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 باید بتواند : کارآموز آموزشی هدر پایان دور 

 .اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند با کارکنان وسایر-1

ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا درشرایط مختلف بالینی، نشان دهد که مسئولیت پذیری، -2

 تماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.ورزیدگی و اع

را فهرست از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش شرح حال بگیرد معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم -3

د مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناسب با استانداردهای بخش بالینی محل کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را در ح

 استاد مربوطه انجام دهد.آموزش، زیر نظر 

در مورد اقدامات  یبوم یها نیو کار در ال یدهد.  بر اساس شواهد علم صیبخش را تشخ نیو مهم در ا عیشا یهایماریمبتال به ب مارانیمشکالت  ب -۴

مشکل  انو درم تیریو مراحل مد  ندینما شنهادیاستقالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریبه ب یل بر درمان و توانبخشمشتم ،یریشگیپ

 بخش با نظارت سطوح باالتر انجام دهد. یرا بر اساس استانداردها ماریب

 .مستقل با نظارت مناسب انجام دهد به طور ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یر هایجوسرپ -۵

 

 

 باید توانایی های زیر را کسب نماید:در پایان دوره دانشجو   اهداف اختصاصی:

 

  حیطه شناختی:

  در رابطه با آناتومی دستگاه تناسلی کسب دانش پایه در .1

  زیولوژی قاعدگی و اشکال طبیعی و غیر طبیعی قاعدگی و دیس منورهفیشناخت  .2

 واژینال در زنان باردار و غیر باردار ی های غیر طبیعیونریزخشناخت  .3

  شناخت درد شکمی در زنان باردار و غیر باردار  .۴



   تشنج در زنان باردار شناخت .۵

 تب در زنان باردارشناخت  .6

 باردار ریاحساس توده در شکم در زنان باردار و غشناخت  .7

 احساس خروج توده از واژنشناخت  .8

 یادرار یاریاخت یبشناخت  .9

 باردار ریدر زنان باردار و غ نالیواژ یعیرطبیترشح غناخت ش .10

    تالیزخم دستگاه ژن شناخت ضایعه یا .11

 شناخت دیس شارژ از پستان .12

 یدوران باردار یمراقبت ها و یباردار یولوژیزیفشناخت  .13

   یدوران باردار یها یزیخونرشناخت  .1۴

              شناخت سقط )انواع، تشخیص و درمان(  .1۵

 یسه ماهه اول و دوم و سوم باردار رضعواشناخت  .16

 یدر باردار یو جراح یطب عیاختالالت شاشناخت  .17

 RH ونیزاسیمونیآلو ا اختالالتشناخت  .18

  رحم ،تخمدان ها کس،یوولو، واژن ،سرو میخوش خ عیاختالالت شاشناخت  .19

  یدر باردار ویتانس پریاختالالت هاشناخت  .20

 STD–راری در زنان عفونت اد – یدستگاه تناسل یعفونتهاشناخت  .21

 اولیگومنوره –شناخت آمنوره  .22

  شناخت و دانش بلوغ و اختالالت ان .23

 شناخت بیماریهای خوش خیم پستان .2۴

   PCOS  - AKTسندرم  –شناخت نازایی  .2۵

 GTDشناخت   .26

 منوپوز –شناخت پری منوپوز  .27

 شناخت اختالالت کف لگن .28

 شناخت دیستوشی زایمان .29

 Familiy Planningشناخت  .30

 AVBشناخت   .31

 

 

 

 :نگرشیحیطه 

  فراگیری درك و توانایی اعمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی  .1

 بهداشتی  فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارایه خدمات  .2

 ایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشک، تم .3

 تیم درمانی  تیم درمانی و درك نقش سایر اعضا  ”مدیر“فراگیری درك و توانایی اعمال نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده  .۴

 فراگیری درك و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب  .۵
 

 



 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 

   ات زنان و بارداریمعاین شرح حال و گرفتن  توانایی1 .1

 بریل یدر ط نیسالمت جن یابیارز و مانیپس از زا یمراقبتها -یعیطب مانیاداره زا توانایی .2

      اتیکننده ح دیتهد یعیطب ریغ یزیدر موارد خونر سقط ناقص با پنس جفت هیاداره تخلکسب توانایی  .3

