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        :نوانـــع

در دانشگاه علوم در دانشگاه علوم در دانشگاه علوم در دانشگاه علوم     زنانزنانزنانزنانزان پزشكي بخش زان پزشكي بخش زان پزشكي بخش زان پزشكي بخش ررررووووطرح دوره براي كارطرح دوره براي كارطرح دوره براي كارطرح دوره براي كار

        پزشكي كرمانشاه پزشكي كرمانشاه پزشكي كرمانشاه پزشكي كرمانشاه 
  

  :تعريف دوره
ايه، مي باشد و دانشجوياني كه دوره علوم پدوره كارورزي زنان دور اي ماژور 

كارآموزي را با موفقيت گذرانده باشند از طريق آموزش ولوژي،فيزيوپاتولوژي و سمي

  .دانشكده پزشكي قبل از شروع دوره معرفي مي شوند
  

  

  

  :مدت دوره
  ليبرو  زنانكه بطور كامل در بخش ) ساعت130برابر(است   دوماهمدت اين دوره 

  .درمانگاه سپري مي شود

  :هدف كلي دوره
 زنان و ماماييالزم دربيماريهاي شايع كسب دانش و مهارت  
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  :اهداف كلي دوره

  :در حيطه دانش -الف

ي،آسيب ي، بيماريزاركارورز بايد دانش كافي در مورد اپيدميولوژي،سبب شناسي 

بر بيمار و شناسي،تظاهرات باليني،تاريخچه باليني،تأثير عوامل بالقوه فيزيكي 

مامايي  اورژانس هاي اصول مقدماتي درمان در زمينه بيماريهاي شايع و مهم زنان و

ويكرد تشخيصي مناسب به بخش زنان بايستي در پايان دوره ر كارورز(.را پيدا كند

  )شكايت و نشانه هاي اصلي طب زنان و مامايي فراگرفته باشد

  :در حيطه مهارت -ب

ه اخذ شرح حال و بكارورز بخش زنان در پايان دوره آموزشي خود بايد قادر  -1

و تشخيص افتراقي هاي مناسب باشد  Problem Listو تهيه معاينه فيزيكي دقيق 

  .و تشخيص و درمان مناسب را فرا گرفته باشد وروش درمان آن را مطرح نماييد

كارورز بخش زنان بايد در پايان دوره آموزشي خود در بخش زنان قادر به  -2

 انجام اقدامات عملي تشخيصي و درماني مشخص شده در بيماريهاي شايع زنان

  .باشد

كارورز بخش زنان بايد در پايان دوره آموزشي خود در بخش زنان قادر به  -3

  در بخش زنان بكار گرفته كه تفسير تست هاي آزمايشگاهي و راديولوژي رايج 

  .باشد، مي شود

      كارورز در پايان دوره آموزشي زنان قادر به نوشتن صحيح خالصه پرونده،  -4

طبق الگوهاي موجود در مراجع معتبر  off service noteسير بيماري برگه هاي 

  .علمي باشد
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  ساختار كلي دوره و شرح وظايف كارورزان

