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 شرح درس:

فراگیران با گذرانیدن این درس ضمن افزایش دانش فرد در زمینه بیماری های زنان، نازایی، اصول درمان و مراقبت های مربوط به 

 آن را کسب خواهند کرد. 

 اهداف کلی:

های زنان و نازایی و تشخیص حاالت سالمت و بیماری و تصمیم مناسب باال بردن سطح دانش فراگیر و شناخت کامل از بیماری 

 در انتخاب اولویت در اجرای مراقبت های مربوطه )جسمی، روانی و اجتماعی(

 :اختصاصیاهداف 

. توضیحات الزم قبل از هر اقدامی را برای مراجعه کننده داده و زن را برای پروسیجر آماده نماید. 1  

ا به طور کامل گرفته و معاینه فیزیکی کامل از او را انجام داده و در صورت نیاز برای وی در درمانگاه تخصصی زنان . شرح حال بیمار ر2

 تشکیل پرونده دهد.

. آزمایشات روتین و آزمایشات در موارد خاص در بیماریهای زنان و ناباروری را نام برده و نحوه تفسیر آزمایشها را توضیح دهد. 3  

اینه دستگاه ژینتال خارجی زن را با هدف بررسی زخمها و ضایعات، سیستوسل، رکتوسل و ... بطور کامل انجام دهد.  . مراحل مع4  

. بعد از گذاشتن صحیح اسپوکولوم مراحل معاینه دستگاه ژنیتال داخلی)واژن، سرویکس( را بطور کامل انجام دهد. 6  

لوله ها و ...( بطور صحیح  ی رحم و ضمائم را با هدف بررسی) رحم، ادنکسها، تخمدانها،. بعد از درآوردن اسپوکولوم مراحل معاینه دو دست7

 انجام دهد. 

تها را توضیح داده و برای تشخیص واژینت نسخه علمی و استاندارد با کمک مربی خود بنویسد.  ی. روشهای تشخیص واژین8  

ت نسخه علمی و استاندارد با کمک مربی خود یسرویسماران مبتال به بیت ها را توضیح داده و برای ی. روشهای تشخیص انواع سرویس9

 بنویسد. 

انجام دهد )طریقه مصرف دارویی، رعایت  برای مراجعه کنندگانت ها را یتها و سرویسی. آمورزشهای الزم بعد از تشخیص و درمان واژین10

 بهداشت فردی و اجتماعی و ...( 

. مراحل مشاوره و ارزیابی زوج نابارور را بطور کامل و صحیح توضیح دهد. 11  

بطور کامل و صحیح انجام دهد.  اینه پستان را در مراجعه کنندگان. مراحل مع12  
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( توضیح . انواع سرطانهای شایع زنان و روشهای تشخیص و درمان و پیشگیری از این سرطانها را)سرویکس، پستان، تخمدان، رحم و ...13

 دهد و پاپ اسمیر را بطور صحیح انجام دهد. 

. روشهای تشخیص انواع اختالالت قاعدگی)خونریزیهای قاعدگی( در زنان و انواع درمانهای رایج و علمی برای اختالالت قاعدگی را 14

 توضیح دهد. 

ت در سنین بلوغ را توضیح داده دهد. )دیسمنوره، . فیزیولوژی بلوغ را توضیح داده و مراحل تشخیص و درمان انواع اختالالت و مشکال15

 امنوره، بلوغ زودرس، بلوغ دیر رس( 

. فیزیولوژی یائسگی را توضیح داده و روشهای تشخیص و درمان و آموزشهای الزم برای پیشگیری از عوارض یائسگی را توضیح 16

 دهد.      

 :فراگیر وظایف عمومی

 ضوابط دانشکده را رعایت کند.از نظر وضع ظاهر شعائر اسالمی و  -1

نکات اخالقی ) صداقت، راستگویی، حفظ خلوت و اسرار، احترام به عقاید مددجو و....( را مورد توجه قرار داده و رعایت  -2

 نماید.

