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

  ماماییگروه آموزشی:

  Course Plan مجازی-کارآموزی بالینی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 مامايی رشته تحصيلی:                                                           زنان بيماريهاي عنوان واحد درسی:

 کارشناسی پيوستهمقطع تحصيلی:  نظرياحد درسی: نوع و

 5 ترم تحصيلی:  کارورزي: کارآموزي:  مجازي  عملی: نظري:  واحد

 ساعت،

 ماه روزيا
 بخش: سال: کارآموز    *  ساعت55

 کد درس:

92 

 

 پيشنياز: 
 بارداري

 ،نشانه وزايمان

 شناسی،معاينات

 فيزيکی

 

برنامه آموزشی  جديدترين تاريخ تصويب

 00/00/5921 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستيار

 ساير: ساير:

 مشخصات مسؤل درس

 مامايی رشته تحصيلی:  ليال رستگارينام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصيلی: 

 99504009-090شماره تماس: 
                                پست الکترونيک:

Lrastegari454@gmail.com 

 دانشکده پرستاري و مامايی   آدرس محل کار:

 پروين محبی -دکتر رقيه خرقانینام و نام خانوادگی ساير مدرسان:  

 :تاريخ تدوين طرح درس :روش برگزاري برنامه

 95/6/5924 
 بازنگري بر اساس نياز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 بتصوي تاريخ

 :EDCتوسط شوراي  

00/00/5924 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگري شده:
 تاريخ تأييد 

 :EDOتوسط شوراي 

00/00/5924 
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 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

 (ی،اجتماعی،روانیجسمان)مربوطه یمراقبتها یاجرا یهایماریب و هایناهنجار و عاتیژهضایبو یماریب و سالمت هنگام در زن حاالت صیتشخ-1

 آن یمداوا و عالئم صی،تشخیریشگیپ مختلف یوروشها زنان در مثل دیتول دستگاه عیشا یهایماریب علل کامل اختشن-2

 خدمات ارائه هنگام در یشرع نیمواز و یاخالق اصول تیرعا به بودن بند یپا و یا حرفه یتهایمحدود و تهایمسئول صیتشخ-3

 

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

 :حيطه شناختی 

 نمايد را بحث زنان بيماريهاي تشخيصي روشهاي و زنان تناسلي دستگاه فيزيولوژي و آناتومي. 

 ،دهد ديررس توضيح و زودرس داخلي،بلوغ غدد با آن ارتباط و قاعدگي بلوغ.. 

 دهد توضيحآن  عوارض و يائسگي. 

 آنهاا  درمان نحوه و بيماريها اين تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابي و واژن و ولو مبدخي و خيم خوش بيماريهاي 

 را بيان کند.

 آنها را  درمان نحوه و بيماريها اين تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابيو  سرويکس بدخيم و خيم خوش بيماريهاي

 بيان کند.

 آنهاا را   درماان  نحاوه  و بيماريهاا  اين تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابيو   مرح بدخيم و خيم خوش بيماريهاي

 بيان کند.

 درمان نحوه و بيماريها اين تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابي و لوله هاي رحمي بدخيم و خيم خوش بيماريهاي 

 آنها را بيان کند.

 آنهاا را   درماان  نحوه و بيماريها اين تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابي و نتخمدا بدخيم و خيم خوش بيماريهاي

 بيان کند.

 آنهاا را   درماان  نحاوه  و بيماريهاا  اين تشخيص براي برداري تصوير و آزمايشگاهي ارزيابي و پستان بدخيم و خيم خوش بيماريهاي

 بيان کند.

 درماان  نحاوه  و تشخيصاي  روشاهاي  شناسايي.واژينال رکتو و وزيکوواژينال روفيستولهايادرا اختياري بي و ادراري دستگاه اختالالت

 . دهد توضيح را درماني ارتباط و ارتباطعوارض  اين

 دهد توضيح راديسمنوره  و لگني مزمن و حاد قاعدگي،آمنوره،دردهاي واختالالت طبيعي غير خونريزيهاي . 

