
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

، بالینی معاینات انجام و حال شرح گرفتن معاینه، جهت بیمار نمودن آماده و بیمار با ارتباط برقراری 1

 درخواست آزمایش و تفسیر آن
 ، نحوه انجام اقدامات پیشگیری و پیگیریداخلی با چگونگی تشخیص بیماری های آشنایی  2

 بیماری های جراحی، نحوه انجام اقدامات پیشگیری و پیگیریبا چگونگی تشخیص آشنایی  3

 بارداری در های کبدی بیماری بررسی 4

 بارداری در درمان و پیشگیری ، تشخیص علل، توضیح

  مادران به الزم آموزشهای
 بارداری در های قلبی بیماری بررسی 5

 بارداری در درمان و پیشگیری ، تشخیص علل، توضیح

 مادران به الزم آموزشهای
 بارداری در دیابت بیماری بررسی 6

 بارداری در دیابت درمان و پیشگیری ، تشخیص علل، توضیح

 دیابتی مادران به الزم آموزشهای
 در بارداری کلیوی بیمار یک از حال شرح گرفتن  7

 در بارداری بیمارکلیوی یک پیگیری و پرونده بررسی و مطالعه
 در بارداری تیروئیدی بیمار یک از حال شرح گرفتن 8

 تیروئید بیماری به مبتال مادر باردار یک پیگیری و پرونده بررسی و مطالعه
 بالینی امتحان 9
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 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 در بارداری داخلی و جراحی بیماری های در عرصه کارآموزی عنوان درس:

 

 ناپیوسته کارشناسی مقطع تحصیلی:         مامایی                 رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:                                         1تعداد واحد:

 

 مامایی گروه آموزشی:                                

 

 زهره خلجی نیادکتر  مدرس/ مدرسین:                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

در مادران باردار و  جراحی و داخلی بیماریهایبرای تشخیص دانشجو ایجاد مهارت در هدف کلی درس:

نحو اداره و درمان آنها و همچنین عوارض احتمالی این بیماری ها بر مادرباردار و جنین و نوزاد و نحو 

  پیشگیری و کاهش این عوارض و نیز آموزشها و مشاوره های الزم برای بیماران مربوطه.

 روش تدریس:

  بالین بیمارانجام پروسه ابتدا توسط مربی و سپس توسط دانشجو در 

 بحث گروهی 

  پرسش و پاسخ 

 کنفرانس 

 :این درس روش ارزشیابی

 نمره  10   ( رعایت مقررات و نظم ، بهداشت و حضور به موقع 1

 نمره  10                   ( حضور فعال و انجام وظایف روزانه 2

 نمره  20    ( ارائه کنفرانس و شرکت در بحث های گروهی 3

 نمره  10   بیمار ، مربی، پرسنل و همكاران  ( برخورد صحیح با4

 نمره    20            ( ارزشیابی دانشجویان )از شرح حال ها ومعاینات ارائه شده(            5

 نمره  30                ( امتحان بالینی آخرین روز کار آموزی 6

 

 

 

 دانشجو در این درس:وظایف و تکالیف 

حضور منظم و به موقع ، توجه و دقت به مباحث ارائه شده  و شرکت فعال در بالین وپرسش و پاسخ و جلسات 

 گروهی                                                                                     

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

 بارداریدربیماریها  درمان و تشخیص روندت گرفتن شرح حال و انجام معاینات بالینی و ارتقاءتوانایی  ومهار 

 تقویت می شود. 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 عدم مطالعه درس در طول ترم، بی توجهی به آموزش بیمار و حریم خصوصی بیمار

حضور فعال و منظم در کارآموزی،  مرور مطالب  از:نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند 

 در طول هفته، توجه و دقت به مباحث ارائه شده، شرکت فعال دربحث گروهی و توجه به آموزش بیمار 

  منابع اصلی درس:

 ویلیامز آخرین چاپ بارداری و زایمان  کتب

 کتاب هاریسون آخرین چاپ

 کتاب سیسیل آخرین چاپ

 

 