 بهداشت فردی خود را رعایت نماید. -3

 .در محدوده قوانین و مقررات حرفه ای عمل کرده و مسئوالنه و با عالقه انجام وظیفه کند -4

 زمان تعیین شده برای ورود و خروج به موقع از بخش و حضور در برنامه های آموزشی، صرف چای، غذا و ... را رعایت کند. -5

 با اساتید بالینی و دیگر اعضای تیم بهداشتی درمانی به طور صحیح ارتباط برقرار کرده و همکاری نماید. -6

 تکالیف محوله را بموقع انجام و تحویل دهد. -7

 روزانه تعویض نوبت کاری شرکت کرده برنامه کلی تعیین شده روزانه خود را بطور کتبی یادداشت کند. در گزارش -8

 با معرفی خود به مددجو، ارتباط صحیح برقرار کند. -9

 اصول صحیح صرفه جویی را در استفاده از وسایل مصرفی و غیر مصرفی به کار گیرد. -10

 مورد خود، مددجو و سایرین رعایت کند. اصول مربوط به پیشگیری از انتشار عفونت را در -11

 اصول مربوط به حفظ ایمنی مددجو) نرده کنار تخت و .....( رعایت کند. -12
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 بندد. اصول مربوط به پذیرش، انتقال و ترخیص مددجو را بکار -13

 (:اهداف بینابینی و جزیی )اهداف رفتاری

 ر: پیامدها، توانمندیها و مهارتها و انتظارات پایان دوره از فراگی

 روش ارزشیابی فعالیت یادگیری حیطه شماره

 نگرشی و اخالق حرفه ای: - 1

 

حیطه عاطفی و رعایت اصول اخالق 

 حرفه ای ) باورها و نگرشها(:

به تفاوتهای فردی مددجویان اعتقاد -1

 داشته باشد.

آموزش فردی هر مددجو با وجود -2

فرد، خانواده و تفاوتهای فردی و نیازهای 

 متفاوت خواهد بود. آنهاجامعه 

مددجو در تصمیم گیری در مورد -3

 موقعیت خود نقش بسیار مهمی دارد.

مددجو بعنوان یک انسان دارای -4

 حقوق قانونی و اخالقی است.

 

 مشاهده عملکرد -1

 

 فرمهای ارزشیابی -2

 حیطه روان حرکتی:- 2

 مراقبتی: -          

 آموزشی: -          

تفکر انتقادی و حل -         

 مشکل و تصمیم گیری:

در  توانمندیهای مهارتی-          

جهت ایفای نقش بعنوان یک 

 :حرفه ای و عضوی از تیم مامای

 

 حیطه روان حرکتی )مهارتها(:

تکالیف محوله را به موقع بصورت -1

 انفرادی و گروهی ارائه نماید.

با استفاده از مهارت گوش دادن و -2

بازخورد در برقراری ارتباط با مددجویان 

 فعالیت نماید.

نکات آموزشی ارائه شده را برای -3

در گروههای کوچک مورد نظر مددجویان

بر اساس سطح دانش و اگاهی انان ارائه 

  نماید.

با سایر همکالسان و پرسنل بخش و -4

 تیم مراقبتی مشارکت فعال داشته باشد.

گیری  قادر به حل مسئله و تصمیم-5

 باشد.

 

 

 مشاهده عملکرد -1

 ارائه بازخورد  -2

 فرمهای ارزشیابی -3
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 راهبردها و روشهای آموزشی:

عملی در بخشهای تئوری ارائه شده است و سپس جهت یادگیری موارد مراقبتی بصورت به صورت  ابتدا  این درس

 می شود. تفاده از وسایل کمک آموزشی ارائه، تمرین و تکرار مربوطه و با اس

 

 شرح وظایف فراگیران:

 :نظر مورد دوره در فراگیر گروهی و فردی فعالیتهای-الف

 :نماید اقدام زیر موارد به نسبت است فراگیرموظف

 بموقع و در زمانهای تعیین شده در بخش و استراحت حضور داشته باشد.  -1

 زیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب را کسب نماید. -2

 از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند.با استفاده  -3

در تهیه تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این  -4

  بیمارستان در بالینی ارائه یک شده مشخص موضوعات از یک هر برای موظفند فراگیران منابع داشته باشند.

 .باشند داشته

مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را  -5

 دنبال نمایند.

