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  گروه زنانهمكاران آموزشي 

برنامه آموزشي دوره كارآموزي زنان و زايمان به همـت گـروه زنـان و زايمـان، معاونـت      

 1381آموزشي بيمارستان و مركز مطالعات و توسعه آمـوزش علـوم پزشـكي در سـال     

بـازنگري سـوم   و 92تابستاندر  ، دومين83نخستين بازبيني در تابستان . دتدوين گردي

برنامـه  قسمتي از اين . انجام شده است 98و بازنگري چهارم در تابستان 95در تابستان 

جهت راهنمايي و ثبت فعاليتهاي يادگيري دانشجو در گروه تهيه گرديده است  آموزشي

كه امكان ارزشيابي فعاليتهاي يادگيري و تعيين نقاط قوت و ضعف را فراهم مي كند تا 

كه آيا اهداف يادگيري گروه . را پس از پايان دوره ارزيابي نمايد و برنامه آموزشيدانشجو

محقق شده است يا خير، لذا تكميل دفترچه فوق ضروري مي باشد و عـدم تكميـل آن   

  .سبب كسر نمره و عدم ارزيابي از طرف گروه خواهد شد

  :اساتيد بخش

  دير گروه زنانم    دكتر الهام رحماني -1

  علمي گروه زنان هيئت    فرزانه نظريدكتر  -2

  زنان گروههمكاران آموزشي     دكتر صغري قاسمي -3

  گروه زنانهمكاران آموزشي   دكتر زينب كنعان نژاد -4

  زنان گروهدكتر فروغ پاكباز                    همكاران آموزشي -5

  زنان گروهدكتر مريم يارقلي                 همكاران آموزشي  -6

   زنان گروهدكتر زهرا فالح                    همكاران آموزشي  -7

  

  

 :آدرس گروه

Ogdgroup@bpums.ac.ir 

  

 :شناسنامه درس
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  : شماره درس  كارآموزي زنان و زايمان: نام درس

  خانم دكتر رحماني  :نام مسئول دوره        6: تعداد واحد

 :مكان برگزاري        :زمان برگزاري

  

  :تعريف دوره

واحـد مـي باشـد و جهـت      6ماهه به ارزش  2دوره كارآموزي زنان و زايمان يك دوره اجباري 

  برگــزار و اتــاق عمــل  محقــق شــدن اهــداف آموزشــي در بخــش، درمانگــاه و اورژانــس زنــان 

  .مي گردد

  :اهداف كلي

مـوارد  آشنايي دانشجويان در دوره كارآموزي با بيماريهـاي زنـان و زايمـان و اقـدامات الزم در     

  .شايع و اورژانس زنان و زايمان
  

  اهداف مياني

  .داشته باشد طبق سرفصل هاي آموزشي در جدول ضميمه شده،دانش الزم را  - 1

تظاهرات باليني، روشهاي ارزيابي و تشخيص بيماران با رويكردهاي اوليه به درمانهاي  - 2

 .مديكال اورژانس و اقدامات نگهدارنده را بداند و انجام دهد

3 - Self development& professionalismرا انجام دهد. 

توانايي گرفتن شرح حال، انجام معاينه باليني، تفسير تاريخچه باليني، معاينه و  - 4

 .بررسي هاي تشخيصي تدوين برنامه باليني و ثبت يافته ها را داشته باشد

 .بتواند اقدامات تشخيصي و درمان عملي مورد انتظار را انجام دهد - 5

ياز به مراقبتهاي اورژانس دارد تشخيص دهد و با داروهاي مورد نياز مواردي كه ن - 6

 .آشنا باشد

 .غربالگري و پيشگيري از بيماريها و ارتقاء سالمت در جامعه انجام دهد - 7

توانايي انجام مشاوره و ارائه خـدمت در زمينـه تنظـيم خـانواده، بهداشـت بـاروري و        - 8

  .شيردهي و تغذيه كودك را داشته باشد
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  :زئياهداف ج

  :حيطه دانش -الف

  .كل كتاب دنفورث بداند براساس آخرين چاپكنفرانسها و راندهاي آموزشي ارائه شده را  -1

تظاهرات باليني و روشهاي ارزيابي و تشخيص بيماران و رويكردهاي اوليه به درمـان هـاي    -2

 .مديكال اورژانس و اقدامات نگهدارنده را مشاهده كند و بداند

 

  :حيطه مهارتي -ب

  .بتواند شرح حال كامل در بيماران مبتال به بيماريهاي زنان و زايمان را اخذ نمايد -1

بتواند معاينه فيزيكي دقيق شامل معاينه واژينـال و معاينـه ركتـال را در بيمـار مبـتال بـه        -2

  .بيماريهاي زنان و زايمان انجام دهد

و مراقبت هاي بعـد از  » بصورت طبيعيزايمان «بتواند بيمار زائو را از زمان بستري تا زمان  -3

مانيتورينگ شامل معاينات در مراحـل مختلـف زايمـان،گوش دادن بـه     . (زايمان مديريت كند

FHT     نحوه تجويز اكسي توسين و منيزيم سولفات و بررسي وضعيت انقباظـات رحمـي مـي ،

  )باشد

  .بشنود) با سونوكيد و گوشي بنيارد(بتواند صداي قلب جنين را  -4

را مشاهده كنـد و شـرح   ) NST ،OCT(چگونگي انجام تكنيكهاي ارزيابي سالمت جنين  -5

  .دهد

  .بتواند زايمان طبيعي را با نظارت پزشك يا دانشجوي كارورز انجام دهد -6

  .بتواند تمامي مراحل اپي زياتومي را زير نظر پزشك يا دانشجوي كارورز انجام دهد -7

  .اشدب ديدهعمليات احياء نوزاد را  -8

  .بتواند مراقبتهاي قبل از زايمان را با نظارت پزشك متخصص انجام دهد -9

چگونگي رويكرد به بيمار مبتال به فشار خون در طي حـاملگي را مشـاهده كنـد و بتوانـد      -10

  .شرح دهد

چگونگي رويكرد و درمان بيمار حامله مبتال به دردهاي زودرس را مشاهده كنـد و بتوانـد    -11

  .شرح دهد

توانـد  بچگونگي رويكرد و درمان بيمار حامله مبتال به دردهاي ديررس را مشاهده كنـد و   -12

  .شرح دهد
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  .چگونگي رويكرد و درمان زائو با بيماري قلبي را مشاهده كند و بتواند شرح دهد -13

  .چگونگي رويكرد و درمان زائو با بيماري ديابت را مشاهده كند و بتواند شرح دهد -14

گي مراقبت هاي ويژه در حاملگي هاي چند قلو و نحوه زايمان آنها را مشاهده كنـد  چگون -15

  .و بتواند شرح دهد

چگونگي مراقبت هاي ويژه جهـت زن حاملـه بـا بيماريهـاي كليـوي، غـددي و صـرع را         -16

  .مشاهده كند و بتواند شرح دهد

  .ببردداروهاي مجاز و داروهايي كه در حاملگي منع مطلق دارند، نام  -17

را مشاهده و بتوانـد بطـور كامـل شـرح     ) دوران نفاس(چگونگي مراقبتهاي بعد از زايمان  -18

  .دهد

چگونگي شروع و انتخاب راههاي جلوگيري از بارداري بعـد از زايمـان را مشـاهده كنـد و      -19

  .بتواند شرح دهد

  .دبتواند ماستيت بعد از زايمان را مشاهده و بتواند بطور كامل شرح ده -20

  .با عفونتهاي نفاسي آشنا شود و مراحل درمان را بطور كامل شرح دهد -21

ترومبوفلبيت بعد از زايمان را تشخيص دهد و مراحل تشـخيص و درمـان را بطـور كامـل      -22

  .شرح دهد

مراحل بررسي تشخيصي و درمان خونريزي هاي غير طبيعي واژينال را در سنين مختلف  -23

  .ح دهدمشاهده و بطور كامل شر

را مشاهده  اژنالتهابات و بيماريهاي خوش خيم ولو و درمان ضايعات قارچي و ميكروبي و -24

