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 بخش ب(: 

 :    1 هدف کلی دوره 

آموزش ، درمان ،  صي، اداره ، تشخ یريشگيپدر حيطه های  همشاور تيکسب قابل،  يو درمان يصيزنان و اقدامات تشخ یها یماريب در تشخيص  رانيفراگ ينيی بالومهارت  سطح دانش شیافزا

  .وهمچنين آشنایي با نحوه تشخيص  ودرمان موارد ناباروری وآموزشها ومشاورهای  مربوط به ناباروریدر درمانگاه زنان  انیو ارجاع مددجو یريگيپ،

 :       2اهداف اختصاصی دوره   

 انتظار مي رود در پایان دوره دانشجو بتواند:

                                                           
 هایي خواهند شد.در قالب حداقل یک پاراگراف نشان دهنده این نکته مهم است که دانشجویان پس از گذراندن این دوره واجد چه توانمندی-1

 هدف کلي درس در قالب چند هدف اختصاصي بيان مي شود و در واقع انتظاراتي است که مدرس در پایان دوره از دانشجویان دارد.  -2



 با مددجو برقرار کند.ارتباط موثر  .1

 بگيرد.  طور صحيح شرح حال کامل بيمار با تسلسل منطقي به  از  .2

 

 معاینه کامل فيزیکي از بيمار  را انجام دهد. .3

 .وسایل  معاینه بيمار را به طور صحيح وکامل آماده نماید .4

 .يک را کامال رعایت کندرا به طور کامل وصحيح انجام دهد ودر اعمال  استریل ،روشهای آسپت ی مرتبطپروسيجرها .5

 .معاینه دستگاه تناسلي بيروني را به طور کامل ودرست انجام دهد .6

 معاینه دستگاه تناسلي  داخلي را به طور کامل ودرست انجام دهد. .7

 به طور صحيح اسپکولوم بگذارد. .8

 را تشخيص دهد. وآدنکسهالوله ها  رحم ، سرویکس، تندرنسو پوزیشنسایز، قوام،  را انجام دهد و  معاینه دودستي .9

 و...( را تشخيص دهد. آندومتریت،عفونت لگني ،يت،سرویسيت،واژنیتعفونتهای دستگاه تناسلي خارجي وداخلي)ولو .10

 پي گيری صحيح عفونتهای دستگاه تناسلي خارجي وداخلي را انجام دهد.،مشاوره ودرمان  .11

 رحم راتشخيص دهد. خونریزی  غير طبيعيانواع  علل  .12

 .ودرموارد ی که نياز به ارجاع دارد،درست وبه موقع انجام دهد انجام  دهدباتوجه به علت تشخيص داده شده، صحيح خونریزی  غير طبيعي رحم را  ودرمان اداره .13

 معاینه فيزیکي پستان را به طور صحيح انجام دهد وموارد طبيعي وغير طبيعي راتشخيص دهد. .14

 وسونوگرافي وماموگرافي در صورت لزوم درخواست نماید. علل درد پستان راتشخيص دهد وآزمایشات  .15

ودر صورت نياز به ارجاع ،درست وبه  پستان را انجام  دهد غير طبيعيتوده ها وموارد  آزمایشات وسونوگرافي وماموگرافي  مربوط به پستان را به طور صحيح تفسير نماید واداره صحيح .16

 .موقع انجام دهد



 سرویکس تهيه نماید.اسمير با  روش صحيح از  .17

 تفسير درست پاپ اسمير سرویکس را انجام دهد واداره وپيگيری موارد طبيعي وغيرطبيعي راانجام دهد. .18

 دیسمنوره اوليه وثانویه را انجام دهد.آمنوره،تشخيص،اداره ودرمان  .19

 .نياز به ارجاع ،درست وبه موقع انجام دهدودر صورت  تشخيص ودرمان وپيگيری انواع  بيماریهای مقاربتي وزخمهای تناسلي را انجام دهد .20

 تشخيص ودرمان سندرم قبل از قاعدگي را انجام دهد. .21

 را انجام دهد.مناسب ودرمان وپيگيری  دهد  تشخيص را علل  دیسپارونيا .22

 رادر صورت لزوم درخواست نماید.بيماریهای زنان  مرتبط با آزمایشات وسونوگرافي  های الزم .23

 را تفسير نماید.های مرتبط با بيماریهای زنان  آزمایشات وسونوگرافي  .24

 را تشخيص دهد ودرمان وپيگيری صحيح را انجام دهد.،آندومتریوز،ميوم و...(pco)توده های رحمي ولگني  ،ی تخمداني وبيماریها توده ها،انواع کيستها  .25