 به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در فیلد بالینی حضور یابند. -6

 همراه و هدفون استفاده ننموده و زنگ آن را خاموش نمایند.در زمان شروع ساعات کاراموزی و کارورزی از تلفن  -7

 تکالیف خود را با آمادگی کامل در زمان های تعیین شده ارائه نمایند.  -8

 در صورت غیبت بیش از یک روز دانشجو موظف به جبران کار اموزی خود می باشد. -9

  ظور خواهد شد.چنانچه غیبتها بیش از یک روز و غیر موجه باشد نمره صفر برای آن من  -10

 

 خود یادگیری: -ب

نسبت به یادگیری مطالب دوره با عالقمندی و احساس مسئولیت پیگیری نماید. و قادر به پاسخگویی سواالت و 

 فعالیتهای مربوطه توسط استاد بالینی باشد.

 

 تکمیل الگ بوک: -ج

 نسبت به تکمیل الگ بوک اهتمام ورزیده و به تایید استاد مربوطه برساند.

 

 فعالیتهای گروهی: -د

 با سایر دانشجویان و پرسنل و استاد بالینی خود مشارکت داشته و در فعالیتهای گروهی حضور فعال داشته باشد.
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 :و دانشجویان در محیط کار آموزی و کارورزی شرح وظایف اساتید

 فرآیند آموزشی محیط های بالینی )جهت دانشجو(

 

 قبل از کارآموزی

 آموزش بالینی جهت رویت برنامه کارآموزی هامراجعه به دفتر  -1

 حضور به موقع و راس ساعت تعیین شده از سوی دانشکده در دفتر پرستاری بیمارستان -2

 معرفی خود به استاد بالینی مربوطه جهت اعالم حضور در بیمارستان -3

 معرفی دانشجویان به مترون و سوپروایزر آموزشی توسط استاد بالینی -4

 د آن از مسئول مربوطه جهت تعویض لباس و حفظ و نگهداری آن در طول کارآموزیدریافت کمد یا کلی -5

 

 حین کارآموزی

 حضور به موقع در محیط کارآموزی بر اساس قوانین دانشکده -1

 رعایت شئونات اخالقی و ظاهر مناسب به همراه کارت شناسایی نصب شده روی لباس -2

 مراجعه به بورد بخش جهت رویت برنامه روزانه تقسیم کار تنظیم شده توسط استاد بالینی  -3

 پیروی از مقررات بخش و برنامه تنظیم شده -4

 همکاری و برقراری ارتباط مناسب با پرسنل بخش جهت ایجاد تعامل -5

 رعایت نظم و ترتیب و استفاده از ساعت استراحت میان روز -6

 سئول مربوطه و ترک بخش بر اساس ساعت تعیین شدهگزارش عملکرد روزانه به م -7

رویت نمره ارزشیابی به عمل آمده توسط استاد بالینی متشکل از آزمون بالینی و ارزشیابی عینی و تایید و امضای برگه  -8

 ارزشیابی

 تحویل کلید یا کمد به مسئول مربوطه -9

 (استاد بالینی فرآیند آموزشی محیط های بالینی )جهت

 

 آموزیقبل از کار

 دریافت پوشه و کارت شناسایی از مدیر گروه -1

 ارائه معرفی نامه دانشکده به سوپروایزر آموزشی مرکز درمانی روز قبل از آغاز کارآموزی -2

 حضور در دفتر پرستاری جهت معرفی دانشجویان به مترون و سوپروایزر آموزشی بیمارستان -3

 وزی به سوپروایزر آموزشیارائه برنامه تقسیم کار دانشجویان در طول مدت کارآم -4

 

 حین کارآموزی
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 معرفی دانشجویان به مسئول بخش توسط استاد بالینی -1

 ارائه برنامه روزانه تقسیم کار دانشجویان به سوپروایزر آموزشی جهت اطالع -2

 نصب برنامه روزانه تقسیم کار دانشجویان در بورد بخش -3

 استحکام تعامل بین دو طرفهمکاری با پرسنل بخش و سوپروایزر آموزشی به منظور  -4

 انجام آزمون بالینی پروسیجرهای آموخته شده در طول مدت کارآموزی -5

 انجام ارزشیابی بالینی دانشجو و رویت و امضای نمره توسط دانشجو در روز آخر کارآموزی -6

 

 پس از کارآموزی

 مدیر گروه مربوطه ابی کارآموزی بهارائه نمره نهایی ارزشی -1

 

 مورد نیاز دوره:حداقل تجهیزات 

 بر اساس محل کاراموزی تجهیزات مورد نظر در بخش وجود دارد.