  .كند و بتواند شرح دهد

  .كيست بارتون و آبسه آن و چگونگي درمان را مشاهده كند و بتواند شرح دهد -25

د ارجـاع  درمان ضايعات و ولو را توسط متخصص مشاهده كند و بتواند شرح دهـد و مـوار   -26

  .به متخصص را ذكر كند

  .چگونگي تظاهرات بيمارهاي سيستميك در ولو را مشاهده كند و بتواند شرح دهد -27

  .انواع واژنيت و نحوه درمان آنها را مشاهده كند و شرح دهد -28

  .بتواند پاپ اسمير انجام دهد -29

  .رح دهدتفسير و پيگيري پاپ اسمير را توسط متخصص مشاهده و بتواند ش -30

  .بتواند رحم را با توشه واژينال لمس كند -31
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مواردي از پروالپس رحم در واژن و سرويكس را مشاهده كند و چگونگي رويكرد بـه آنهـا    -32

  .را شرح دهد

  .بتواند توده هاي لگني را به وسيله توشه واژينال لمس كند -33

  .استفاده كندبتواند به درستي در معاينه واژينال از اسپكولوم  -34

  .چگونگي برخورد با بيمار به رحم بزرگ را مشاهده كند -35

بيمار مبتال به حاملگي نابجا را مشاهده كند و معاينه كند و برخورد با بيمار مشـكوك بـه    -36

  .حاملگي نابجا را مشاهده كند و شرح دهد

 .د و شرح دهدز را مشاهده كند و درمان را مشاهده كنربيمار مبتال به ميتل اشمي -37

چگونگي برخورد با زوج نازا و چگـونگي پيگيـري آزمايشـات مربوطـه را مشـاهده كنـد و        -38

  .بتواند مشاهده كند و شرح دهد

  .بيماران مبتال به انواع سقط و مراحل بررسي و درمان را مشاهده كند و بتواند شرح دهد -39

  .با آن را شرح دهد بيمار مبتال به مول را مشاهده كند، چگونگي برخورد -40

  .بيمار مبتال به بي اختياري ادراري را مشاهده كند و نحوه برخورد را شرح دهد -41

زوجهاي متقاضي معرفي راههاي جلوگيري از حاملگي را مشاهده كند و نحـوه برخـورد و    -42

  .راهنمايي جهت انتخاب روش مناسب را شرح دهد

  .شرح دهد را مشاهده كند وIUDگذاشتن و برداشتن  -43

ارزيابي و درمان مشكالت دوران يائسـگي را در بيمـار در دوران منوپـاز مشـاهده كنـد و       -44

  .بتواند شرح دهد

  .مراقبتهاي بعد از عمل جراحي زنان و زايمان را مشاهده كند و بتواند شرح دهد -45

  .بتواند سونداژ را انجام دهد -46

  .ز زايمان را مشاهده كند و بتواند شرح دهدبرخورد با موارد خونريزي حين يا بعد ا -47

  .درصد سواالت تئوريك اقدامات عملي مربوطه برآيد 60حداقل از عهده  -48

  .اندازه گيري طول رحم در سنين مختلف بارداري را بتواند انجام دهد -49

50-  fern test   را مشاهده كندتست حاملگي.  

  .مانور لئوپولد را مشاهده و انجام دهد -51

  .معاينه پستان مشاهده و انجام دهد -52

  .در مورد نورپالنت عوارض و منع مصرف را شرح دهد -53
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  :حيطه نگرشي -ج

  .ظاهر مناسب و در شان يك پزشك داشته باشد -1

  .حضور منظم و بموقع در بخش داشته باشد -2

  .به اهميت مسئوليت حرفه اي بعنوان يك پزشك واقف باشد -3

  .با اساتيد، همكاران، بيماران، همراهان و پرسنل داشته باشد ارتباط مناسب -4

  .در مورد مسائل شخصي بيمار رازدار باشد -5

  .هنگام معاينه حرمت بيمار را حفظ كند -6

  .به اهميت پيگيري دقيق بيماران بدحال واقف باشد -7

ت اجتمـاعي  به مراقبت از تمام بيماران بدون در نظر گـرفتن جـنس، ديـن، نـژاد و موقعيـ      -8

  .متعهد باشد

به اهميت كارگروهي واقف بوده و با همه اعضاء گـروه درمـاني رفتـار احتـرام آميـز داشـته        -9

  .باشد
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  سرفصل محتواي دروس

  )زنان(حيطه دانش 

  

  مكان آموزش  روش آموزش  محتوي ضروري  پيامد
مدت 

  آموزش

سطح 

مورد 

انتظار 

  ميلر

Knows 

how 

آناتومي  آشنايي با

  دستگاه تناسلي

بافت شناسي، حدود و 

  :خونرساني

  پرينه و عضالت كف لگن -

ولو، واژن، سرويكس، رحم، لوله  -

  ها، ليگامانها و تخمدان

- lecture 

- bed side 

teaching 

 كالس درس

Skill lab 

Bed side 

  بخش

  درمانگاه

  اتاق زايمان و عمل

  2  يك ساعت

آشنايي با فيزيولوژي 

و اشكال قاعدگي 

طبيعي و غيرطبيعي 

  قاعدگي

محور هيپوتاالموس، هيپوفيز،  -

  تخمدان

 سيكل تخمداني -

 سيكل آندومتر -

 مشخصات قاعدگي طبيعي -

اشكال غيرطبيعي، قاعدگي  -

هيپو،هيپر، اوليگو،پلي منوره و (

 )منومترورازِي

  ديس منوره فيزيولوژيك -

- lecture  2  يك ساعت  كالس درس  

  بلوغآشنايي با 

  مراحل بلوغ طبيعي -

  عوامل موثر بر سن بلوغ -

  انواع غير طبيعي بلوغ -

  زودرس -

  ديررس -

- lecture 

- case based 

Teaching 

(CBT) 

  كالس درس
Bed side 

  2  نيم ساعت

  آشنايي با يائسگي

  تعريف -

  )فيزيولوژيك، زودرس(انواع  -

  عالئم -

  عوارض -

  هورمون درماني جايگزيني -

- lecture 

- CBT 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت 5/1
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  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح 

مورد 

انتظار 

  ميلر

Knows 

how 

آشنايي با بيماريهاي 

مقاربتي دستگاه 

  تناسلي تحتاني

  اهميت موضوع

عالئم و نشانه ها، تشخيص هاي افتراقي، 

عوارض روشه هاي تشخيصي، درمان و 

  ناشي از ميكروارگانيسم هاي زير

  كانديديا -

  تريكوموناواژيناليس -

  كالميديا -

  هرپس -

  گونوكوك -

  تريونماپاليدوم -

- HPV,HIV  

  مايكوباكتتريوم توبركولوزيس -

- LGV لنفوگرانولوم اينگوينال و ،

  شانكروئيد

- lecture 

- CBT 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت 5/1

بيماريهاي آشنايي با 

مقاربتي دستگاه 

  تناسلي فوقاني

  تعريف

  عالئم و نشانه ها

  تشخيص هاي افتراقي

  روشهاي تشخيصي

  عوارض و درمان

- lecture 

- CBT 

  كالس درس
Bed side 

  2  نيم  ساعت

آشنايي با 

خونريزيهاي غير 

طبيعي رحمي انواع، 

تشخيص هاي 

افتراقي و روش هاي 

تشخيصي و نحوه 

  برخورد با آن

  :علل

  بارداري -

اختالالت تيروئيدي، (هورموني -

  )هيپرپروالكتينمي

، پري pco: عدم تخمك گذاري مزمن

  منوپوز، هيپوتاالموسي و آدرنال 

 ميوم، پوليپ: مكانيكال -

روش هاي پيشگيري از : اياتروژنيك   -

بارداري، درمانهاي دارويي 

  ....)پردنيزون،تاموكسي فن، كومادين (

  عفونت -

كانسر آندومتر، سرويكس، : سمنئوپال

  تخمدان

  :ساير علل

  كواگولوپاتي، بيماريهاي سيستميك

  :روشهاي تشخيصي شامل

  β-HCG,TSHبررسي آزمايشگاهي چون 

- lecture 

- bed side 

teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2
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  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح مورد 

