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Course plane 

  طـــرح دوره
  براي  كارآموزان پزشكي   بخش زنان 

  دردانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  
 

For Medical  students  
Oby & Gyn ward   

(kermanshah university of medical sciences)   
  زنان اساتيدگروه :تهيه محتواي آموزشي

  دكترنسرين جليليان-دكترفرحناز كشاورزي:تدوين طرح دوره
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 :نوانـــع
طرح دوره برای کار آموزان 

در دانشگاه زنان پزشکی خبش 
 علوم پزشکی کرمانشاه 

  

  :تعريف دوره
و دانشـجوياني  .ره اي ماژور مي باشددوزنان دوره كارآموزي 

دوره علوم پايه ، سميولوژي ،فيزيوپاتولوژي را با موفقيت  كه
روع گذرانده باشند از طريق آموزش دانشكده پزشكي قبل از ش

  .دوره معرفي مي شوند
  

  :مدت دوره
  .ماه استدو 

  :هدف كلي دوره
  كسب دانش ومهارت دربيماريهاي شايع زنان و مامايي 
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 ساختار کلی دوره و شرح وظايف دانشجويان
  
اعالم مقررات بخش ، (جلسه توجيهي و معارفه جهت آشنايي اوليه با بيمارستان وبخش زنان -1

،نحوه ارزشيابي انتهاي دوره توسط رئيس بخش يا معاون  Must learnشرح وظايف، تعيين 

-ليبر–آموزشي بخش يا رزيدنت ارشد بخش در پايان دوره تقسيم بندي دانشجويان به بخش 

  )درمانگاه 

  
  .ماه مي باشد2طول دوره آموزشي استاژرهاي زنان -2

كيد برهيستوري ومعاينه صبح با تا 30/7-30/8راندآموزشي همه روزه با دستياران،بين ساعت -3

  .فيزيكي كامل انجام مي شود

  صبح  30/8حضور درگزارش صبحگاهي راس ساعت -4

ارائه كنفرانس استاژري هرچهارشنبه بالفاصله درپايان گزارش صبحگاهي درحضور اتندآموزش -5

  و ديگر رده هاي آموزشي 

بحگاهي دربخش و يا راندآموزشي با اتند مسئول آموزش كارآموزان در پايان گزارش ص -6

زايشگاه و برمبناي اهداف آموزشي ازپيش تدوين شده با حضور كليه استاژرها در راند آموزشي 

  دقيقه 35-45اتندينگ به مدت 

در سه )دردرمانگاه زنان(استاژرها به شكل چرخشي درگروههاي منقسم بدنبال راند آموزشي  -7

س مي روند و نحوه برخورد با بيماران سرپايي را ليبر و زايمان و بخش اورژان–گروه به درمانگاه 

ينترن درمانگاه آموزش خواهند ديدكه اين دوره چرخشي بمدت يك درحضور اتند و رزيدنت و ا

  .هفته مي باشد ومجدداً درطي دوره تكرار مي گردد

استاژرها در طول دوره آموزش با موالژ را در روزهاي زوج هر هفته برحسب نياز و براساس  -8

  .اهداف آموزشي توسط اتند آموزشي درمركز مهارتهاي آموزشي بيمارستان خواهندديد

به منظور آشنايي با ديالتاسيون ،افاسمان ايستگاه و مانور لئوپولد و ضربانات نرمال و آبنرمال -9

قلب جنين و تست هاي ارزيابي سالمت جنين و سيرپيشرفت زايمان استاژرها در دو گروه در طي 
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الي دوبار برحسب نياز و با هماهنگي به مركز مامايي معتضدي فرستاده خواهند شد دوره يك 

  .تازير نظر اتندينگ آنكال و دستياران معتضدي آموزش ببينند

گزار ش صبحگاهي، كنفرانس هاي مشترك با ديگر (حضور كليه كارآموزان در جلسات آموزشي  - 10

  )شود الزامي است گروهها و سمينارهايي كه در اين مركز انجام مي

درطي دوره و ارائه آن در پايان دوره آموزشي               Log bookاستاژرها موظف به پركردن  - 11

  .مي باشند

هر دانشجودر طي دوره دوماه خودمجاز به استفاده از سه روز مرخصي با هماهنگي - 12

  .استادمربوطه ومديرگروه مي باشد

منجر به تذكر يا توبيخ ومعرفي به آموزش دانشكده  غيبت غير موجه طبق آئين نامه - 13
.خواهدشد
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  موزانآوظايف حرفه اي و اخالقي كار
  