 جدول زمانبندی دوره

 

وظایف دانشجو  و بخش مورد  تاریخ و روز هفته 

 نظر

 تکالیف دانشجو

آمادگی جهت گرفتن  29/1/97 هفته اول

تاریخچه و انجام معاینات 

 فیزیکی

گرفتن شرح حال / اجرای 

 معاینات فیزیکی

مطالعه مطالب درباره انواع  5/2/97

واژینیت و سرویسیت ها/ 

 بیماری های ولوواژینال

گرفتن تاریخچه/ اجرای 

معاینات فیزیکی/ تشخیص/ 

 درمان

آمادگی جهت معاینات  12/2/97

 دودستی رحم و آدنکس ها

گرفتن تاریخچه/ اجرای 

معاینات فیزیکی/ تشخیص/ 

 درمان

پستان و بیماری های معاینه  19/2/97 هفته دوم

 آن

گرفتن تاریخچه/ اجرای 

معاینات فیزیکی/ تشخیص/ 

 درمان

گرفتن تاریخچه/ اجرای  بلوغ و بیماری های آن 26/2/97

 معاینات فیزیکی/ تشخیص

یائسگی و اختالالت مربوط به  2/3/97

 آن

گرفتن تاریخچه/ اجرای 

 معاینات فیزیکی/ تشخیص

نوین تشخیص روش های  9/3/97 هفته سوم

 / نازایینازایی

گرفتن تاریخچه/  /مشاهده

رای معاینات فیزیکی/ اج

 تشخیص
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/ اختالالت قاعدگی 16/3/97

 دیسمنوره

چه/ اجرای گرفتن تاریخ

  معاینات فیزیکی/ تشخیص

سندرم تخمدان پلی  23/3/97

کیستیک/ سرطان های 

 دستگاه تناسلی

گرفتن تاریخچه/ اجرای 

 تشخیصمعاینات فیزیکی/ 

    

 

 روش ارزشیابی و نحوه نمره دهی:

 مقررات مربوط به نحوه فعالیت دانشجو در محیط کارآموزی:

 حضور منظم و به موقع در محیط کاراموزی الزامی است. -1

( روزه دانشجو الزامی و غیبت غیر مجاز می باشد. در صورت غیبت )حتی یک 8به ازا یک واحد کار اموزی حضور )  -2

 صفر محسوب خواهد شد.روز ( نمره 

 نحوه چگونگی انجام تکالیف محوله -3

 نمره دانشجو به صورت ذیل محاسبه می گردد. -4

 نمره کارآموزی:

بر  دانشجو موظف است روزانه ارزیابی خواهد شد .  اساس فعالیتهای بالینی دانشجو بر  بیماراندرمان و مراقبت از  

اساس طرح درس بالینی  پس از گرفتن شرح حال بالینی بیماران ، تشخیص و درمان احتمالی را مطرح و با هماهنگی 

 استاد مربوطه به اطالع اتند مسئول درمانگاه برساند و اقدامات درمانی و مراقبتی الزم را از مددجویان بعمل آورد .

زی خود یک کنفرانس بالینی ارائه دهد و با استفاده از فرم تدوین بعالوه هر دانشجو موظف است در طی دوره کارامو

 .می گیردشده ارزیابی عملکرد دانشجو صورت 

 نحوه نمره گذاری:

 براساس ابزار ارزشیابی ارائه شده:

 %80ارزشیابی کار بالینی: 

 %20: )همتا( ارائه کنفرانس بالینی

 جمع کل :              

 

References: 

1. J.Ryan. Kistners Gynecology and Women Health. (last edition) 

2. Jone than s. Berek, Novaks Gynecology: Philadelphia; (last edition) 


