
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXTERN OB&GYN COURSE PLAN 

 

 

 رويا نصیريتهیه کننده : دکتر 

 زنان و زايمانبا همکاری ساير اعضای گروه       

 دانشکده  پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد                                                                           

 

 

 آمـوزشـي  دوره بـرنـامـه

  كارآموزيمـقـطـع  

  وزايمان بـخـش زنـان

EXTERN OB&GYN COURSE PLAN 



بر بالين بيماران بستري و درسهاي نظري درماني ،اموزش  درماني سرپايي در درمانگاههاي بيمارستانها ومراكز عرضه خدمات بهداشتي -مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

 است 

از اين مرحله ،  20و كسب ميانگين كل  مصوب براي كليه دانشجويان الزامي است. الزم به ذكر است قبولي دركليه درسهاي مرحله دوم ماه كاراموزي طبق برنامه 02در طول دوره كاراموزي ، گذراندن 

 شرط ورود به  اين دوره است.

 ماه 0طول دوره : 

 )مجموع ساعات دروس تئوري و حضور در بخشهاي باليني(ساعت  306مدت زمان ساعات مفيد آموزش در طول دوره : 

 

 رويا نصيريدكتر مدير مسئول برنامه :  

 اعضاي هيات علمي برنامه :

 دانشيار ،تمام وقت IVFمتخصص زنان و زايمان فلوشيپ ناباروري و         دكتر رويا نصيري

 

 متخصص زنان و زايمان فلوشيپ يوروژنيكولوژي استاديار ،تمام وقت                          دكتر ترانه مهاجري     

 

 استاديار،تمام وقت  متخصص زنان و زايمان   دكتر معصومه متقي 

 

 متخصص زنان و زايمان فلوشيپ انكلوژي ژنيكولوژي استاديار،تمام وقت   دكتر نوشين باباپور

 ،تمام وقتاستاديار متخصص زنان و زايمان                   دكتر پريسا ظريف نجفي                     

 ،تمام وقتاستاديار متخصص زنان و زايمان                              دكتر محبوبه رستمي                     

 ،تمام وقتاستاديار دكتر زهرا محسنيان                         متخصص زنان و زايمان                 



ن اموزش بيماري هاي زنان و زايمان را مي بيننداه ازاد اسالمي كه دانشجويان در آمعرفي بيمارستانهاي اموزشي دانشگ  

 

 25230555555فاكس:  25230555522- 21. تلفن:بهمن:واقع در كوي طالب ،پيچ دوم تلگرد 00بيمارستان 

 

 202تعداد تخت فعال :

 

 35تعداد تخت زنان:

 

  25230030500فاكس:  25230005255  -350: داخليتلفن  5 بيمارستان اريا:واقع در خيابان شهيد چمران، خيابان گلستان شرقي

 

 52تعداد تخت فعال :

 

 02تعداد تخت زنان: 

 25232505222فاكس:  25232523225    تلفن: 22و25شهريور:واقع در خيابان كوهسنگي ،بين كوهسنگي  21بيمارستان 

 توضيح : جزء بيمارستان هاي آموزشي روتين براي گروه زنان نيست مگر در شرايط خاص بر طبق صالحديد مسئولين آموزشي دانشكده پزشكي

 

 255تعداد تخت فعال :

 

 05تعداد تخت زنان: 

 

 

 

 



  در بخش زنان و زايمان: كارآموزانويژه وظايف  شرح

 11تا  5/7حضور فعال در بخش از ساعت  -1

 پوشيدن روپوش سفيد و همراه داشتن گوشي پزشكي -1

 برخورد ورفتارمناسب با پرسنل بخش و بيماران و احترام به اساتيد و رعايت اخالق پزشكي -3

 پرونده بيمار قبل از ويزيت صبحگاهي گرفتن شرح حال از بيماران با اطالع سرپرستاري و درج در -4

 تقسيم تختهاي بيماران بخش و زايشگاه بين تعداد دانشجويان حاضر در بخش مربوطه -5

 وضعيت بيمار و اقدامات انجام شده و ارائه شرح حال بيمار، اطالع از  Morming   Reportويزيت صبحگاهي  و و  حضور در راند -6

و هر سه گروه بايد تا درمانگاهها  سومگروه كارگاه مهارت باليني زايشگاه و دوم در بخش، گروه  و برنامه هاي آموزشي  Morning   Report و ويزيت و راند ولاگروه : گروه 3تقسيم دانشجويان به  -7

 وظايف مربوطه را انجام دهند. و در صورتيكه بيمار جديدي بستري شود شرح حال گرفته شود و در صورت زايمان و يا عمل جراحي پايان وقت اداري حضور يابند 

شرح  طه و حضور دردرمانگاه زنان، گرفتنعالئم حياتي بيمار تحت نظارت ماما ياانترن ويااستاف مربو ، گرفتن FHRحضور در زايشگاه، ديدن مراحل زايمان، معاينه جفت، كنترل انقباضات رحم، كنترل  -8

ار فشارخون، كنترل صداق قلب جنين، تزريق بيمار، كمك در تهيه الم از ترشحات واسميرسرويكوواژينال و ديدن الم زير ميكروسكوپ، معاينه بيم دن بيمار جهت معاينه بيمار، گرفتنحال ، آماده كر