  انتظار ميلر
Knows 

how 

آشنايي با 

خونريزيهاي غير 

طبيعي رحمي انواع، 

تشخيص هاي 

افتراقي و روش هاي 

تشخيصي و نحوه 

  برخورد با آن

  سونوگرافي

  بيوپسي آندومتر

  نحوه برخورد

  خونريزي مزمن

اصالح (خونريزي حاد 

هيپوولمي،انديكاسيون هورمون درماني، 

  )انديكاسيون كورتاژ

- lecture 

- bed side 

teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  نازايي 

انواع، علل، روشهاي 

  تشخيصي و درماني

  )اوليه، ثانويه(تعريف، انواع 

فاكتورهاي مردانه، لوله اي، تخمداني، : علل

  ناشناخته

آندومتريوز، مشكالت نزديكي، : ساير علل

اختالالت سرويكس، ناهنجاريهاي رحم و 

  سيستميكبيماريهاي 

آناليزاسپرم، بررسي : روشهاي تشخيصي

تخمك گذاري، بررنبتي وشعيت هورموني، 

  هيستروسالپنگوگرافي و الپاروسكوپي

  ARTدرمان اشاره به تعريف 

- lecture 

- case 

based 

Teaching 

(CBT) 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  سقط 

انواع، تشخيص و 

  درمان

  تعريف

  مستعد كنندهعلل و عوامل 

تهديد به سقط، كامل، (خودبخودي : انواع

ناقص، اجتناب ناپذير، فراموش شده و 

، )قانوني و غيرقانوني(، القا شده)عفوني

  )تعريف و علل(راجعه 

تصوير برداري، : روشهاي تشخيصي

  آزمايشگاهي 

  در حد ذكر نام: درمان

- lecture 

- CBT 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  1

با  حاملگي آشنايي 

  خارج رحمي

  تعريف ئ اهميت موضوع

  علل و عوامل زمينه ساز

  انواع

  تشخيص هاي افتراقي

  روش هاي تشخيصي

  )جراحي-طبي(نحوه برخورد 

- lecture 

- bed side 

teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  1

  

  

  

  

  



١٢ 

 

  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح 

مورد 

انتظار 

  ميلر

Knows 

how 

آشنايي با  آمنوره 

انواع، تشخيص و 

  برخورد

  )اوليه و ثانويه(تعريف 

  انواع

  فيزيولوژيك

  پاتولوژيك

  هيپوتاالموسي -

 هيپوفيزي -

 دستگاه تناسلي -

  )POF,PCOS(تخمداني  -

- lecture 

- CBT 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  ضايعات 

پيش تهاجمي و 

  تهاجمي سرويكس

  موضوع اهميت

  فاكتورهاي مستعد كننده

  انواع ضايعات پيش تهاجمي

  نحوه انجام، طبقه بندي: پاپ اسمير

  كانسكر سرويكس

  عالئم باليني           

  روش هاي تشخيصي           

  مرحله بندي ساده           

  درمان اشاره به جراحي و رديوتراپي           

  پيش آگهي          

- lecture 

- case 

based 

Teaching  

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  بيماريهاي 

خوش خيم بدخيم 

تخمدان، نحوه برخورد 

  با توده هاي لگني

  بيماريهاي خوش خيم -الف

  انواع -

فوليكولي، لوتنال، : كيست هاي فونكسيونل

  تكالوتئين

  :كيست ها و توده هاي پاتولوژيك

توبواوارين آندومتريوم، درموئيد، آبسه 

  تشخيص و نحوه برخورد

  بيماريهاي بدخيم -ب

  عوامنل مستعد كننده -

  انواع -

اپيتليالي، ژرم سل، استرومال (اوليه 

  ....)، پستان و GIمتاساز از (ثانويه ) كونادال

  عالئم -

آزمايشات روتين با اشاره : تشخيص -

  CXR,PPD,MRI,CTتومورماركرها، 

  سونوگرافي

  توده لگني نحوه برخورد با -ج

- lecture 

- bed side 

teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2



١٣ 

 

  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح مورد 

  انتظار ميلر
Knows 

how 

آشنايي با  بيماريهاي 

خوش خيم و بدخيم 

رحم عوامل مستعد 

كننده، انواع، تشخيص 

هاي افتراقي، روشهاي 

  درمانتشخيصي و 

  بيماريهاي خوش خيم -الف

  )ميوم، آدنوميوز، هيپرپالزي(انواع 

  تعريف، عالئم، تشخيص و نام بردن 

  روش هاي درماني

  بماريهاي بدخيم -ب

  )كانسرآندومتر، ساركوم(انواع 

  تعريف

  فاكتورهاي مستعد كننده

  عالئم باليني

  تشخيص

  مرحله بندي ساده

  درمان در حد نام بردن

  پروگنوز

- lecture 

- bed side 

teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  

تروفوبالستيك 

  بارداري

  تعريف و اهميت موضوع

  انواع

  عالئم باليني

  تشخيص هاي افتراقي

  تشخيص

  مرحله بندي ساده

  درمان

  پيگيري

- lecture 

- case 

based 

Teaching  

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

روش هاي آشنايي با  

  پيشگيري از بارداري

  انواع

  كارايي و شكست

  مكانيسم اثر

  موارد مصرف

  موارد منع مصرف

  فوائد و عوارض

- lecture 

- case 

based 

Teaching  

 كالس درس

Skill lab 

 درمانگاه

  2  ساعت  2

آشنايي با  بيماريهاي 

خوش خيم و بدخيم 

پستان،غربالگري،نحوه 

برخورد با توده هاي 

  كاالكتورهپستاني و 

  بيماريهاي خوش خيم -الف

  )بيماري فيبروكيستيك و فيبروآدنوم(انواع 

  عالئم

  تشخيص

  درمان

  بيماريهاي بدخيم -ب

  اپيدميولوژي

  عالئم

  روش هاي تشخيصي

- lecture 

- case 

based 

Teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2
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١٤ 

 

  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح 

مورد 

انتظار 

  ميلر

Knows 

how 

آشنايي با  آمنوره 

انواع، تشخيص و 

  برخورد

  )اوليه و ثانويه(تعريف 

  انواع

  فيزيولوژيك

  پاتولوژيك

  هيپوتاالموسي -

 هيپوفيزي -

 دستگاه تناسلي -

  )POF,PCOS(تخمداني  -

- lecture 

- CBT 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  ضايعات 

و  پيش تهاجمي

  تهاجمي سرويكس

  اهميت موضوع

  فاكتورهاي مستعد كننده

  انواع ضايعات پيش تهاجمي

  نحوه انجام، طبقه بندي :پاپ اسمير

  كانسكر سرويكس

  عالئم باليني           

  روش هاي تشخيصي           

  مرحله بندي ساده           

  درمان اشاره به جراحي و رديوتراپي           

  پيش آگهي          

- lecture 

- case 

based 

Teaching  

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  بيماريهاي 

خوش خيم بدخيم 

تخمدان، نحوه 

برخورد با توده هاي 

  لگني

  بيماريهاي خوش خيم -لفا
  انواع -

فوليكولي، لوتنال، : كيست هاي فونكسيونل

  تكالوتئين

  :پاتولوژيككيست ها و توده هاي 

آندومتريوم، درموئيد، آبسه توبواوارين 

  تشخيص و نحوه برخورد

  بيماريهاي بدخيم -ب
  عوامنل مستعد كننده -

  انواع -

اپيتليالي، ژرم سل، استرومال (اوليه 

  ....)، پستان و GIمتاساز از (ثانويه ) كونادال

  عالئم -

آزمايشات روتين با اشاره : تشخيص -

  CXR,PPD,MRI,CTتومورماركرها، 

  سونوگرافي

  نحوه برخورد با توده لگني -ج

- lecture 

- bed side 

teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2



١٥ 

 