  
و معارفه جهت آشنايي با شرح وظايف اينترني در ابتداي  جلسه توجيهي -1

  دوره توسط سوپروايزر آموزشي و دستيار ارشد

نان هاي مربوط بخش ز تقسيم بندي كارورزان جهت حضور در روتيشن -2

 )بخش-درمانگاه-رليب-اورژانس(

 ماه مي باشد 2ه آموزشي كارورزان زنان طول دور -3

با تاكيد  30/7-15/8راند آموزشي همه روزه با دستياران،بين ساعت  -4

 برهيستوري و معاينه فيزيكي كامل انجام شود

جهت همه كارورزان الزامي  15/8حضور در گزارش صبحگاهي رأس ساعت  -5

 است

در قسمت اورژانس بصورت مقيم الزامي است و كارورز  حضور يك كارورز -6

 اورژانس مطلقاً مجاز به ترك كشيك خود نمي باشد

گزارش صبحگاهي كارورزان درمانگاه،در كنار دستياران درمانگاه و در پايان  -7

 اتندينگ درمانگاه آموزش بيماران سرپايي را خواهند ديد

ر و زايمان تياران فيكس ليباه نيز در كنار دسر و زايشگش ليببخكارورزان  -8

آموزش سير پيشرفت زايمان را خواهند ديد و اداره بيماران زيرنظر دستيار 

 را عهده دار خواهند بود

آموزشي بر مبناي اهداف راند  روزه اتند مسئول آموزش اينترن،همه  -9

 آموزشي بخش را با كارورزان خواهند داشت

 كارورز كشيك مي باشدارائه گزارش صبحگاهي برعهده دستيار و  - 10

براساس  ارائه كنفرانس كارورزي هر چهارشنبه طبق برنامه تعيين شده - 11

  مي باشد اهداف آموزشي

  كشيك در ماه مي باشند  10كارورزان مؤظف به گذراندن  - 12
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هر گونه جابجايي در برنامه هاي اينترني و كشيك ها با اطالع دستيار  - 13

  ش و مدير گروه مي باشدآموزمسئول اينترني،سوپروايزر

  كارورزان در طول دوره طبق قانون از مرخصي استفاده خواهند كرد - 14

 -گراند راند-گزارش صبحگاهي-حضور كليه كارورزان در جلسات آموزشي - 15

كنفرانس هاي مشترك با ديگر گروه ها و  ،توموربرد-CPCكنفرانس ها و 

  .امي استمي شود الزبرگزار سمينارهايي كه در اين مركز 
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  زانروظايف حرفه اي و اخالقي كارو 
  

  نصب اتيكت شناسايي در معرض ديد -1  

  حفظ وضعيت ظاهري مطابق باشئون حرفه اي پزشكي -2  

  احترام به اساتيد،همكاران،پرسنل و مسئولين -3  

          ادي، رعايت ارتباط مناسب با بيمار و همراهانش بر اساس زمينه هاي فرهنگي،مذهبي، اقتص-4  

  اجتماعي،سن،جنس،و ميزان تحصيالت

رعايت حقوق متقابل پزشك و بيمار و ارزش نهادن به استقالل بيمار در انتخاب و مشاركت  -5  

  ويفعاالنه بيمار در تصميم گيري هاي مربوط به 

  و جامع از بيمارانكسب تجربه در گرفتن شرح حال صحيح  -6  

  عاينه سيستميك بيمارانكسب تجربه تدريجي در م -7  

  آشنايي با پيشرفت هاي دانش پزشكي و چگونگي كاربرد روش هاي نوين پزشكي و -8  

  در اعتالي دانش پزشكي مشاركت 

  شناخت مسئوليت هاي قانوني پزشك عمومي -9  

  عالقمندي به شركت،برنامه ريزي و انجام امور پژوهشي- 10  

        وووواستدالل استدالل استدالل استدالل             ده بيماران وارزش آن درپرورش قوايده بيماران وارزش آن درپرورش قوايده بيماران وارزش آن درپرورش قوايده بيماران وارزش آن درپرورش قوايآشنايي با ارزش ثبت مستندات درپرونآشنايي با ارزش ثبت مستندات درپرونآشنايي با ارزش ثبت مستندات درپرونآشنايي با ارزش ثبت مستندات درپرون- - - - ���� 

        قضاوت باليني پزشك وجريان رسيدن به تشخيصقضاوت باليني پزشك وجريان رسيدن به تشخيصقضاوت باليني پزشك وجريان رسيدن به تشخيصقضاوت باليني پزشك وجريان رسيدن به تشخيص        
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  ي آموزشيامحتو
   

  براي رسيدن به اهداف ويژه آموزشي
  

  

كارورز پزشكي درپايان دوره دوماهه  در حـدود تعيـين   ����

  )Must learn(كسب نمايد دانش ومهارت شده ذيل
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  زنان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهاهداف آموزشي كاروزان بخش 

