
 

 

 

 های کارآموزی و کارورزیفرم طرح درس ویژه دوره

 

 

 

 
 

 برد. خواهدپی به ویژه افراد نابارور تشخیص و درمان برخی از بیماری های زنان را کسب خواهد کرد و به نقش مشاوره ای و آموزشی خود در مقابل نیاز مددجویان  دانشجو مهارت ،پس از گذراندن این دوره:1هدف کلی دوره  •

 انتظار می رود در پایان دوره دانشجو بتواند:: 2اهداف اختصاصی دوره
 مورد( 60اخذ کند ) بیمار را شرح حال کامل .1

 مورد( 60) قادر به انجام معاینات فیزیکی به نحو صحیح باشد .2

 مورد( 60) انجام دهدبه طور صحیح  معاینه داخلی و خارجی دستگاه تناسلی را .3

 مورد(10را به نحو صحیح انجام دهد )حداقل  معاینه پستان .4

 مورد( 60) اسپکولوم را به طور صحیح جاگذاری کند .5

 دآشنا باشبا چگونگی انجام انواع تست های تشخیصی  بیماری های زنان )هیستروسالپنگوگرافی، هیستروسکوپی و ...(  .6

 مورد( 30نوشتن نسخه را به طور صحیح انجام دهد )تجویز درمان و  .7

 مورد( 2مشاوره به مددجو را به طور صحیح انجام دهد ) .8

 مورد( 20آموزش به مددجو را به طور صحیح انجام دهد) .9

 مورد( 15اسمیر مرطوب را به نحو صحیح تهیه کند ) .10

 نفر 5 :تعدادفراگیران (6 دکتر سکینه طاهرخانی :نیمدرس/  مدرس خانوادگي ونام نام (1

 کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری :طورکامل به یکارورز/  یکارآموز دوره عنوان (7 مامایی :آموزشي گروه (2

 2 :تعدادواحد (8 پزشکی :دانشكده نام (3

 ی:کارورز/  یکارآموز مدت (9 مامایی :فراگیران تحصیلي رشته (4
دقیقه  15ساعت همراه با  5روز )روزانه  21

 استراحت(

 ی:کارورز /یکارآموز محل (10 کارشناسی :مقطع (5
درمانگاه کوثر، مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی،  

 بخش جراحی زنان بیمارستان طالقانی

ببخش   

 بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي و درماني اراك

 معاونت آموزش و تحقیقات
مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 علوم پزشکی
 

 بخش الف



 مورد( 15اسمیر مرطوب را زیر میکروسکوپ دیده و تشخیص دهد ) .11

 مورد( 2تست فرن را به نحو صحیح انجام داده و تفسیر کند ) .12

 مورد(1را انجام داده و نتیجه را زیرمیکروسکوپ مشاهده و تفسیر کند ) PCTآزمون  .13

 مورد( 15)اسمیر تهیه کند ساز سلول های سرویک .14

 مورد( 5نتایج اسمیر را به درستی تفسیر کند ) .15

 مورد( 25آزمایشات الزم را درخواست کند ) .16

 مورد( 15نتایج آزمایشات را به درستی تفسیر کند ) .17

 مورد( 30سرویسیت و واژینیت را تشخیص دهد ) .18

 مورد( 1واژن کشت تهیه کند )ترشحات از  .19

 پیگیری بیماران را به خوبی انجام دهد  .20

 مورد(  3معاینه پستان را به بیمار آموزش دهد ) .21

 انواع بیماری های زنان آشنا باشد ، تشخیص و پیگیریبا درمان .22

 نازایی آشنا باشد.درمان، تشخیص و پیگیری موارد با  .23

 نمایش و ایفای نقش ،سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی:3های یاددهیروش •

 

 بیمارستان طالقانی  جراحی زنانخش درمانگاه کوثر، مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی، ب:4های آموزش بالینیمکان •

در مواقع :5نیروی انسانی مورد نیازو .. اسپاکولوم،brushتسهیالت و تجهیزات  مورد نیاز در بخش ها موجود است نظیر تجهیزات مورد نیاز در مراقبت از بیماران نظیر دستکش، گان، تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز برای دوره:  •
 استفاده می شود           مراکزلزوم از همکاری پرسنل 

 )آزمون پره تست( ارزشیابی آغازین به صورت پرسش و پاسخ: 6های ارزشیابیروش •
 %50 انجام تکالیف  محوله  و انجام مراقبتهای مربوطه ،case presentationکنفرانس،ارزشیابی تکوینی به صورت حضور فعال و مداوم در بخش و پاسخ به سواالت، ارائه 

 %50و امتحان عملی مهارت ها  و ارزشیابی پایانی با سواالت شفاهی در پایان دوره

 مانند آخرین چاپ کتاب اسپیروف، بیماریهای زنان نواک و بیماریهای زنان کیستنرمنابع: همان منابع درس نظری  •
 

 

 


