
 

 

 عرصه بیماریهای زنان و ناباروریدر کارآموزی نام درس:    

 ساعت ۱۰۲  -واحد  ۲    : و ساعت کارآموزی میزان واحد

  روز ۱۸:    تعداد روزهای کارآموزی

 روز 6 -مرکز ناباروری

 روز  6 -اتاق عمل

 روز 6 -درمانگاه زنان

 ، فتانه السادات خدایی ، مهسا السادات موسوی، محبوبه هوشیارنفیسه ربانی مسئولین طرح درس:نام 

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

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

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

 فعالیت دانشجو برنامه آموزشی روزانه  واحد کارآموزی

 -شرح حال و مشاوره به مددجویان مرکز ناباروری

 مشاهده و تفسیر سونوگرافی 

گرفتن شرح حال و دادن مشاوره به مددجویان  

مشاهده رحم و    -مراجعه کننده به مرکز ناباروری

مشاهده  ضمایم و انواع رحم های دو شاخ و ...،  

ضخامت  اندومتر در سیکلهای مختلف قاعدگی  

 سونوگرافی

و دیدن آن زیر میکروسکوپ و تشخیص   PCTانجام  آشنایی با تزریق داروها  – PCTانجام  مرکز ناباروری

مشاهده نحوه تزریق داروهای کمک   -مورد( 20آن)

 باروری

آشنایی با روشهای پاراکلینیکی تشخیصی در  مرکز ناباروری

 مرکز

مشاهده و کمک به انجام هیستروسالپنگوگرافی،  

هیستروسکوپی، الپاراسکوپی، کوترو کرایو، 

اندومتر)هرکدام  دیالتاسیون و کورتاژ سرویکس و 

 یک مورد(

مشاهده مراحل بررسی سمن و دیدن اسپرمها در زیر  آن  بررسی سمن و تفسیر مرکز ناباروری

  1میکروسکوپ و تفسیر نتیجه آزمایش سمن )

دیدن   -مورد( 5انجام و تفسیر تست خون ) –مورد( 

  20اسمیر مرطوب زیر میکروسکوپ و تشخیص آن )

 مورد(

مشاهده مراحل انجام  آی یو   -شحاتکشت تر مرکز ناباروری

 آی 

مشاهده آی    -مورد(1تهیه کشت از ترشحات واژن)

 آشنایی با انواع داروهای درمان کمک باروری -یو آی

آشنایی با روشهای کمک باروری و قوانین  مرکز ناباروری

 مربوطه 

آشنایی با   –آشنایی با انواع روشهای درمان ناباروری 

 و فقهی درمان ناباروری قوانین و مقررات اخالقی

 بسمه تعالی 

 واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشکاه آزاد اسالمی

 دانشکده پرستاري و مامایی 

 کارشناسی مامایی 

 گروه مامایی  

 طرح درس بالینی



 باز کردن ست عمل جراحی وچیدن وسایل  آشنایی با مقررات و روش کار اتاق عمل  اتاق عمل  

 چک کردن عالیم حیاتی بیمار بعد از عمل آشنایی با مجیط اتاق عمل، اتاق ریکاوری اتاق عمل

پوشیدن گان و   –شستن دست و اسکراب  اتاق عمل

 ماسک

وپوشیدن گان و دستکش وحضور در اسکراب کردن 

   محیط عمل جراحی

مشاهده انواع پنس ها و سوزن ها، نحوه   اتاق عمل

 ضدعفونی کردن اتاق عمل  

چیدن پنس ها ،گذاشتن نخ ، زدن تیغ بیستوری به  

 دسته بیستوری، درست کردن اسپانژ

مراقبت حین و پس از عمل، مشاهده کار با   اتاق عمل

 دستگاه ها 

چراغ سیالتیک ، تنظیم ارتفاع تخت  تنظیم 

 aidعمل.دادن وسایل به پزشک وپرستار 

 -مشاهده انواع اعمال جراحی مخصوصا سزارین اتاق عمل

 ثبت مراقبت ها  

انجام فعالیت های پرستار سیرکولر و شمردن گازها  

 و لنگاز قبل از بستن محل عمل جراحی 

و معاینه پستان برای آموزش خود آزمایی پستان  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 واژینیت تشخیص انواع  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

آموزش شرایط پاپ اسمیر و انجام و تفسیر  درمانگاه زنان

 آن صحیح 

  مددجو بپرسدانجام پاپ اسمیر از 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
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