  :در حيطه دانش

 دوره قادر باشد،درپايان  دانشجو -

اداره يك زايمان زودرس واقعي و زايمان ديررس را  روش -1

 .توضيح دهيد

فهرست كارورز عالئم زايمان زودرس واقعي و زايمان كاذب را  -2

 .نمايد

 علل مختلف و خطرات زايمان زودرس را ليست كند -3

  .را شرح دهد راه هاي پيش گيريزود رس در زايمان   -4

 .ليست كندراه هاي تشخيص و درمان زايمان پس از موعد را  -5

 خطرات زايمان پس از موعد را ليست كند  -6

  عالئم باليني ديسمنوره و طبقه بندي ديسمنوره را بيان كند -7

هاي درماني و انواع روش را ليست كند تشخيص هاي افتراقي  -8

 .دديسمنوره را توضيح ده

را  PMSو ريسك فاكتورهاي را ليست كند  PMSعالئم باليني  -9

 دتوضيح ده
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و بوليميارا  PMDDير نظ PMSتشخيص هاي افتراقي  -10

 دتوضيح ده

 درا توضيح ده PMSانواع روش هاي درماني  -11

  وژيليندرمانگاه ژ:يائسگي و درمان آن    محل اجرا:3درس 

  اهداف اختصاصي 

  كندتريك را تعريف كليماورز بتواند منوپوز و دوران كار -12

تمامي شكايات و عالئم حول و حوش يائسگي و پس از آن  -13

  را توضيح دهد

 ليست كندتغييرات هورموني و آزمايشگاهي را  -14

انواع درمانهاي هورموني و غيرهورموني آشنايي به  -15

 داشته باشد

 عفونت هاي دستگاه تناسلي فوقاني و تحتاني   :4درس  -16

  وژي و بخش اورژانسيكولندرمانگاه ژ:محل اجرا

  :اهداف اختصاصي

عالئم باليني عفونت هاي دستگاه تناسلي فوقاني را  -17

   توضيح دهد

عالئم باليني عفونت هاي دستگاه تناسلي تحتاني را  -18

  توضيح دهد
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تشخيص هاي افتراقي عفونت هاي دستگاه تناسلي  -19

  ليست كند فوقاني و تحتاني را

عفونت اي درمان بردرمان آنتي بيوتيكي انواع داروهاي   -20

 ليست كنددرمان نشده را ناشي از عفونت هاي ها و عوارض 

دستگاه  انديكاسيون هاي بستري در بيماران عفوني -21

  توضيح دهديتال را نژ تناسلي

  يكولوژيندرمانگاه ژ:آمنوره         محل اجرا:5درس 

  اهداف اختصاصي

  كارورز آمنوره اوليه و ثانويه را بدرستي تعريف كند  -22

آمنوره اوليه و ثانويه و درمان آنها را به تفكيك  علل -23

  ليست كند

تفسير انواع تست هاي آزمايشگاهي و تصويربرداري  -24

 توضيح دهدكمك كننده در تشخيص علل آمنوره را 

 )غيربارداري-بارداري(درد شكم: 6درس -25

 :اهداف اختصاصي

كارورز عالئم باليني درد شكم در زن باردار و غيرباردار را -26

  شرح دهدرا و آزمايشات الزم و سونوگرافي هدفمند  ست كندلي

 در بستري بيمار با درد شكم را ليست كنددستورات الزم -27
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عالئم باليني و آزمايشگاهي درد شكم در زن باردار و -28