  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح مورد 

  انتظار ميلر

Knows 

how 

آشنايي با  بيماريهاي خوش 

خيم و بدخيم رحم عوامل 

انواع، مستعد كننده، 

تشخيص هاي افتراقي، 

  روشهاي تشخيصي و درمان

  بيماريهاي خوش خيم -الف

  )ميوم، آدنوميوز، هيپرپالزي(انواع 

  تعريف، عالئم، تشخيص و نام بردن 

  روش هاي درماني

  بماريهاي بدخيم -ب

  )كانسرآندومتر، ساركوم(انواع 

  تعريف

  فاكتورهاي مستعد كننده

  عالئم باليني

  تشخيص

  ساده مرحله بندي

  درمان در حد نام بردن

  پروگنوز

- lecture 

- bed side 

teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  تروفوبالستيك 

  بارداري

  تعريف و اهميت موضوع

  انواع

  عالئم باليني

  تشخيص هاي افتراقي

  تشخيص

  مرحله بندي ساده

  درمان

  پيگيري

- lecture 

- case based 

Teaching  

  درسكالس 
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  روش هاي 

  پيشگيري از بارداري

  انواع

  كارايي و شكست

  مكانيسم اثر

  موارد مصرف

  موارد منع مصرف

  فوائد و عوارض

- lecture 

- case based 

Teaching  

 كالس درس

Skill lab 

 درمانگاه

  2  ساعت  2

آشنايي با  بيماريهاي خوش 

خيم و بدخيم 

پستان،غربالگري،نحوه 

برخورد با توده هاي پستاني و 

  كاالكتوره

  بيماريهاي خوش خيم -الف

بيماري فيبروكيستيك و (انواع 

  )فيبروآدنوم

  عالئم

  تشخيص

  درمان

  بيماريهاي بدخيم -ب

  اپيدميولوژي

  عالئم

  روش هاي تشخيصي

- lecture 

- case based 

Teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

  

  

  

  

  



١٦ 

 

  

  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح مورد 

  انتظار ميلر

Knows 

how 

آشنايي با  بيماريهاي 

خوش خيم و بدخيم 

پستان،غربالگري،نحوه 

برخورد با توده هاي 

  پستاني و كاالكتوره

  مرحله بندي ساده

  )در حد آشنايي(درمان 

  پيش آگهي

  غربالگري -ج

توده هاي نحوه برخورد با  -د

  پستان

  كاالكتوره -ه

  انواع

  علل

  روش هاي تشخيص

- lecture 

- case based 

Teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

  )مامايي(حيطه دانش 

  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح مورد 

  انتظار ميلر

Knows 

how 

آشنايي با  تغييرات 

فيزيولوژيك در 

  بارداريدوران 

  :تغييرات

  وزنخون

  قلب و عروق

  پوست و پستان

  دستگاه تنفسي

  دستگاه ادراري

  دستگاه تناسلي

  دستگاه گوارش و تيروئيد

- lecture 

- case based 

Teaching 

  كالس درس
Bed side 

  2  ساعت  2

آشنايي با  مشاوره 

قبل از بارداري، روش 

هاي تشخيص 

بارداري و مراقبت 

  هاي دوران بارداري

  مشاوره قبل از بارداري -الف

  غربالگري -

  تشخيص و درمان بيماريهاي موجود -

  روش هاي تشخيص بارداري -ب

  آزمايشگاهي -

  تصوير برداري -

  مراقبت هاي دوران بارداري -ج

  زمان و دفعات مراقبت -

  معاينات باليني -

  بررسي آزمايشگاهي و تصوير برداري -

  شكايات شايع -

  عالئم هشدار -

  ايمن سازي -

- lecture 

- case based 

Teaching 

  كالس درس

 درمانگاه
  2  ساعت  2



١٧ 

 

آشنايي با  ساختمان 

لگن و زايمان 

مكانيسم، نحوه (

  )اداره، سير

  ساختمان لگن -الف

  مكانيسم زايمان -ب

  نحوه اداره و سير زايمان -ج

  انديكاسيون بستري -

  مراحل زايمان -

  زايمان فيزيولوژيك -

  روش هاي بي دردي - 

- lecture 

- case based 

Teaching 
- skill lab 

 ويدئو

  كالس درس
Bed side  
 اتاق زايمان

  2  ساعت  2

آشنايي با  دوره پس 

از زايمان و اختالالت 

  آن

  تغييرات فيزيولوژيك -الف

  تغييرات پاتولوژيك -ب

  خونريزي -

  عفونت -

تثبيت و انتقال نوزاد در اتاق  -ج

  زايمان

تغذيه با شيرمادر در ساعات اوليه  -ه

  تولد

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

  كالس درس
Bed side  

  2  ساعت  2

آشنايي با  

  ديستوشي

  تعريف

  انواع

  تشخيص

  القا زايمان

  زايمان با اسباب

  سزارين

  عوارض

- lecture 

- case based 

Teaching 

  كالس درس

 اتاق زايمان
  2  ساعت  2

خونريزي آشنايي با  

  هاي مامايي

  دكولمان -الف

  اپيدميولوژي -

  عالئم -

  تشخيص -

  عوارض -

  نحوه برخورد -

  جفت سرراهي -ب

  اپيدميولوژي -

  عالئم -

  تشخيص -

  عوارض -

  نحوه برخورد -

  DIC -ج

  علل مامايي -

  تشخيص -

  نحوه برخورد -

- lecture 

- case based 

Teaching 

  كالس درس

 درمانگاه
  2  ساعت  2

  

  

  



١٨ 

 

  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح مورد 

  انتظار ميلر

Knows how 

آشنايي با  بيماريهاي 

هيپرتانسيو در 

  بارداري

  تعريف

طبقه بندي شامل پره كالمپسي خفيف 

و شديد، اكالمپسي، سندرم 

HELLPفشار خون مزمن ،  

  پاتوفيزيولوژي

  تشخيص

  :نحوه برخورد شامل

  كنترل فشار خون -

  پيشگيري و كنترل تشنج -

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

  كالس درس
Bed side  

  2  ساعت  2

آشنايي با  زايمان 

زودرس، زايمان 

ديررس و محدوديت 

  رشد داخل رحمي

  زايمان زودرس -الف

  اپيدميولوژي

  تشخيص

  عوارض

  نحوه برخورد

  زايمان ديررس -ب

  اپيدميولوژي

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

  كالس درس
Bed side  

  2  ساعت  2

آشنايي با  زايمان 

زودرس، زايمان 

ديررس و محدوديت 

  رشد داخل رحمي

  تشخيص

  عوارض

  نحوه برخورد 

  محدوديت رشد داخل رحمي -ج

  اپيدميولوژي

  تشخيص

  عوارض

  نحوه برخورد

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

  كالس درس
Bed side  

  2  ساعت  2

آشنايي با  روش هاي 

ارزيابي سالمت 

جنين، زجر جنين، 

  تشخيص قبل از تولد

  روشهاي ارزيابي سالمت جنين -الف

  شمارش حركات جنين -
- NST 

- CST,OCT 

 بيوفيزيكال پروفايل -

  زجر جنين -ب

  تعريف و انواع -

  علل -

  نحوه برخورد -

  تشخيص قبل از تولد -ج

  آمنيوسنتز -

- CVS  

  كوردوسنتز -

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

  كالس درس
Bed side  

  2  ساعت  2

  

  



١٩ 

 

  