 را توضيح دهد. حقيقي و مردانه و زنانه بکاذ هرمافروديسم فيلترو ترنر،کالين سندرم 
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 ي را شرح دهد.گذار تخمک عمل انجام به بردن يپ بمنظور شاتيآزما 

 .نازايي، علل ايجاد آن وروشهاي تشخيص و درمان آن را بيان کند 

 

  عاطفیحيطه: 

  ،با طرح سؤال در مباحث کالسي شرکت کند. در حين آموزش مباحث 

  
 رد انجام تکاليف کالسيبانشاندادنو عالقمنديدر اسرع وقت تکاليف را انجام دهد

 عالوهبرمطالبارائهشدهدر،کالسنسبتبهتهيهمنابعآموزشيمعرفيشدهتوسطاستادومطالعه،آنمبادرتکند 

 .در حين شرح حال گيري از مددجو  اصول کلي را رعايت مي کند 

  مدد جو توجه کرده و به تمام سواالت او با خوش رويي پاسخ مي دهد.  انجام معاينات بيمار به حاالت روحيدر حين 

 

 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

 ساير روش هاي تدريس:

 )مجازی/حضوری(مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت 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  ساير مواد و وسايل آموزشی:

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

   :مکان هاي آموزشیساير 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
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 مهم در شرح حال گيري در بيماريهاي زنانبه عنوان يکی از عوامل  ارتباطیتوجه به مهارتهاي 

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 شده.انجام تکالف در زمان مقرر  : انتظارات

 : مجازها

  محدوديتها:

  

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

1-  

2-  

... 

 

 فهرست منابع درسی

  2222چاپ  -3و2و1جلد  –بیماریهای زنان و نازایی نواک و برک 

 روش ارزشیابی

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

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره50:  تخصصینمره،    6 عمومینمره:  90) 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

 ساير موارد:
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 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

 

شماره 

 جلسه

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

 روشهای با آشنایی و زنان تناسلی دستگاه فیزیولوژی و آناتومی بر مروری مجازی 1

 زنان بیماریهای در تشخیصی

 خانم رستگاری

 و زودرس داخلی،بلوغ غدد با آن ارتباط و قاعدگی بلوغ، بر مروری مجازی 2

 وبررسیهای بلوغ واختالالتtannerمراحل با آشنایی)دیررس

 (دیررس و زودرس بلوغ تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی

 خانم محبی

 بیماریهای شناسایی)رحمی های لوله های بیماری با دانشجو آشنایی مجازی 3

 برای برداری تصویر و آزمایشگاهی یارزیاب و رحم های لوله خیم خوش

 .(آنها درمان نحوه و بیماریها این تشخیص

رستگاری خانم  

 خیم خوش بیماریهای شناسایی)واژن ولوو های بیماری با دانشجو آشنایی مجازی 4

 این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و واژن و ولو

 .(آنها درمان نحوه و بیماریها

بیخانم مح  

 لگنی دردهای و رحمی طبیعی غیر خونریزیهای با دانشجو آشنایی مجازی 5

 قاعدگی،آمنوره،دردهای واختالالت طبیعی غیر خونریزیهای شناسایی)

 (دیسمنوره و لگنی مزمن و حاد

رستگاری خانم  

 اختالالت شناسایی)ادراری دستگاه های بیماری با دانشجو آشنایی مجازی 6

 رکتو و وزیکوواژینال ادراروفیستولهای اختیاری یب و ادراری دستگاه

 (عوارض این درمان نحوه و تشخیصی روشهای شناسایی.واژینال

خرقانی دکتر خانم  

 خیم خوش بیماریهای شناسایی)واژن ولوو های بیماری با دانشجو آشنایی مجازی 7

 این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و واژن و ولو

 .(آنها درمان نحوه و ریهابیما

 خانم محبی

 لگنی دردهای و رحمی طبیعی غیر خونریزیهای با دانشجو آشنایی مجازی 8

 قاعدگی،آمنوره،دردهای واختالالت طبیعی غیر خونریزیهای شناسایی)

