
 

 

 بیماریهای زنان کارآموزی نام درس:    

 ساعت ۱۰۲  -واحد  ۲    : و ساعت کارآموزی میزان واحد

  روز ۱۸:    کارآموزیتعداد روزهای  

 روز   9 -بخش زنان

 روز   9 -درمانگاه زنان

 فتانه السادات خداییمهسا السادات موسوی،  مسئولین طرح درس:نام 

 ارتقای مهارت های دانشجو در درمانگاه زنان و بخش زنان .    هدف کلی:

همچنین  تعیین می گردد.  توسط مربی اولویت تعیین برنامه آموزشی برای هر روز کارآموزی، متناسب با مراجعه مددجویان به مرکز کارآموزی 

 فعالیتهایی که در کاراموزیهای قبل مربوط به این واحدها انجام میشده نیز ادامه می یابد. 

 فعالیت دانشجو برنامه آموزشی روزانه  واحد کارآموزی

 گرفتن شرح حال و انجام معاینه بالینی به طور کامل  شرح حال و معاینه بالینی  بخش زنان  

توضیح بیماری و الگوریتم درمانی بر اساس  بخش زنان 

 منابع جدید 

با توجه به پرونده بیمار، خالصه ای از اقدامات  

 درمانی و پرستاری را تهیه کند.   -تشخیصی

وش  رآشنایی با تشخیص های افتراقی و ارایه  بخش زنان 

 های تشخیصی پاراکلینیک 

بسته به نوع بیماری قادر به تشخیص های افتراقی و  

 ارایه روش های تشخیصی پاراکلینیک باشد.  

قادر به تفسیر آزمایشاتی مثل آزمایشات بیو شیمی و   تجزیه و تحلیل آزمایشات تشخیصی بخش زنان 

 تومور مارکر باشد.  

قادر به تعویض پانسمان به روش استریل و نیز  چارت عالیم حیاتی  - تعویض پانسمان بخش زنان 

 چارت عالیم حیاتی باشد.  

و آن را به روش صحیح و بر اساس   دارو را بشناسد آشنایی با داروهای رایج بخش  بخش زنان 

 کاردکس آماده کند.  

 قادر به توضیح انواع ماستکتومی باشد.   اشنایی با ماستکتومی و المپکتومی   بخش زنان 

 توده های تخمدانی را تقسیم بندی و توضیح دهد.   توضیح توده های خوش خیم و بدخیم تخمدانی   بخش زنان 

کانسرهای رحم و دهانه رحم و   -هیسترکتومی زنان بخش 

 سایر کانسرهای ژنیتال و درمان آن 

عوامل خطر  و کانسرهای ژنیتال، مرحله بندی بالینی 

 آن را به طور کامل توضیح دهد.  

پستان برای آموزش خود آزمایی پستان و معاینه  درمانگاه زنان

 مددجو

خود   .معاینه پستان را بطور صحیح انجام دهد 

 . آزمائی پستان را به مددجو آموزش دهد 

اسپاکولوم را به طرز صحیحی برای بیمار بگذارد و   کولوم گذاری ااسپ درمانگاه زنان

 . را تشخیص دهدو سیستوسل  رکتوسل  .خارج کند

  .ترشحات غیر طبیعی تشخیص دهد تشخیص انواع واژینیت  درمانگاه زنان

درخواست و تفسیر آزمایشات در حد شرح  درمانگاه زنان

 وظایف

ف  یرصورت لزوم نسخه داروئی در حد شرح وظاد

 و تفسیر کند.   بنویسد

 بسمه تعالی 

 واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشکاه آزاد اسالمی

 دانشکده پرستاري و مامایی 

 کارشناسی مامایی 

 گروه مامایی  

 طرح درس بالینی



آموزش شرایط پاپ اسمیر و انجام و تفسیر  درمانگاه زنان

 آن صحیح 

  بپرسدانجام پاپ اسمیر از مددجو از قبل   الزم نکات 

 و پاپ را به طور کامل انجام دهد و تفسیر کند.   

معاینه دو دستی لگن و تشخیص بیماری های   درمانگاه زنان

 التهابی و درمان آن.  

  .معاینه رحم و ضمائم را به طور کامل انجام دهد

 هد.  عاینه غدد اسکن و بارتولن را انجام دم معاینه ظاهری ولو درمانگاه زنان

 سایر از را  سقط – مول –حاملگی خارج از رحم  تشخیص عالیم اورژانسی بیماری های زنان  درمانگاه زنان

 دهد تشخیص جراحی اورژانسهای

 در صورت لزوم نحوه پیگیری را به مددجو شرح دهد  پیگیری مددجو   درمانگاه زنان  

 

  



 

 

 : ناوین کنفرانس ها ع 

 و تخمدان  توده های خوش خیم و بدخیم رحم -1

 بیماری های داخل اپیتلیومی ولو، واژن و سرویکس -2

 توده های خوش خیم و بدخیم پستان  -3

 : منابع

 2020 زنان برک و نواکبیماریهای  -1

 

 

 فرم ارزشیابی دانشجو 

ارزش   معیار ارزشیابی ردیف

 نمره

بسیار 

 خوب 

 ضعیف  متوسط  خوب 

      حضور فعال و منظم در کارآموزی  1

      مناسب و ارتباط مناسب ظاهر  2

      انجام تکالیف محوله 3

      گرفتن شرح حال مناسب و کامل از مددجو 4

      ارائه آموزشهای الزم به مددجو 5

      عالقه، سرعت عمل و خالقیت 6

      مراقبت معنوی از مددجو 7

      تکمیل الگ بوک  8

      تهیه پوستر یا سایر فعالیت ی آموزشی  9

      آزمون عملی پایان دوره  10

 

 ۲۰ نمره کل 

 

 