  محتوي ضروري  پيامد
روش 

  آموزش

مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح مورد 

  انتظار ميلر

Knows 

how 

آشنايي با  بيماريهاي 

شايع داخلي و 

  جراحي

  :تشخيص، نحوه برخورد و عوارض

  ديابت -

  آنمي و ترمبوسيتوپني -

  تيروئيديبيماريهاي  -

  )عفونت، سنگ(بيماريهاي كليوي  -

  بيماريهاي قلبي -

  آسم -

  صرع -

  شكم حاد -

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

  كالس درس
Bed side  

  2  ساعت  2

آشنايي با  داروهاي 

رايج مصرفي و روش 

هاي تصوير برداري 

  در زنان مامايي

  داروها -الف

طبقه بندي داروها در بارداري  -

)A,B,C,D,X(  

  موارد و نحوه مصرف -

  موارد منع مصرف -

  عوارض داروها -

  روش هاي تصوير برداري -ب

  -كاربرد -

  عوارض 

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

  كالس درس
Bed side  

  2  ساعت  2

 

  ):مسائل قانوني(حطيه دانش 

  روش آموزش  پيامد
مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح 

مورد 

  انتظار ميلر

Knows 

how 

آشنايي با  مسائل قانوني مرتبط با صدور گواهي فوت، 

گواهي استعالجي، موارد سوء استفاده جنسي، سقط 

  ...جنين، ختم بارداري، گزارش عوارض جانبي داروها و 

- lecture 

- case basedTeaching 
 

  2  ساعت  2  كالس درس
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  :ساير موارد حطيه دانش 

  روش آموزش  پيامد
مكان 

  آموزش

مدت 

  آموزش

سطح مورد 

  انتظار ميلر

Knows 

how 

آشنايي با علل شايع مرگ و مير مادران و وضعيت اين 

  شاخص در ايران، منطقه و جهان

  آشنايي با مراقبتهاي سالمت مادران

  آشنايي با نظام كشوري مراقبت مادر

- lecture 

- Case basedTeaching 
 

  2  ساعت  2  كالس درس

  :زنانكنفرانسهاي گروه 

  مراقبت پيش از زايمان
زايمان وضع حمل طبيعي مراقبت از 

  نوزاد وتماس
  )موضوع راند ( حاملگي نابجا   پارگي زودرس غشاها

  ارزيابي سالمت جنين
از دست رفتن زودهنگام 

  )موضوع راند(حامگلي

محدوديت رشد داخل رحمي 

  )موضوع راند(
  حاملگي چند قلو

زايمان پيش از موعد و وضع حمل 

  ديررس
  حاملگي.ديابت 

عوارض طبي وجراحي در 

  حاملگي
  اختالالت ايمنولوژيك در حاملگي

  عفونت مامايي وحوالي تولد  اختالالت هيپرتانسيون در حاملگي

ساير                                                                                                                 -پريچ

نماشيهاي غير طبيعي وعوارض 

  بند ناف

مرده زايي ومرگ جنين داخل 

  رحمي

  آمنوره  سقط القا شده  روشهاي جلوگيري از بارداري  سزارين

عفونتهاي لگني ومنتقله از طريق 

  جنسي
  سندروم پيش از قاعدگي  اختالالت ازدياد آندروژن

واختالل عملكرد ميل جنسي 

  جنسي در زنان

خونريزي رحمي غير طبيعي 

  )موضوع راند (

پاپيلوما ويروس انساني ونحوه برخورد 

  با پاپ اسمير غير طبيعي
  درد لگني مزممن

تشخيص  –ژنتيك در زنان ومامايي 

  پيش از تولد

  )موضوع راند(ناباروري 

درمان +بي اختياري ادراري در زنان 

-52-51فصل (جراحي وغير جراحي 

53(  

  ليوميوم
 –سونوگرافي در مامايي 

  سونوگرافي در ژنيكولوژي

  سرطان سرويكس  اندومتريوز
نحوه برخورد با توده هاي 

  آدنكس
  ارزيابي حوالي عمل

اپيدميولوژي پاتوفيزيولوژي 

 -حمايت عضو لگني –وارزيابي 

فصل (درمان جراحي و غير جراحي

48 -49-50(  

  مصرف داروها در حاملگي

پنيولوژي وعمل هاي جراحي 

ژنيكولوژي اطفال  -در مطب

  ونوجوانان

  بي حسي تسكين درد در مامايي

  سرطان ولو و  واژن  سرطان تخمدان ولوله ها  بيماريهاي پستان  سرطان رحم

  اختالالت خوش خيم ولو و  واژن HIVويروس   يائسگي  نئوپالسم تروفوبالستيك رحمي

 -جراحي توسط الپاراسكوپ

  هيسترسكوپ
  بي اختياري مدفوع واختالالت دفع

اختالالت روانپزشكي در 

  بارداري ودوره پس از زايمان

  

  

 )اخرين چاپ(دنفورث : منبع كنفرانس 

  .با هماهنگي قبلي امتحان هفتگي هر شنبه از كنفرانس ها گرفته خواهد شد 
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  انديكاسيونهاي ارجاع در دوران بارداري

  ارجاع غيرفوري  فوريارجاع   موارد  رديف

  عالئم خطر فوري  1
اختالل هوشياري، تشنج، شوك 

  )سپتيك –هموراژيك (
-  

  فشار خون مزمن كنترل شده  ساير موارد  فشار خون باال  2

  لكه بيني -خونريزي  3

EP ،پارگي رحم، شكم حاد ،

سقط، دكولمان، پرويا، اينرسي، 

 DICباقي ماندن جفت، 

  تهديد به سقط، مول

  شكمدرد   4

EP ،شكم حاد، پيلونفريت ،

سقط، دكولمان، آمينونيت، 

  اسهال شديد، اسهال خوني

  اسهال خفيف، سيستيت راجعه

  آبريزش  5
آمينونيت، پروالپس بند ناف، 

  سقط، زايمان زودرس
  ساير موارد

  تب  6
سقط عفوني، پيلونفريت، 

  پنوموني، مننژيت آندوكارديت

: عدم پاسخ به درمانهاي سرپايي

  اسهال خفيف آنژين،

  طپش قلب -تنگي نفس  7

آمبولي، ادم حاد ريه، نارسايي 

قلب، آريتمي، پنوموني، حمله 

  آسم، آنمي شديد

  آنمي شديد مزمن

  هرپس ژنيتال  پيلونفريت  تناسلي-عفونتهاي ادراري  8

  تهوع استفراغ  9

، هيپرامزيس EPشكم حاد، 

شديد، استفراغ خوني، سندرم 

HELLPاسهال شديد ،  

  صورت وجود خون در ادراردر 

1  

اختالالت صداي قلب و 

زجر  - حركات جنين

  جنين

تاكيكاردي، براديكاردي، كاهش 

 26حركات جنين بعد از هفته 

بارداري، مرگ جنين بعد از هفته 

  .بارداري، رفع مكونيوم 20

-  

  ادم  11
، انسداد DVTپره اكالمپسي، 

  شرياني

بيماري زمينه اي قلبي، كلوي، 

  كبدي تيروئيدي،

12  
رنگ پريدگي، زردي، 

  آنمي

، هپاتيت HELLPسندرم 

  شديد، كبد چرب

بيماريهيا خوني و عفوني، آنمي 

  شديد مزمن
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  ارجاع غيرفوري  ارجاع فوري  موارد  رديف

  ساير موارد  FGR  ارتفاع نامناسب رحم  13

  درد قفسه سينه  14
پنوموني،ايسكيمي قلبي، آمبولي 

  ريه
-  

  IUFDموارد غير از   IUFD -كاهش حركت جنين  كشيدهحاملگي طول   15

  ضايعات پوستي جنراليزه  -  مشكالت پوستي  16

  متعاقب زايمان IUDعدم خروج   IUDبارداري با   17

حين  IUDعدم مشاهده نخ  -

  بارداري

 IUDعــدم توانــايي خــروج  -

 پس از تشخيص بارداري

ــود  - ــه دوم  IUDوج در نيم

  بارداري

  -  EPدر صورت احتمال وجود   TLبارداري متعاقب   18

  اختالالت رواني  19
تمايل يا اقدام به خودكشي، 

  دپرشن شديد
-  

20  
اعتياد به مواد مخدر، 

  مصرف سيگار و دخانيات

در صورت مراجعه با عالئم ترك، 

  deliriumمسموميت، 
  ساير مواد

  همسر آزاري  21
توام با آسيب فيزيكي به مادر و 

  يا زجر جنين
  همسرتهديد از طرف 
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  روش آموزش