 مانیبعد از زا یزیخونر ادارهتوانایی   .۴

 .نایی برقراری ارتباط با سایر اعضای تیم درمانیکسب توا .۵

 ریانجام پاپ اسم کسب توانایی .6

 یباردار یانجام تست ادرار توانایی اکسب  .7

 روش های تشخیصی رایج و کاربرد آنکسب توانایی  .8

  در اختالالت  و بیماریهای شایع زنان و ماماییکسب توانایی نوشتن نسخه برای داروهای شایع  .9

شرح حال ، شرح سیر بیماری، درخواست آزمایشات، )بت شواهد و یافته های بالینی و سیر بیماری در پرونده بیمار کسب توانایی ث .10

 (.... نوشتن مشاوره، خالصه پرونده و

 تفسیر نتایج آزمایش ها در اختالالت و بیماریهای شایع زنان و مامایی  نحوه درخواست و کسب توانایی .11

 اختالالت و بیماریهای شایع زنان و مامایی ی رایج و نحوه نوشتن نسخه در داروهاکسب مهارت در کاربرد  .12

 رخورد با حاملگي پرخطر و چندقلوئيبتوانایی و دانش   .13

 

 ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.   2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 الین بیمار،  الگوی نقشبحث گروهی ، آموزش بر ب، سخنرانی، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 زات و وسایل موجود در بخش بر حسب نیازیپاورپوینت ) در کالس های تئوری(، کلیه تجه وسایل کمک آموزشی: 

 انجام تکالیف محوله از طرف استاد. .3 .شرکت منظم در جلسات ارزشیابی  .2حضور به موقع و فعال در کالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 بیماران و همکالسان ،اخالق و حسن رابطه با کارکنان ▪

 حضور و غیاب ▪

دانشجو موظف است  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12ارزشیابی درس تئوری: امتحان کتبی در پایان دوره و حداقل کسب نمره  ▪

 (. در کالس های تئوری و امتحان شرکت نماید، مجددا انتخاب واحد نموده

گردد حداقل نمره قبولی در درس عملی نمره و نمره امتحان پایانی که  بصورت تئوری بر گزار میبخش  راند عملی: درس ابییارزش ▪

را تکرار نموده و  کارورزیدر کل دوره ، دانشجو موظف است مجددا انتخاب واحد نموده 12می باشد( در صورت کسب نمره کمتر از 12

 .در امتحان شرکت نماید(

 می باشند. و زایمان نزنامسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی اساتید گروه  ▪

 مطابق با برنامه درسی ابالغی وزارت بهداتش درمان و آموزش پزشکی مورخمحتوی آموزشی: 

 



 

 استاد عنوان ردیف استاد عنوان ردیف

 یدکتر خلیل اولیگومنوره  –آمنوره  9 دکتر ریاحی نژاد آناتومی دستگاه تناسلی 1

زیولوژی قاعدگی و اشکال طبیعی و غیر فی 2

 طبیعی قاعدگی و دیس منوره

رحم  -واژن–سرویکس -کانسر های وولو 10 دکتر حسنی

 وتخمدان ها

 دکتر خورسندی

وژی بارداری و مراقبت های دوران فیزیول 11 دکتر خورسندی منوپوز(-یائسگی)پری منوپوز  3

 بارداری

 دکتر نصر

عفونت   - STD–سلی عفونت دستگاه تنا ۴

 ادراری در زنان

 خونریزی های دوران بارداری 12 دکتر خلیلی

  یسه ماهه اول و دوم و سوم باردار عوارض

 دکتر نصر

 ادکتر نصر اختالالت هایپرتانسیو در  بارداری 13 دکترروح اله نژاد AVBخونریزی های غیر طبیعی  ۵

 وولو، واژن ، میخوش خ عیاختالالت شا 1۴ دکتر حسنی pcos  - AKTرم دسن –نازایی  6

 رحم ،تخمدان ها کس،یسرو

 دکتر حسنی

 دکتر روح اله نژاد

  وزیترمآندو -یلگن درد 1۵ دکتر مظاهری تشخیص و درمان( –سقط )انواع  7

 

 دکتر روح اله نژاد

8 EP  دکتر روح اله نژاد بارداری چند قلویی 16 دکتر سعادت 



 

 

 مز ادنفورث ، ویلیمنبع: 