  برقراري ارتباط مناسب با بيمار و همراهان وي -

  نصب اتيكت شناسايي درمعرض ديد -

  كسب اجازه ازبيماربراي مصاحبه  و انجام معاينه -

  .به بيماران احترام بگذارند-

  .مطابقت داشته باشد اي پزشكي ظاهري آنها با شئون حرفه  وضعيت -

  .به اساتيد ،همكاران،پرسنل و مسئولين احترام بگذارد -

  كسب تجربه در گرفتن شرح حال صحيح وجامع از بيماران  -

  كسب تجربه تدريجي درمعاينه سيستميك بيماران -

طـرح  )Problem list(كسب تجربه در ثبت صحيح شرح حال با قيد ليست مشـكالت -

  وتشخيص نهايي در پرونده بيماران )Differential  diagnosis(تشخيصهاي افتراقي 

آشنايی با ارزش ثبت مستندات درپرونـده بيمـاران   -

شک          بالينی پز ضاوت  ستدالل وق قوای ا پرورش  وارزش آن در

 وجريان رسيدن به تشخيص
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  محتوي آموزشي
   

  براي رسيدن به اهداف ويژه آموزشي
  

  

ماهه خـود  دوانشجوي پزشكي درپايان دوره د

                 بايــد در حــدود تعيــين شــده زيــر دانــش ومهــارت

  )Must learn(كسب نمايد
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  :حتوي آموزشيــم
  اهداف آموزشي كارآموزان بخش زنان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 
 مهارت کامل در گرفنت شرح حال، معاينه فيزيکی و ارائه تشخيصهای ٢-١

 افرتاقی 
 دادن کنفرانس درپايان دوره   ٣-٢

انتظار می رود که کارآموز درپايان دوره ) ليرب(در خبش مامايی * 
 :قادرباشد

 Stationتعيين –افامسان –ديالتاسيون –معاينه واژينال –مانور لئوپلد -١
 )مهارت(، پرزانتاسيون و قرار را برروی موالژ اجنام دهد

 )مهارت.(روی موالژ اجنام دهدمنايش اپزيوتومی را بر-٢
 )مهارت.(زايمان طبيعی با موالژ را اجنام دهد-٣
۴-CPR مهارت(نوزادسيانوزه را اجنام دهد( 
 )مهارت(سونداژ زنان را اجنام دهد-۵
 )مهارت(منايش غير سفاليک-۶
برروی موالژ و (انواع لگن و حنوه معاينه و ارزيابی لگن را بداند -٧

 )مهارت) (فيلم 
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انتخاب صحيح نوع کنرتاسپتيو دربيماران خمتلف را -۵
د د تشخي
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  زنان كارآموزان در بخشروشهاي عمده آموزش 
(Teaching & Learning Methods)  

  
  

  آموزش دربالين بيماران بستري   - 1

 )درمانگاه(آموزش در بالين بيماران سرپايي  - 2

 )                        MR(گزارش صبحگاهي  آموزش در - 3

 Ground Round ,R,CPCر كالسهاي كنفرانس،آموزش د - 4

 آموزش در راند عمومي اساتيد - 5

 )شرح حال ،معاينه ومطالعه شخصي(خوديادگيري  - 6

 مركز مهارتهاي باليني  كارگاههايآموزش در - 7
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  امتحانينابع ـــم
 منابع مورد استفاده شده در راندها وآموزش 

  مطالب ارائه شده اساتيد در راندها و كالسها-

  تواي آموزشيآخرين چاپ كتاب كارنت درچارچوب مح-

  آخرين چاپ كتاب دنفورث درچارچوب محتواي آموزشي-
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  روشهاي ارزيابي 
  

و نيـز   Minicexارزيابي پايان دوره با برگزاري امتحان كتبي و شفاهي بصـورت  

ــت      ــد گرفـ ــورت خواهـ ــتياران صـ ــط دسـ ــي توسـ ــابي درون بخشـ                       ارزيـ

ايت قوانين بخش و نيـز ارائـه   و حضور منظم و مرتب و رع Log Bookپركردن 

  .كنفرانس و غيبت غير موجه در ارزيابي پايان دوره لحاظ خواهد شد
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 اهداف آموزي كارورزان بخش زنان ومامايي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
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Curriculum ع(مامائي مركز آموزشي درماني امام رضاآموزشي كارورزان گروه زنان و(   