آموزش باليني در بخش زنان براساس برگزاري صبحگاهي، كنفرانس و ژورنال كـالب اسـاتيد و   

و  حضور در اتاق زايمـان  فعال، كشيك Skill labدانشجويان، راند بخش، درمانگاه، اتاق عمل و 

گذشـت دوره  جهت بهبود كيفيت آموزش جلسه نظرسـنجي بعـد از   .مي باشداورژانس مامايي 

  .شود يكماهه و دوماهه انجام مي
  

  گزارش صبحگاهي -1

در گزارشات صبحگاهي، چگونگي معاينه، انجام آزمايشات الزم و نحوه درمان بيمـاران بسـتري   

ارايـه  . حضور اساتيد بخش و كليه دانشـجويان بحـث مـي گـردد     با ساعت گذشته 24شده در 

  .باشد اند، مي ساعت گذشته كشيك بوده 24گزارش صبحگاهي به عهده دانشجوي كارورز كه 

  كنفرانسها و ژورنال كالب -2

طبق برنامه اعالم شده در هر دوره مطالبي به صورت كنفرانس يا ژورنال كالب توسط اساتيد و 

  .دانشجويان در سالن كنفرانس بيمارستان  شهداي خليج فارس بحث مي گردد

  راند بخش - 3

مي باشد و با حضور يكي از اساتيد بخش و حضـور تمـامي   راندهاي آموزشي به صورت هفتگي 

طبـق نظـر   . دانشجويان بخش زنان و زايمان بيمارستان شهداي خليج فارس برگزار مـي شـود  

استاد مربوطه يك يا چند بيمار انتخاب  مي شوند و در مورد شرح حال و يافتـه هـاي معاينـه    

  .آنها بحث مي گرددفيزيكي، تشخيصهاي محتمل و رويكرد تشخيصي و درماني 

  درمانگاه -4

در درمانگاه تخصصي شهداي خليج فارس دانشجويان زير نظر استاد مربوطه بيماران را ويزيـت  

نكات مهم تاريخچه، معاينه فيزيكي و تشخيص و درمان و چگونگي پيگيري بيمـار  . مي نمايند

د و بـا حضـور اسـتاد    بيماران ابتدا توسط دانشجويان كارآموز معاينه مـي شـون  . بحث مي گردد

بـا  . و تشخيص و درمان بيماران از دانشجويان كارآموز سوال مي شـود . مربوطه بحث مي شوند

بعد از ظهر تـا اتمـام    2توجه به اهميت بيماران سرپايي هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

ابوالفضل آمـده تـا   صبح يك نفر از كارآموزان و كارورز به درمانگاه  7:30بيماران و پنجشنبه از 

برنامه به صورت شـيفت درمانگـاه   . (به همراه اساتيد همان روز بيماران سرپايي را ويزيت كنند

  .ابتداي ماه توسط نماينده دانشجويان اعالم مي گردد
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  اتاق عمل -5

دانشجويان در اتاق عمل نقش مشاهده گر را دارند اما بسته به نوع عمل، نظر اسـاتيد و  

تقسـيم  . مشـاركت كننـد   minorعالقه مندي دانشجويان مي توانند در انجام عملهاي 

بنديدانشجويان براي حضور در اتاق عمل يا در درمانگاه توسط مدير گـروه يـا مسـئول    

  .آموزشدانشجويان انجام مي گيرد

 

  كشيك بيمارستان و حضور در اتاق زايمان -6

دانشــجويان طبــق برنامــه اي كــه از ابتــداي مــاه، مشــخص مــي شــود ملــزم بــه حضــور در   

كشـيك دانشـجويان   . كشيك در ماه مـي باشـند   8 براي حداقل شهداي خليج فارسبيمارستان

  .شب است 8كارآموز تا 

اورژانس، اخذ شرح حال، معاينه و انجام دانشجويان در زمان كشيك ملزم به ويزيت بيماران 

اقدامات اورژانس و تماس با متخصص زنان كشيك و پيگيري روند تشخيصي و درماني وي 

دانشجويان كارورز و كارآموز همچنين بايستي آزمايشات و مسايل بيماران بستري . هستند

به ) NVD(يعي در اتاق زايمان انجام زايمان طب. بخش را در زمان كشيك پيگيري نمايند

كارآموز نقش مشاهده گر دارد و در صورت صالحديد استاد مي تواند در . است كارورزعهده 

انجام زايمان طبيعي مشاركت نمايد و در صورت نياز در احياء نوزادان در اتاق زايمان نيز 

  .شركت كنند

  ارائه مقاله -7

مقاله كامل در يك موضوع خاص كه بسته به عالقه دانشجو يا نظر استاد انتخاب مي شود  

ژورنال .روز در هفته ژورنال كالب برگزار مي شود 2حداقل . شود  searchتوسط دانشجو بايد

بطوريكه (كالب شنبه ها بصورت گروهي و با موضوع كنفرانس همان روز طراحي مي شود

يان ژورنالي را طبق همان موضوع كنفرانس آماده كرده و ارائه مي دانشجو% 50تا 25حداقل 

  )ژورنال كالب محتوايي. (كنند
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  زمانبندي و اجراي برنامه آموزشي

  ساعت            

  هفته 
10-8  5/12-10  

  شنبه
كنفرانس و ژورنال  - گزارش صبحگاهي

راند آموزشي -امتحان هفتگي- كالب
static grand round  

كالس عملي آموزش زايمان در اتاق زايمان يا 
skill lab  

  يكشنبه
كنفرانس يا ژورنال  - گزارش صبحگاهي

  كالب

كالس عملي آموزش زايمان در اتاق زايمان براي 

  گروه كشيك بقيه افراد درمانگاه آموزشي

  دوشنبه
كنفرانس يا ژورنال  - گزارش صبحگاهي

 walking grandراند آموزشي - كالب

round  

كالس عملي آموزش زايمان در اتاق زايمان براي 

  گروه كشيك بقيه افراد درمانگاه آموزشي

  سه شنبه
كنفرانس يا ژورنال  - گزارش صبحگاهي

  كالب

كالس عملي آموزش زايمان در اتاق زايمان براي 

  گروه كشيك بقيه افراد درمانگاه آموزشي

  چهارشنبه
كنفرانس يا ژورنال  - گزارش صبحگاهي

  كالب

الس عملي آموزش زايمان در اتاق زايمان براي ك

  گروه كشيك بقيه افراد درمانگاه آموزشي

  روزهاي شنبه ژورنال كالب محتوايي* 

روزهاي شنبه گزارش صيحگاهي بصورت مبتني بر شواهد بـا طـرح سـوال بـاليني و نسـخه      * 

  )PICO(آموزشي 

و رانـد   اساتيد ژورنال كـالب مبتنـي بـر شـواهد     برنامه زمانبندي يك روز در هفته با رعايت* 

  آموزشي

 

  شرح وظايف

  .بعد از ظهر مي باشد 1صبح تا  8ساعت حضور كارآموزان در بخش از ساعت  -1

  .كشيك در ماه داشته باشد 8هر كارآموز موظف است حداقل  -2

  .شدشب مي با 8صبح تا  8مدت زمان كشيك در روزهاي تعطيل و غير تعطيل از ساعت  -3

  .پوشيدن روپوش سفيد الزامي است -4

معرفـي  . در طي دوره به غير از موارد ضروري كارآموز اجازه نـدارد مرخصـي داشـته باشـد     -5

قبـل از اخـذ مرخصـي ضـروري     همـان روز  استاد مدير گروه و كارآموز جانشين و هماهنگي با 

  .و غيبت غير موجه بعنوان حذف دوره است. است

  .در دروس پزشكي باشد ملزم به خودآموزي -6
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  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

  :ارزشيابي نهايي در پايان بخش به دو صورت انجام خواهد شد

بصورت امتحـان كتبـي آخـر بخـش، كويزهـاي      ): نمره 10(ارزشيابي توان علمي دانشجو -الف

