 اصول کلی و روشهای پیشگیری و درمان بیماریهای عفونی را ذکر نماید.32

 دتشخیص ده مكانیسمهای دفاعی بدن در برابر بیماریهای عفونی را. --32

 دوره کمون و استقرار و نقاهت بیماری را تعریف نماید. -32

 نحوه  ایزوالسیون بیماران عفونی را شرح دهد.-33

 اصول کلی واکسیناسیون و نحوه انجام تستهای سرولوژی و پوستی را بیان نماید. -31

 تدابیر بین المللی جهت کنترل بیماریهای عفونی را ذکر کند. -32

 های دفاعی بدن در برابر بیماریهای عفونی را شرح دهد.انواع مكانیسم -33

 انواع امتحانات سرولوژی و پوستی در بیماریهای عفونی را توضیح دهد. -33

 روشهای تشخیص شوک عفونی را بیان نموده و عالئم و  درمان آن را ذکر نماید. -33

 ان نماید..مكانیسم و اقدامات الزم در مورد عفونتهای استرپ و استاف را بی-32

 اصول و نحوه انجام تست گراویندکس را توضیح دهد.-32

 را شرح دهد. Rhنحوه تهیه اسمیر خون محیطی و تعیین گروه خونی و 32

 مستقیم و غیرمستقیم و تیتراژ آنتی بادیها را توضیح دهد. COOMBSآزمایش -32 

 ن کند.و نحوه انجام آزمایش را بیا CROSSMATCHاصول مربوط به آزمایش 50-

 آزمایش کامل ادرار و تغییرات آن در بارداری را شرح دهد.51-

 ، پالکت و فیبرینوزن را توضیح دهد.CBCازمایش 52-

 آزمایش اسپرموگرام را شرح دهد.53-

 آزماش ترشح واژن و انواع کشت آن را توضیح دهد.54-

 را توضیح دهد. PCTآزمایش 55-

 یك، کراتینین، قند، چربیها و آهن خون را بیان کند.آزمایش اندازه گیری اوره، اسید اور56-

 ر پزشكی قانونی توضیح دهدمسائل مربوط به سقط جنین )تعاریف و مجازات، انواع، عوارض و خطرات ( را از نظ57-

. 
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 شیوه ی ارزشیابی دانشجویان 

 % 00 انجام مراقبت های مربوطه به مددجو  : 

 %20در محیط کاراموزی اسالمیفعال ورعایت موارد انضباطی و حضور  

 % 20 چگونگی انجام تکالیف محوله نظیر ترجمه مقاله ،پمفلت و شرکت در جلسات پرسش وپاسخ 

 

 

 روش های تدریس:

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

    اموزش بر بالین بیمار  سایر) بنویسید(:      

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

 ارد موتبط با ایمنی خود و بیمار را انجام دهد مو

 بدون هماهنگی استاد تصمیمی برای بیمار اتخاذننماید 

 هیچ اقدامی بدون هماهنگی استاد انجام ندهد

 فهرست منابع درسی 

 -  2122.  2اندوکراینولوژی اسپیروف . ترجمه بهرام قاضی جهانی. جلد   

 انتشارات گلبان آخرری    -های زنان یكستنر، ترجمه بهرام قاضی جهانیکنت و همكاران، اصول بیماری -جی رایان

 ویرایش

 چاپ اول، تهران انتشرارات گلبران    -آندوکرینولوزی، زنان و ناباروری، ترجمه بهرام قاضی جهانی -اسپیروف، لیون

 .آخری  ویرایش

  رایشآخری  وی -ترجمه بهرام قاضی جهانی -بیماریهای زنان نواك –برك. اس. جاناتان 
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