 

 

 

 

 استاد وانعن ردیف استاد عنوان ردیف

 دکتر نصر دیس شارژ از پستان 28 دکتر ریاحی نژاد ارزیابی سالمت جنین در طی لیبر  17

احساس توده در شکم در زنان باردار و  29 دکتر حسنی بلوغ واختالالت آن 18

 غیرباردار

 دکتر مظاهری

 دکتر نصر تشنج در زنان باردار 30 دکتر نصر بیماریهای خوش خیم پستان 19

 دکتر نصر تب در زنان باردار 31 دکتر نصر RH ونیزاسیمونیآلو ا ختالالتا 20

 دکتر سعادت ملی ناحساس خروج توده از واژ 32 دکتر خلیلی مانیزا یشستوید 21

 دکتر سعادت ملی بی اختیاری ادرار 33 دکتر روح اله نژاد  اختالالت کف لگن 22

پس از  یمراقبتها -یعیطب مانیاداره زا 23

 مانیزا

فیزیولوژی زایمان و روش های بی  3۴ دکتر سعادت

 حسی

 دکتر طالبی

 دکتر سعادت یدر باردار یو جراح یطب عیاختالالت شا 2۴

 دکتر طالبی

دکتر طالبی دکتر  بیماریهای تیروئید  3۵

 روح اله نژاد

   36 دکتر خورسندی تالیزخم دستگاه ژن ضایعه یا 2۵

ینال در زنان خونریزی های غیر طبیعی واژ 26

 باردار و غیر باردار

   37 دکتر روح اله نژاد

   38 دکتر نصر درد شکمی در زنان باردار و غیر باردار 27



 گروه آموزشیاطالعات 

 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09133194028 استادیار تمام وقت زایمانزنان و مدرس دکترسهیال ریاحی نژاد 1

 09131193021 استادیار نیمه وقت زنان وزایمان مدیر گروه  دکترناهید سعادت 2

 09133101584 استادیار نیمه وقت زنان وزایمان مدرس دکتر طاهره نصر 3

 09131029437 استادیار حق التدریس زنان وزایمان مدرس دكتر نسيبه حسني 4

 09133252173 استادیار حق التدریس زنان وزایمان مدرس ين طالبيدكتر سيم 5

 09133148140 استادیار حق التدریس زنان وزایمان مدرس دكتر ناهيد مظاهری 6

 09132274765 استادیار حق التدریس زنان وزایمان مدرس دكترراحله روح اله نژاد 7

التدریس استادیار حق زنان وزایمان مدرس دكتر آزاده خرسندی 8  09132113609 

 09131668154 استادیار حق التدریس زنان وزایمان مدرس دكتر مليحه خليلي 9

 

 بیمارستان دکتر علی شریعتی -خیابان چهارباغ باال آدرس بیمارستان دکتر شریعتی:

 بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی غرضی–خیابان کاوه  آدرس بیمارستان دکتر غرضی:

 : بیمارستان شریعتی  2مانگاه شماره در :آدرس درمانگاه

 برنامه گزارش صبحگاهی:

ساعت و      

 مکان

 ایام هفته

 11تا  8ساعت 

 

11- 12.5 

 کالس تئوری زایشگاه -بخش  –درمانگاه  شنبه

 --- --- یکشنبه 

 --- --- دوشنبه

 - - سه شنبه

 --- --- چهارشنبه

 

 



 

 . 

 زمانبندی آموزشی:

          

 استاد

 م هفتهایا

    

بصورت گروه  شنبه

 بندی در بخش 

 12-8 زایشگاه درمانگاه

بصورت گروه  یکشنبه 

 بندی در بخش 

 12-8 زایشگاه درمانگاه

بصورت گروه  دوشنبه

 بندی در بخش 

 12-8 زایشگاه درمانگاه

بصورت گروه  سه شنبه

 بندی در بخش 

 12-8 زایشگاه درمانگاه

بصورت گروه  چهارشنبه

 بخش بندی در 

 12-8 زایشگاه درمانگاه

 

 برنامه کالس های تئوری:

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

کالس ها بصورت آنالین برگزار می  ساعت

 شود.

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 شنبه

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 یکشنبه 

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 دوشنبه

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 سه شنبه

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 چهارشنبه

 

 