 .خواهد بودOSCEهفتگي و امتحان 

  ):نمره 10(ارزشيابي عملكرد دانشجو -ب

  )نمره 2(درمانگاه زنان  شركت فعال در -1

  )نمره 2(ارائه مقاله ,شركت فعال در راندهاي آموزشي و ژورنال كالب -2

  )نمره 2(گرفتن شرح حال و سير بيماري -3

 2(ارائه كنفرانس و تسلط بر مطلب و شركت فعال در كنفرانسـها و گزارشـهاي صـبحگاهي    -4

  )نمره

، مسئوليت پذيري و قابل اعتماد بـودن  حضور مرتب و رعايت اخالق پزشكي وظيفه شناسي -5

  )نمره 2(در ارتباط با همكاران، اساتيد، پرسنل، بيماران و همراهان

فعاليتهاي آموزشي و ضوابط آموزش كارآموزان آقا پزشكي عمومي در بخش زنان و 

  زايمان

  .)الزم است  زمان حضور كارآموزان آقا در بخش زنان در نظر گرفته شود(:بخش زنان -الف

  شركت در كالسهاي تئوري -1

  شركت در راند آموزشي در بخش  -2

  حضور در كنفرانسهاي زنان -3

  حضور در گزارش صبحگاهي -4

مطالعه پرونده بيماران در خصوص سير بيماري، پيش آگهي، پيشگيري و ضـوابط بسـتري    -5

 در موارد بستري

پيشـگيري و ضـوابط    جلسه بحث گروهي دانشجويي در خصوص سير بيماري، پيش آگهي، -6
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كتبي نظري با تاكيـد بـر موضـوعات شـايع و ارزشـيابي      : روش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

  )موارد بستري(مبتني بر شواهد 

الزم است تمهيدات الزم در زمان حضور كارورزان آقا در درمانگـاه در نظـر   (:درمانگاه زنان -ب

  .)گرفته شود

  المشاهده گرفتن شرح ح -1

الزمست مشاهده معاينه با موافقت فـرد معاينـه   (مشاهده معاينه خانمهاي حامله و بيماران  -2

  .)شونده انجام گيرد

  آشنايي با رويكرد تشخيص اوليه و غربال گروههاي خطر -3

آشنايي با رويكرد درماني و مراقبتهاي اوليه، آموزش بيماران و مشاوره زايمـان و دسـتورات    -4

صوص حاملگي هاي پرخطـر، روشـهاي پيشـگيري،اثر بيماريهـا بـر روي سـير       پيشگيري در خ

  .حاملگي و اثر حاملگي بر بيماريهاي شايع

  جلسه بحث گروهي دانشجويي در خصوص رويكردهاي اوليه  -5

دانشجو كارآموز پس از كسب گواهي از آموزش نحوه انجام زايمـان در اتـاق    :اطاق زايمان -ج
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  .) در موارد غيراورژانس با موافقت بيمار باشد

و مراقبتهـاي پـس از عمـل    ) pre-op preparations(آشنايي با آماده سازي قبل از عمل  -1

)post-op orders(  

  مشاهده زايمان طبيعي و سزارين  -2

الزم است حضور كارآموزان آقا در اطاق عمل در موارد غيراورژانس با موافقـت  ( :اطاق عمل -د

  .)بيمار باشد

آماده سازي قبل و دستورات پس از عمل در مـوارد اورژانـس بـراي كليـه كـارآموزان و در       -1

  .موارد انتخابي براي كارورزان خانم

  مشاهده اعمال جراحي اورژانسهاي زنان -2

  ارائه مقاله -هـ

  مقاله كامل در يك موضوع خاص كه 
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  شرايط تجديد بخش

  .باشد 12نمره نهايي زير  -1

 غيبت غير موجه و عدم حضور در بخش -2

  طول دوره 1/0غيبت بيش از  -3

 Log Bookعدم تكميل  -4
  

  منابع

  2019بك من  كتاب -1

 مطالب ارائه شده بوسيله اساتيد از كتابهاي نواك، ويليامز، اسپيروف و كيسنر -2

 )چاپ نهايي(كتاب مرجع زنان، مامايي جهت كارآموزان و كارورزان  -3

اداره سـالمت مـادران وزارت بهداشـت درمـان و     (نظام كشوري مراقبت مرگ مادري  -4

 )آموزش پزشكي

مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران راهنمـاي خـدمات خـارج بيمارسـتاني ويـژه       -5

بهداشـت درمـان و آمـوزش     اداره سـالمت مـادران  (پزشك عمومي آخـرين ويـرايش   

 )پزشكي

حداقل توانمنديهاي مورد انتظار از پزشك عمومي دانش آموخته از دانشگاههاي علوم  - 6

معاونـت آموزشـي وزارت بهداشـت درمـان و     (پزشكي كشور جمهوري اسالمي ايـران  

 )آموزش پزشكي

راد و  دكتـر الهـه ملكـان   (آموزش و ارزيابي باليني، آنچه هر استاد باليني بايـد بدانـد    -7

 )همكاران

شاخص هاي ارزيابي درونـي مبتنـي بـر اسـتانداردهاي پايـه دوره آمـوزش پزشـكي         -8

 )معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي(عمومي 

 .مطالبي كه بصورت فايل توسط اساتيد در تلگرام گروه گذاشته مي شود -9
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ن 
رد

ج ك
ه و خار

تعبي

ه
ر مثان

كانت
 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      
  

  ----------------------------- درستي انجام اقدامات فوق الذكر مورد تائيد است

  مربوطه امضاء و مهر مدير گروه 



٤٥ 

 

ه
س

ت يا آب
ن كي

ي ولو و بارتو
ده بيماريها

شاه
م

 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      

      

  

 

 شماره پرونده

يا نام و نام 

  خانوادگي

 امضاء تاريخ

 شماره پرونده

يا نام و نام 

  خانوادگي

 امضاء تاريخ

A
U

B
 

ف
ختل

ن م
سني

در 
  

            

            

            

            

            

  

م و 
س رح

روالپ
ده و پ

شاه
م

ي
ي ادرار

ي اختيار
ن و ب

واژ
يا نام و نام  شماره پرونده 

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      

      

  

  

  ----------------------------- درستي انجام اقدامات فوق الذكر مورد تائيد است

  مربوطه امضاء و مهر مدير گروه 



٤٦ 

 

جا
ي ناب

ده حاملگ
شاه

م
 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      

      

  

  

ل 
ده ميت

شاه
م

ز
شمي

ا
 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

  

  

ج نازا
ن زو

ده درما
شاه

م
 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      

      

      

      

  

  ----------------------------- درستي انجام اقدامات فوق الذكر مورد تائيد است

  مربوطه امضاء و مهر مدير گروه 

  

  

  

  



٤٧ 

 

ن
ن آ

ط و درما
سق

ده 
شاه

م
 

يا نام و نام  پروندهشماره 

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      

      

      

      

  

ل
ده مو

شاه
م

 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

  

د 
شاه

م

ن 
شت

ذا
گ

IU
D

يا نام و نام  شماره پرونده  

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

  

ج 
د خار

شاه
م

ن 
رد

ك
IU

D
يا نام و نام  شماره پرونده  

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

  

ده و 
شاه

م

ن 
ي زنا

ارزياب

ه
س

يائ
 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

  

  

  ----------------------------- درستي انجام اقدامات فوق الذكر مورد تائيد است

  مربوطه امضاء و مهر مدير گروه 

  

  

  



٤٨ 

 

ن زائو
داژ زنا

سون
ده 

شاه
م

يا نام و نام  شماره پرونده 

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      

      

  

ن
ن و زايما

ي زنا
راح

د از ج
ت بع

راقب
م

 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      

      

      

      
  

ن 
داژ زنا

سون
ده 

شاه
م

زائو
 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      

      

  