 ليست كندغيرباردار را 

  يكولوژيندرمانگاه ژ:محل اجرا)    مزمن-حاد(درد لگن:7درس 

و  ندومتريوزطبي و جراحي آانواع درمانهاي عالئم باليني و -29

  يوز را براي بيمار توضيح دهدترآدنوم

راهكارهاي طبي درمان آن را و انواع دردهاي مزمن لگن -30

 توضيح دهد

 تياز رحم،آپانديسخارج انواع درد لگن حاد نظير حاملگي -31

 ليست تخمدان شن تخمدان را ليتيازيس و توركيست تخمدان،اورو-32

 درمانگاه نازايي:نازايي      محل اجرا: 8درس 

  :اهداف اختصاصي

  نازايي اوليه و ثانويه را تعريف كند و علل نازايي را بيان كند -33

داشته باشد و با را از بيمار نازا توانايي گرفتن شرح حال -34

 درمانهاي مختلف نازايي آشنا باشد

 كولوژييدرمانگاه ژن:مشكالت پستان    محل اجرا: 9درس 

  :اهداف اختصاصي

  ليست كندانواع سرطانهاي پستان و ريسك فاكتورهاي آن را -35

غربالگري سرطان پستان و آزمايشات و روش هاي -36

  توضيح دهدتصويربرداري پستان را به خوبي 
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                             )    خوش خيم و بدخيم(توده هاي لگن :10درس 

  لوژيكويدرمانگاه ژن:محل اجرا

  :اهداف اختصاصي

  و تظاهرات باليني آن را بشناسدانواع سرطان تخمدان -37

روش هاي تشخيصي و درماني جراحي هر يك از انواع -38

  شرح دهدسرطانهاي تخمدان را 

و روش هاي جراحي و  ليست كندانواع ميوم هاي رحمي را -39

 غيرجراحي را براساس شرح حال بيمار پيشنهاد كند 

 ماتو را ليست كندوسيون هاي هيستركتومي در رحم ميانديكا-40

تخمداني را توضيح انديكاسيون هاي جراحي در كيست هاي -41

 دده

و انديكاسيون جراحي  تخمدان انواع كيست هاي خوش خيم-42

 ليست كندآنها را 

و غيرطبيعي و طبيعي ضايعات سرويكس و پاپ اسمير :11درس 

  كولوژي يدرمانگاه ژن:انجام پاپ اسمير        محل اجرا

  :اهداف اختصاصي

كارورز ضايعات خوش خيم و بدخيم سرويكس را بشناسد و -43

CIN را شرح دهد  

 شرايط مناسب جهت انجام پاپ اسمير را شرح دهد-44
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 T-Zoneو رد براه هاي درماني ديس پالزي سرويكس را نام -45

 را شناسايي كند 

شرح دهد و اهميت  عالئم و نشانه هاي كانسر سرويكس را-46

 دهد توضيحطب پيش گيري را 

  ليبر:هيپرتانسيون در بارداري     محل اجرا:12درس 

  اهداف اختصاصي

كارورز طبقه بندي فشارخون در بارداري و تعريف پره -47

  پسي،معيارهاي آن و ريسك فاكتورهاي آن را بيان كند ماكال

و  ت كندليسپسي را مپره اكالكننده فاكتورهاي پيش گويي -48

 .توضيح دهدپسي خفيف را مدرمان محافظ كارانه پره اكال

ليست پسي را مپسي شديد و اكالمدرمان و عوارض پره اكال-49

 كند

پسي مپسي و اكالمه اكالوز تزريقي آنها در پرد نام داروها و-50

فسير د و آزمايشات الزم را درخواست و آنها را ترا توضيح ده

  دكن
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  ليبر:رداري    محل اجراديابت در با:13درس 

  اهداف اختصاصي 

تعريف ديابت و عوارض جنيني و مادري هر يك انواع ديابت 

  حاملگي و آشكار

در زنان باردار  مختلف براي كنترل ديابتدرماني روش هاي   -52

   را شرح دهد 

        IUDروش هاي پيش گيري از بارداري و گذاشتن :14درس 

  درمانگاه زنان:محل اجرا

  داف اختصاصياه

انواع روش هاي پيش گيري از بارداري و انديكاسيون ها و  -53

  ليست كندكنترانديكاسيون هاي هر يك را 

را  OCPداروها با ،نحوه تجويز آنها،تداخل OCPانواع  -54

  شرح دهد

 ليست كندانواع روش هاي تزريقي و نحوه تجويز آنها را  -55

 را توضيح دهد TLوازكتومي و  انواع روش هاي -56

و كنترانديكاسيون هاي آن آشنايي  IUDايط گذاشتن با شر -57

 داشته باشد 
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،نيمه دوم و پس از لنيمه او(خونريزي مامايي      :15درس 

