
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 بالینیطرح دوره 
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 :مشخصات درس   

 19 تعداد دانشجو مامایی گروه آموزشی 

 عنوان درس
 و بیماری های زنانکارآموزی 

 ناباروری
 تعداد واحد

1 

 30/11/1400 دوره تاریخ شروع ماماییناپیوسته  کارشناسی لی تحصی شتهو ر مقطع

 30/4/1401 تاریخ پایان دوره   1400-01نیمسال دوم نیمسال تحصیلی 

 مدرس/مدرسین درس
خانم ندا بدرآبادی و فاطمه 

 خواجوئی نژاد
 روز و ساعت جلسات 

 دوشنبه -یکشنبه -شنبه
30/13-30/18 

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 دروس پیش نیاز نژاد خواجوئی فاطمه
 های زنان و نابارورییماری ب

روش برگزاری 
 )حضوری/مجازی/ترکیبی(

 محل برگزاری حضوری
 بیمارستان امام رضا)ع(

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.

 
 ، ای زنان و نازائی و انجام مشاورهفراگیران با بیماریه شناییآمی باشد . هدف از ارائه این درس، کارآموزی بیماریهای زنان از جمله واحدهای مهم عملی برای دانشجویان مامائی 

 معاینات بالینی ، درمان ، آموزش صحیح و پیشگیری از بیماریهای  زنان می باشد. 
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 هدف/اهداف کلی درس: 

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.

 
 ئولیتهای حرفه ای خود را با توجه به اصول اخالقی و موازین شرعی در زمینه ارائه خدمات بالینی بشناسند.مس -1

 تشخیص نهائی را کسب کنند. و مهارت کافی در گرفتن شرح حال دقیق و معاینات بالینی -2

 آورند بدست را مددجو ارجاع و پیگیری و بیمار به صحیح آموزش ، مشاوره انجام در کافی مهارت -3

 

 

 

 روش تدریس:   

 روش تدریس را بر اساس موضوع، نوع مهارت/پروسیجر، زمان، مکان، منابع و امکانات و نحوه مشارکت فراگیران مشخص کنید.

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☐ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ☐ روش تدریس بحث گروهی

 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                             ☐ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

 ☐ روش تدریس در کنار تخت بیمار  ☐ روش تدریس مبتنی بر مورد 
   ☐ های کوچکروش تدریس در گروه
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 مواد و وسایل آموزشی:

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. -یبه منظور تسهیل فرآیند یادده

    
 سایر موارد: ...      
 

 ☐ ماکت ☐ پاورپوینت
 ☐ کتاب ☐ جزوه

 ☐ مانکن ☐ بیمار شبیه سازی شده
 ☐        وایت برد                                      ☐         نرم افزار   

 ☐ تصویر ☐ پوستر 
 ☐ یبیمار واقع ☐        لوازم واقعی 

 ☐ فایل صوتی ☐      فیلم آموزشی     
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 :در عرصه ها و فرصت های آموزشی تکالیف و مسئولیت های فراگیران   

ارائه ژورنال )صت آموزش بالینی ضمن تعیین نوع عرصه آموزش بالینی )بخش، اورژانس، درمانگاه، اتاق عمل، مرکز مهارت های بالینی، کشیک عصر و شب و...( و یا فر

 دارند.فرصت های آموزش بالینی و  عرصه درهایی چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که لطفا ( کالب، گزارش صبحگاهی، کنفرانس، سمینار و ...

 بیمارستان امام رضا)ع( عرصه آموزش بالینی:        

 پوشش صحیح 

 وقت شناس بودن جهت ورود وخروج 

 م وظایف محوله از طرف استادانجا 

 

        :موالژ در کنفرانس،  فرصت های آموزش بالینیSkill labفیلم اموزشی، پمفلت اموزشی ، 

 مطالعه روزانه مطالب تعیین شده از طرف استاد از رفرنس های معتبر و ارائه کنفرانس 

 تهیه پمفلت اموزشی برحسب نمونه های موجود در بخش 

 شی در رابطه با موضوع کنفرانس تهیه فیلم های اموز 

 ارائه یک کیس ریپورت در هر گروه 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -
 

 
 سایر موارد: ...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☐ چند گزینه ایسئواالت  ☐                           سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ
 ☐ غلط-سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ☐ کار عملی ☐ سئواالت شفاهی
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی

 ☐ پورتفولیو ☐ الگ بوک
 ☐      ( DOPSمشاهده مستقیم فعالیت های عملی/پروسیجرها ) ☐           ( OSCEآزمون بالینی ساختاریافته عینی )