 ،یائسگي و...( را انجام دهد. مشاوره ودرمان مشکالت شایع زنان)بلوغ .26

 سرطانهای شایع زنان راانجام دهدوپيگيری های الزم در موارد سرطان شناخته شده را انجام دهد.غربالگری  .27

 علل  نازایي وناباروری  راتشخيص دهد. .28

 .وآموزشهای الزم رابه بيماران انجام دهد انجام  دهدموارد نازایي وناباروری  صحيح  پيگيری  .29

 پيشگيری  از بارداری را انجام دهد.کنترل ،اداره ودرمان عوارض  انواع روشهای  .30

 .وموارد نياز به ارجاع را  راهنمایي نماید را انجام دهد،بي اختياری های ادراری  زنان انواع پروالپسهای لگني کنترل ،اداره ودرمان  .31

 مشاوره وآموزشهای الزم در ارتباط با انواع بيماریهای زنان را به بيماران انجام دهد. .32

 داروهای مجاز در حيطه مامایي را انجام دهد وآموزشهای مربوط به مصرف داروها را آموزش دهد.نسخه نویسي  .33



درصد خطا (صورت  10حداقل  که تمام اهداف رفتاری فوق الذکر  در جلسات اوليه  با کمک مربي  ودر جلسات پایاني با نظارت مربي ) به طور صحيح وباالزم به توضيح است :1نکته

 خواهد گرفت.

روش  ،کيس ريپورت ، بحث گروهي سخنراني، پرسش و پاسخ،به همراه  انجام  تمامي مراحل کار جهت شرح حال،معاینه،تشخيص ،اداره،مشاوره وآموزش بر بالين بيمار:  3روشهای یاددهی     

 .  ايفای نقش،های کوچک ( ، تشکيل گروهTBLآموزش مبتني بر تيم )

 کلينيک کوثر،درمانگاه زنان 4مکان های آموزش بالینی  

 .موجود است  درمانگاهتسهيالت و تجهيزات  مورد نياز در :   تسهیالت و تجهیزات  مورد نیاز برای دوره  

           .استفاده مي شود پزشکاندر مواقع لزوم از همکاری :    5نیروی انسانی مورد نیاز

 بربالين بيمار.تكنيكهای عملي وارزيابي   و پاسخارزشيابي آغازين به صورت پرسش : 6های ارزشیابیروش

 

مسئوليت رايش وزيور آالت ،آبه موقع در محل کاراموزی وعدم غيبت در کاراموزی، رعايت يونيفرم کامل  طبق ضوابط دانشكده وعدم استفاده از  به صورت حضوربه صورت ارزشيابي تكويني 

و پاسخ به سواالت، ارائه  طرف استاد برقراری ارتباط  صحيح اخالقي با پرسنل، مربي ومددجو ودانشجويان ديگر، شرکت فعال در امور محوله از، پذيری، همكاری با ساير کارآموزان و ابتكارعمل

 .انجام صحيح تكنيكهای عملي آموزش ديده در طي دورهو کنفرانس، انجام تكاليف  محوله  و انجام مراقبتهای مربوطه

 .در پايان دورهکيسهای مرتبط انواع  در مورد   پرسش و پاسخ وظايف مربوطه بر بالين بيمار ووصحيح تكنيكهای عملي  انجامپاياني با  ارزشيابي

 منابع:

                                                           
 های کوچک و ...روه( ، تشکيل گTBLروشهایي که مدرس برای آموزش دوره بکار مي گيرد مانند : سخنراني ، بحث گروهي ، روش مبتني بر حل مساله ، روش آموزش مبتني بر تيم ) -3

 های باليني ، درمانگاه ، بيمارستان و ...خواهد بود. مرکز آموزش مهارت شامل  -4

 ها و یا کارشناسان آموزشي استفاده مي شود نام و نام خانوادگي و مدرک تحصيلي آنان ذکر شود.های آموزشي از اعضای هيات علمي سایر گروهدر صورتيکه مطابق با سرفصل -5

 وره آموزشي  و نيز شيوه  ارزشيابي  پایان دوره  ، در این بخش نوشته مي شود. ددر طي ارزشيابي شيوه  - 6



 اسپیروف،آخرین چاپ .1

 آخرین چاپ ،بیماریهای زنان نواک،برک،جانان .2

 آخرین چاپ بیماریهای زنان هکر ومور، .3

 سایر منابع معتبر روز .4