  )زايمان

  :ياهداف اختصاص

كارورز علل سقط در سه ماهة اول و دوم و عالئم باليني و نحوه برخورد  - 58

  با آنها و آزمايشات الزم را بيان كند

را به خوبي )جفت سرراهي- دكلمان(سه ماه سومانواع خونريزي هاي  - 59

 شناسد و تفكيك كند

 توضيح دهدعلل دكلمان و جفت سرراهي و عوارض آن را  - 60

نحوه زايمان و اقدامات درماني در هر كدام از موارد خونريزي هاي زايمان  - 61

 را توضيح دهد

 توضيح دهدمقابله با خونريزي هاي پس از زايمان را  - 62

  ليبر:نفاس     محل اجرااختالالت دوره :16درس 

  اهداف

توضيح زمان برگشت رحم،تغييرات سرويكس و واژن بعد از زايمان را  - 63

  دهد

نحوه شيردهي و زمان جريان يافتن شير و خصوصيات كلستروم را  - 64

 فهرست كند

تب بعد از زايمان را تعريف كند و علل و راه هاي تشخيصي آن را توضيح  - 65

 دهد

 دماستيت،آبسه را تشخيص دهني نظير انواع عفونت هاي پستا - 66

  

  

  
 



١٦ 

  ليبر زايمان:حاملگي هاي چندقلويي و حاملگي پرخطر   محل اجرا:17درس 

  اهداف اختصاصي

تشخيص انواع چندقلويي و عوارض مادري و جنيني و نوزادي چندقلويي  - 67

  د ا توضيح دهحاملگي چندقلويي ررا در و مراقبت هاي قبل از زايمان 

و روش زايمان در هر كدام از انواع چندقلويي را  برنامه درماني حين زايمان - 68

 فهرست كند

  زنان 2بخش جراحي :استفراغ در بارداري   محل اجرا - تهوع:18درس 

  اهداف اختصاصي

بيماري صبحگاهي  استفراغ زمان شروع و خاتمه-استفراغ بارداريتعريف  - 69

  توضيح دهدرا 

 شرح دهد آن رازمان شروع و خاتمه -تعريف تهوع استفراغ شديد بارداري - 70

استفراغ و انديكاسيون هاي -نحوه برخورد و درمان در بيمار با تهوع - 71

 را فهرست كندبستري 

  زايمان- ليبر:بيماريهاي قلبي و عروقي در بارداري  محل اجرا:19درس 

تغييرات فيزيولوژيك قلب و عروق در حاملگي و بيماريهاي قلبي در  - 72

  ليست كندحاملگي را 

 شرح دهدبيماري قلبي در حاملگي را عالئم و مراقبت هاي  - 73

 زمان زايمان و روش زايمان در هر كدام از بيماريهاي قلبي را بيان كند - 74

 بيان كندكنترانديكاسيون هاي بارداري در بيماريهاي قلبي را  - 75

  زايمان-ليبر:جنين    محل اجراسالمت تست هاي :20درس 

  :اهداف

  شنا باشدكارورز با تمام روش هاي ارزيابي سالمت جنين آ - 76

77 - NST,OCT, BPP,DOPLER,VELOCIMETRY  توضيح دهدرا 

 ليست كند موارد باال راازانديكاسيون هاي توصيه و درخواست هر كدام  - 78

 ديرات ضربان به ضربان را توضيح دهبراديكاردي و تاكي كاردي و تغي - 79



١٧ 

80 - BPP را تفسير كنيد و براساس نمره آن تصميم گيري نمايد 

  زنان 1بخش جراحي :محل اجرا  محدوديت رشد جنين :21درس 

  اهداف اختصاصي

  دبتواندكاهش رشد جنين را توضيح دهكارورز  - 81

و يافته هاي باليني حدس بزند و علل آن را  LMPتشخيص آن را براساس  - 82

 بيان كنيد

 را ليست كندرا در مورد بيماران درمانگاه  IUGRغربالگري  - 83