 (دیسمنوره و لگنی مزمن و حاد

رستگاری خانم  

 نحوه و پستان خیم خوش بیماریهای شناسایی) پستان بیماریهای با آشنایی مجازی 9

 Screeningروشهای  با آشنایی و بیماریها این درمان آنهاو ارزیابی

 پستان بیماریهای

خرقانی دکتر خانم  

 نحوه.باکتریال واژینوز و کاندیدیایی و باکتریایی عفونتهای شناسایی مجازی 11

 بیماریها  این درمان و تشخیص

 

 خانم محبی
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 لگنی دردهای و رحمی طبیعی غیر خونریزیهای با دانشجو آشنایی مجازی 11

 قاعدگی،آمنوره،دردهای واختالالت طبیعی غیر خونریزیهای شناسایی)

 (دیسمنوره و لگنی مزمن و حاد

رستگاری خانم  

 نحوه و پستان خیم خوش بیماریهای شناسایی) پستان بیماریهای با آشنایی مجازی 12

 Screeningروشهای  با ناییآش و بیماریها این درمان آنهاو ارزیابی

 پستان بیماریهای

خرقانی دکتر خانم  

  خیم خوش بیماریهای شناسایی)رحم دهانه های بیماری با دانشجو آشنایی مجازی 13

 این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و سرویکس

 هایناهنجاری و پولیپها و سرویسیتها شناسایی.آنها درمان نحوه و بیماریها

 PID و( مادرزادی

 

 خانم محبی

خرقانی دکتر خانم (کننده ایجاد عوامل و علل شناسایی)آندومتریوزیس با آشنایی مجازی 14  

  خیم خوش بیماریهای شناسایی)رحم دهانه های بیماری با دانشجو آشنایی مجازی 15

 این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و سرویکس

 ناهنجاریهای و پولیپها و سرویسیتها شناسایی.آنها درمان نحوه و بیماریها

 PID و( مادرزادی

 

 خانم محبی

 این درمانی و تشخیصی روشهای شناسایی)آندومتریوزیس با آشنایی مجازی 16

 (اختالل

خرقانی دکتر خانم  

 رحم خیم خوش بیماریهای شناسایی)رحم های بیماری با دانشجو آشنایی مجازی 17

 و بیماریها این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی زیابیار و

 (راهیها کج و مادرزادی ناهنجاریهای شناسایی.آنها درمان نحوه

 

 خانم محبی

 خیم خوش بیماریهای شناسایی)تخمدان های بیماری با دانشجو آشنایی مجازی 18

 صتشخی برای برداری تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و رحم های لوله

 تخمدانی کیستیک پلی سندرم شناسایی.آنها درمان نحوه و بیماریها این

 (بیماری این درمان و تشخیص ونحوه

خرقانی دکتر خانم  

 خخانم رستگاری نازایی مجازی 19

 ارزیابیسرویکس و  و واژن و ولو بدخیم بیماریهای شناسایی مجازی 21

 درمان نحوه و یهابیمار این تشخیص برای برداری تصویر و آزمایشگاهی

 آنها

 گروه زنان

 و آزمایشگاهی ارزیابی رحم های لوله و رحم بدخیم بیماریهای شناسایی مجازی 21

 آنها درمان نحوه و بیماریها این تشخیص برای برداری تصویر

 گروه زنان
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 تصویر و آزمایشگاهی ارزیابی و تخمدان بدخیمبیماریهای  شناسایی مجازی 22

 آنها درمان نحوه و بیماریها این یصتشخ برای برداری

 گروه زنان

 گروه زنان بیماریها این درمان آنهاو ارزیابی نحوه و پستان بدخیم بیماریهای شناسایی مجازی 23

 

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پايان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاريخ شروع و *توجه: 

 .فراگيران رسانيده خواهد شد

 

 

 

 