ن 
ده و درما

شاه
م

ن
د از زايما

ي بع
ريز

خون
 

يا نام و نام  شماره پرونده

  خانوادگي
 امضاء تاريخ

      

      

      
  

  

  ----------------------------- درستي انجام اقدامات فوق الذكر مورد تائيد است

  مربوطه امضاء و مهر مدير گروه 

  

  



٤٩ 

 

  بيمارستان بايگاني ميگردد و تنها نمره نهايي ارسال ميگردد محتويات اين فرم محرمانه بوده و در دفتر آموزش

  

  :................استاد............................// ارزيابي عملكرد باليني كارآموز در گروه آموزشي 

  نام و نام خانوادگي كارآموز                                                تاريخ ارزيابي 

  
نوع 

  فعاليت

  مالك هاي ارزيابي

  طيف نمره
  مالحضات  نمره

فعاليتهاي 

آموزشي 

و رعايت 

اخالق و 

قوانين 

  پزشكي

  )نمره10( 

      )نمره1(ارائه كنفرانس از جهت كيفيت علمي و تسلط بيان

      )نمره2(حضور كوشا در كالسهاي درس و گردشهاي باليني

      )نمره1(حضور بموقع و فعال در درمانگاه

      )نمره2(تكميل شرح حال و انجام معاينه فيزيكي

      )نمره1(تكميل پرونده پزشكي بيماران

      تكميل الگبوك
با توجه به آئين نامه (رعايت نظم و مقررات آموزشي 

  )نمره1)(داخلي
    

      )نمره2(رعايت اخالق حرفه اي و اسرار پزشكي

ارزيابي 

درون 

  بخشي

  )نمره10( 

      )نمره3(كوئيز
      )نمره5/3(سواالت يا آزمون شفاهي

      )نمره4(ارزيابي عملي÷

    مجموع نمرات اخذ شده

    نمره عملي كارآموز

    نمره كتبي كار آموز  آزمون كتبي پايان بخش

  

    )امضاء و مهر تائيد(نمره كارآموز از نظر استاد مربوطه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٠ 

 

  بيمارستان بايگاني ميگردد و تنها نمره نهايي ارسال ميگردد محتويات اين فرم محرمانه بوده و در دفتر آموزش

  

  :................استاد............................// ارزيابي عملكرد باليني كارآموز در گروه آموزشي 

  نام و نام خانوادگي كارآموز                                                تاريخ ارزيابي 

  
نوع 

  فعاليت

  مالك هاي ارزيابي

  طيف نمره
  مالحضات  نمره

فعاليتهاي 

آموزشي 

و رعايت 

اخالق و 

قوانين 

  پزشكي

  )نمره10( 

      )نمره1(ارائه كنفرانس از جهت كيفيت علمي و تسلط بيان

      )نمره2(حضور كوشا در كالسهاي درس و گردشهاي باليني

      )نمره1(حضور بموقع و فعال در درمانگاه

      )نمره2(تكميل شرح حال و انجام معاينه فيزيكي

      )نمره1(تكميل پرونده پزشكي بيماران

      تكميل الگبوك
با توجه به آئين نامه (رعايت نظم و مقررات آموزشي 

  )نمره1)(داخلي
    

      )نمره2(رعايت اخالق حرفه اي و اسرار پزشكي

ارزيابي 

درون 

  بخشي

  )نمره10( 

      )نمره3(كوئيز
      )نمره5/3(سواالت يا آزمون شفاهي

      )نمره4(ارزيابي عملي÷

    مجموع نمرات اخذ شده

    نمره عملي كارآموز

    نمره كتبي كار آموز  آزمون كتبي پايان بخش

  

    )امضاء و مهر تائيد(نمره كارآموز از نظر استاد مربوطه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥١ 

 

  بيمارستان بايگاني ميگردد و تنها نمره نهايي ارسال ميگردد محتويات اين فرم محرمانه بوده و در دفتر آموزش

  

  :................استاد............................// ارزيابي عملكرد باليني كارآموز در گروه آموزشي 

  نام و نام خانوادگي كارآموز                                                تاريخ ارزيابي 

  
نوع 

  فعاليت

  مالك هاي ارزيابي

  طيف نمره
  مالحضات  نمره

فعاليتهاي 

آموزشي 

و رعايت 

اخالق و 

قوانين 

  پزشكي

  )نمره10( 

      )نمره1(ارائه كنفرانس از جهت كيفيت علمي و تسلط بيان

      )نمره2(حضور كوشا در كالسهاي درس و گردشهاي باليني

      )نمره1(حضور بموقع و فعال در درمانگاه

      )نمره2(تكميل شرح حال و انجام معاينه فيزيكي

      )نمره1(تكميل پرونده پزشكي بيماران

      تكميل الگبوك
با توجه به آئين نامه (رعايت نظم و مقررات آموزشي 

  )نمره1)(داخلي
    

      )نمره2(رعايت اخالق حرفه اي و اسرار پزشكي

ارزيابي 

درون 

  بخشي

  )نمره10( 

      )نمره3(كوئيز
      )نمره5/3(سواالت يا آزمون شفاهي

      )نمره4(ارزيابي عملي÷

    مجموع نمرات اخذ شده

    نمره عملي كارآموز

    نمره كتبي كار آموز  آزمون كتبي پايان بخش

  

    )امضاء و مهر تائيد(نمره كارآموز از نظر استاد مربوطه  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٢ 

 

  بيمارستان بايگاني ميگردد و تنها نمره نهايي ارسال ميگردد محتويات اين فرم محرمانه بوده و در دفتر آموزش

  

  :................استاد............................// ارزيابي عملكرد باليني كارآموز در گروه آموزشي 

  نام و نام خانوادگي كارآموز                                                تاريخ ارزيابي 

  
نوع 

  فعاليت

  مالك هاي ارزيابي

  طيف نمره
  مالحضات  نمره

فعاليتهاي 

آموزشي 

و رعايت 

اخالق و 

قوانين 

  پزشكي

  )نمره10( 

      )نمره1(ارائه كنفرانس از جهت كيفيت علمي و تسلط بيان

      )نمره2(حضور كوشا در كالسهاي درس و گردشهاي باليني

      )نمره1(حضور بموقع و فعال در درمانگاه

      )نمره2(تكميل شرح حال و انجام معاينه فيزيكي

      )نمره1(تكميل پرونده پزشكي بيماران

      تكميل الگبوك
با توجه به آئين نامه (رعايت نظم و مقررات آموزشي 

  )نمره1)(داخلي
    

      )نمره2(رعايت اخالق حرفه اي و اسرار پزشكي

ارزيابي 

درون 

  بخشي

  )نمره10( 

      )نمره3(كوئيز
      )نمره5/3(سواالت يا آزمون شفاهي

      )نمره4(ارزيابي عملي÷

    مجموع نمرات اخذ شده

    نمره عملي كارآموز

    نمره كتبي كار آموز  آزمون كتبي پايان بخش

  

    )امضاء و مهر تائيد(نمره كارآموز از نظر استاد مربوطه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٣ 

 

  

  .................................................................................دورهارزيابي عملكرد باليني ميان 

  نام و نام خانوادگي كارآموز                                                تاريخ ارزيابي 

  نكات مثبت و منفي در ارزيابي عملكرد دانشجو در ماه اول

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

  

  ...............................نهايي عملكرد باليني كارآموز در گروه آموزشي ارزيابي 

  نام و نام خانوادگي كارآموز                                                تاريخ ارزيابي 

نمره   مجموع نمرات  4استاد   3استاد   2استاد   1استاد 

  نهايي

  كارآموز
  غير كتبي  كتبي  غير كتبي  كتبي  غير كتبي  كتبي  كتبيغير   كتبي  غير كتبي  كتبي

                      

  

  

  

 امضاء و مهر مدير گروه

  



٥٤ 

 

  بازخورد استاد به دانشجو

  :استاد و نام خانوادگي نام

  :تاريخ

  :نقاط قوت

  

  

  

  

  :نقاط ضعف

  

  

  

  

  امضا دانشجو

  

  

  