ش رشد جنين را پيامدهاي كوتاه مدت و دراز مدت جنيني و مادري كاه - 84

 توضيح دهد

  زنان 2بخش جراحي :حاملگي موالر    محل اجرا :22درس و 

 ليست كندي آن را اي كروموزوممل و ناقص و تفاوت هكاكارورز مول  - 85

تظاهرات باليني و روش هاي تشخيصي مول و انواع روش هاي درماني  - 86

 توضيح دهدمول كامل و ناقص را 

احي و طبي مول هيداتيفرم را ريسك فاكتورها و روش هاي درمان جر - 87

 ليست كند

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



١٨ 

  :درحيطه مهارت -ب

  توايايي گرفتن شرح حال از بيمار و همراهان 

جلسه كارگاه هاي عملي در مركز مهارتهاي باليني،كارورزان با اقدامات  4در طي 

  عملي زير،آشنا مي شوند

اي عملي سير فاسمان حين زايمان را بر موالژهسرويكس و اروند ديالتاسيون  -1

  .زايمان را نشان دهد

 .نشان دهدئوپولدرا بر روي سميوالتورها با كمك اتند مانور چهارگانه ل -2

قوام و پوزيشن سرويكس،توده - رحمبررسي معاينه دو دستي لگن،نحوه  -3

 انجام دهدالتورها هاي آدنكس را روي سيمو

 كمك اتند مربوطه را انجام دهدزايمان طبيعي با  -4

 روي موالژ را انجام دهدهار نوع پارگي پرينه پس از زايمان چ روش دوختن با -5

توسط اتند آموزش  كه اپيزيوتومي روي موالژروش انجام هر يك از انواع  -6

 را انجام دهدداده شده 

 .انجام دهدروي موالژ را  IUDآشنا شده و نحوه گذاشتن  IUDبا انواع  -7

دستيار را  دستورات ترخيص بيمار تحت نظارت و نوشتن نسخه مربوطه -8

 .انجام دهد

  باشد) NST(سالمت جنين  تست ستيار زنان قادر به تفسيرتحت نظارت د -9

  

  

  



١٩ 

  

  زنان زان در بخشروروشهاي عمده آموزش كار

)Teaching & Learning MethodsTeaching & Learning MethodsTeaching & Learning MethodsTeaching & Learning Methods(  

  ر بالين بيماران بستري آموزش ب -1

 )درمانگاه(ر بالين بيماران سرپاييبآموزش  -2

 )MR(آموزش در گزارش صبحگاهي -3

 Ground Round , CPC،سي كنفرانموزش در كالسهاآ -4

 آموزش در راند عمومي اساتيد -5

 )شرح حال ، معاينه و مطالعه شخصي(خوديادگيري -6

 آموزش در كارگاه مركز مهارتهاي باليني -7

 



٢٠ 

  

  منابع امتحاني

  يآموزش هايداستفاده شده در ران منابع -

  محتواي آموزشي بدر چارچو ثآخرين چاپ كتاب دنفور-

اقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران راهنماي خدمات خارج مر -

  چاپ  آخرين بيمارستاني ويژه پزشك عمومي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١ 

  روش هاي ارزيابي

ن كتبي و شفاهي به صورت يابي پايان دوره با برگزاري آزموارز

Mini Cex  و نيز ارزيابي درون بخشي توسط دستياران صورت

  خواهد گرفت 

در mini cex و بررسي ينمره به ارزيابي عمل 7:  كامل 20از نمره 

نمره به ارائه كنفرانس و  7تئوري و  نمره آزمون 6بالين بيمار، 

و اينترن  توسطكامل  و پرونده نويسيگروهي مشاركت در بحثهاي 

   .اختصاص داده مي شودخالصه پرونده نويسي 
  