   ☐      (Mini-CEXبالینی ) عملکرد مدتِ کوتاه آزمون
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 مشخص کنید. نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد عناوین ردیف

 در زمان کارآموزی حضور فعال  1
10 

 ارزشیابی  مربیان در پایان دوره  2
60 

 ارائه کنفرانسها و تکالیف مربوطه  3
10 

 20 امتحان تئوری پایان کارآموزی       4
5    

 سیاست ها و قوانین:   

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

  نمایددانشجو سر وقت در کاراموزی شرکت 

 در بحث های گروهی و...فعال باشد 

 .پوشش صحیح داشته باشد 

  

 

 

 جدول زیر را بر اساس موضوع درس و یا مهارت و پروسیجری که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. 
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 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن  عنوان جلسه جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

اشنایی با نحوه صحیح شرح حال گیری ومعاینه  )دستگاه تناسلی(شرح حال و معاینات فیزیکی 1
 فیزیکی

 گرفتن شرح حال وانجام معاینات فیزیکی
 مشاهده معاینات دستگاه تناسلی
 انجام معاینات دستگاه تناسلی

 خانم بدر ابادی
 خواجوئی نژاد

اشنایی با نحوه معاینه کردن پستان وگذاشتن  معاینه پستان و گذاشتن اسپکولوم  2
 اسپکولوم

 مشاهده و معاینه پستان واموزش آن به بیمار
 انجام معاینه پستان وگذاردن اسپکولوم

 خانم بدر ابادی
 خواجوئی نژاد

 هیه اسمیرمشاهده ت اشنایی با نحوه انجام پاپ اسمیر پاپ اسمیر 3
 تهیه اسمیر

 خواندن وتفسیر اسمیر

 خانم بدر ابادی
 خواجوئی نژاد

 درخواست ازمایشات الزم آشنایی با چگونگی تشخیص بیماری های زنان تشخیص بیماری های زنان 4
 خواندن وتفسیر جواب ازمایشات
 تشخیص سرویسیت و واژینیت

 خانم بدر ابادی
 خواجوئی نژاد

 تجویز، درمان ونوشتن نسخه آشنایی با اصول صحیح نسخه نویسی و مشاوره نسخه نویسی ومشاوره 5
 دادن آموزش
 انجام مشاوره

 خانم بدر ابادی
 خواجوئی نژاد

 مشاهده اعمال جراحی زنان در اتاق عمل زنان آشنایی با علل نازایی و راه های درمان موجود موارد نازایی 6
 مشاهده وپیگیری دو مورد نازایی

معاینه و پیگیری تومورهای پستانمشاهده،   

 خانم بدر ابادی
 خواجوئی نژاد

مورد بغیر از سرویسیت و واژینیت 15مشاهده تشخیص سایر بیماری های زنان مشاهده موارد غیر از سرویسیت وواژینیت 7  
گرفتن شرح حال ومعاینه فیزیکی و تجویزات و 

 درخواست ازمایشات

 خانم بدر ابادی
 خواجوئی نژاد
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خونریزی مول، پیگیری الزم در این موارد مانند: 
 غیرطبیعی رحم و...

 دیدن اسمیر مرطوب زیر میکروسکوپ آشنایی با وسایل تفسیر ازمایشات ازمایشات تخصصی مامایی  8
 انجام وتفسیر تست فرن

 خانم بدر ابادی
 خواجوئی نژاد

صی در ماماییاشنایی با تکنولوژی های تشخی تکنولوژی های تشخیصی در مامایی 9 مشاهده و کمک به هیستروسالپنگو گرافی، کولپوسکوپی  
 وکوتر و...

 تهیه کشت از ترشحات واژن
 دادن آموزش به بیمار در موارد مختلف

 خانم بدر ابادی
 خواجوئی نژاد

10     

11     

12     
13     
14     
15     
16     

  

 منابع درس:

 یسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مقالهمشخصات مقاله شامل عنوان، نو

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب  

 .1399گلبان، تهران: پانزدهماضی جهانی، روشنک قطبی، ویراست رایان کنت جی، بروکوتیز اس اس، باربری رابرت. اصول بیماریها و بهداشت زنان کیسنر. ترجمه دکتر بهرام ق . . 1

  .  1399تهران: نسل فردا ،  بیستمبرک جاناتان، اس، بیماری های زنان نواک، ترجمه دکتر مهرناز ولدان، رامین رفیعی. ویراست  . 2
 


