
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:
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 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 عنوان درس:

                      زنانبیماریهای کارآموزی 

 اسی ناپیوستهکارشن مقطع تحصیلی:   مامایی  رشته تحصیلی:

 بیماریهای زنان و ناباروریپیشنیاز:    واحد 1 تعداد واحد:

 مامایی گروه آموزشی:

 

 

 جعفربگلوخانم  :مدرس/ مدرسین

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

کسب توانایی در -2بیماریهای زنانکسب توانایی در گرفتن شرح حال از بیمار و انجام معاینات بالینی در  -1

 -4کسب توانیی الزم در انجام مراقبتهای الزم از مدد جو -3تشخیص و مداوای برخی از بیماریهای زنان

شناخت  -5آشنایی با چگونگی نقش مامابه عنوان مشاور و آموزش دهنده در بیماری های زنان و ناباروری

 اصول اخالقی و شرعیبالینی با توجه به  در زمینه ارائه خدماتحدود و وظایف حرفه ای 

پرسش و پاسخ  - های ارتباطیآموزش مهارت – مراجعین آموزش مهارت بالینی روی روش تدریس:

 .های دانشجو و تذکر موارد خطاکنترل فعالیت -از دانشجو

  :این درس روش ارزشیابی

 نمره  16                                                           فعالیت عملی و مهارتهای دانشجو در طی دوره -

همکاری  –احساس مسئولیت  –سرعت و دقت  –حجاب  –) آراستگی ظاهر دانشجوویژگیهای عمومی  -

 نمره 2                       (ابتکار عمل و توانایی برخورد با موارد خاص  –با سایر دانشجویان و پرسنل 

 نمره 2          حان پایان بخش                                                                                 امت -

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

رعایت نظم، پوشش مناسب، برقراری ارتباط مناسب با بیمار و حضور منظم در جلسات کارآموزی، 

 محوله.همکاران، انجام تکالیف 

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

بیماریهای زنان حیطه ی وسیعی از زنان در دوران کودکی، بلوغ، باروری و یائسگی را شامل می شود. 

 به عهده ی کارشناسان مامایی میباشد.تشخیص درمان و مشاوره در تمامی موارد 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

دانشجو حتما قبل از ورود به درمانگاه معرفی شده و اکتفا به انجام کارهای روتین.  کتابع بامنعدم مراجعه به 

 باید مطالعه بخش تئوری را داشته باشد تا بداند برای چه هدفی به مرکز بهداشتی پا گذاشته است.

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

  با دقت به مباحث درسی گوش کرده و سئوال کند. کت نماید و جو با عالقه در فرایند یادگیری شردانش

 منابع اصلی درس:

 نواک آخرین چاپ-1

 دنفورث -2

 اسپیروف-3

 مراقبتهای ادغام یافته مانا.)وزارت بهداشت(، آخرین چاپ -4

 