ارتفاع رحم در حضور انترن و يا  FHRوريه، كنترل  لبشامل   گذاشتن اسپكولوم و توشه واژينال حضوردربخش زنان شامل گرفتن شرح حال بيماربستري، گرفتن عاليم حياتي و معاينه بيمار از نظر ق

 ماماي كشيك

 ك آناتومي و پاتولوژي بيماري كمك مي كند.مربوطه و ديدن اصل جراحي كه به درحضور در اتاق عمل با اجازه استاف  -9

 ارائه كنفرانس تحت نظارت مسئول آموزش كارآموزان و شركت در جلسات ژورنال كالب و گزارش موارد جالب -11

 

 



 بخش هاي مختلف برنامه آموزشي ارائه شده : -2

 ( در حيطه هاي دانش ، نگرش ، مهارت  out comesپيامد مورد انتظار ) –الف 

 ( كه بايد آموزش داده شده و فرا گرفته شود core contentمحتوي ضروري ) –ب 

  مان آموزش محتوي آموزش محتوي ) بر اساس شرايط و امكانات موجود ( و حداقل مدت زروش ، مكان  –ج 

 نهايي ( –روشهاي ارزيابي دانش ، نگرش و مهارت ) در طول دوره  –د 

 شاخص هاي تعيين محتوي ضروري  -0

 شيوع بيماري -

 تاثير بر سالمت افراد جامعه  -

 نياز جامعه  -

 نقش پزشكان عمومي در نظام سالمت كشور  -

 قابل پيشگيري بودن بيماري و داشتن برنامه غربالگري  -

 كشوري وزارتخانه شامل برنامه مادري ايمن و مراقبت مرگ مادريبرنامه  -

 ( از اين برنامه آموزشي : outcomesپيامدهاي مورد انتظار )

 در حيطه  دانش : –الف 

زيكي و روحي بر بيمار در دانش كافي در مورد اپيدميولوژي ، سبب شناسي ، بيماريزايي ، آسيب شناسي ، تظاهرات باليني ، تاريخچه باليني ، تاثير عوامل بالقوه فياز دانشجو پس از يك دوره دو ماهه انتظار مي رود 

 را دارا باشد . زنان و زايمانزمينه بيماريهاي شايع 

 در حيطه مهارت : –ب 

 تشخيص افتراقي هاي مناسب را مطرح نمايد. problem listره آموزشي خود بايد قادر شود از اخذ شرح حال و معاينه فيزيكي دقيق و كامل و تهيه در پايان دو زنان و زايمانكاراموز بخش  -1

 را پيدا كند . بيمار در طب زنان و زايماندر پايان دوره آموزشي بايستي رويكرد تشخيصي مناسب به شكايات و نشانه هاي اصلي  زنان و زايمان كارآموز بخش -1

 پيدا كند . زنان و زايمانقادر به انجام اقدامات عملي تشخيصي حداقل را بر روي مدل ، جهت تشخيص بيماريهاي شايع طب  زنان و زايمانبايد در پايان دوره آموزشي خوددر بخش  زنان و زايمانكاراموز بخش  -3

 را پيدا كند . زنان و زايمانقادر به تفسير تست هاي آزمايشگاهي و راديولوژي رايج در بخش  زنان و زايماندر بخش بايد در پايان دوره آموزشي خود  زنان و زايمانكارآموز بخش  -4

 باشد .  Progress Noteخود باديد قادر به نوشتن صحيح  زنان و زايمانكارآموز در پايان دوره آموزشي  -5

  را بداندهفته پس از زايمان(  6ساعت تا  14ارجاع پس از زايمان ) و ارجاع نوزاد متعاقب زايمان، ارجاع حين و بالفاصله بعد از زايمان ، ون هاي ارجاع در دوران بارداريانديكاسي زنان و زايمان بايدكارآموز در پايان دوره آموزشي  -6



 در حيطه نگرش : –ج 

 ماهه انتظار مي رود ارتباطي مناسب ، موثر و مشاركت جويانه با بيمار ، خانواده و همراهان وي برقرار كند . دو از دانشجو پس از يك دوره

 منظور : ارتباط كارآموز با بيمار بايد با رغبت ودلسوزانه احساس همدردي و روش مشاركت جويانه باشد تا بتواند اعتماد بيمار را جلب كند . بدين

، شرح حال و اطالعات كشف شده مورد نياز در جهت ا دقت و حوصله و صرف وقت به صحبتهاي بيمار و همراهان وي گوش فراداده و از اين طريق عالوه بر ايجاد يك رابطه عاطفي انساني با آنها كارآموز بايد ب –الف 

 بيمار ، خطرات احتمالي روشهاي مختلف و دستورات پيگيري الزم را به بيمار و همراهان وي بدهد .تشخيص و درمان بيمار را ثبت و تجزيه و تحليل نمايد . متقابال اطالعات الزم در مورد وضعيت 

موقعيت بيمار را با توجه به  فرهنگي و اجتماعي وي را مد نظر قرار داده و –كارآموز بايد در نحوه برقراري ارتباط با بيمار و همراهان وي ، تاثير عومالي نظير سن و جنس ، ميزان تحصيالت ، زمينه هاي مذهبي  -ب

 عوامل فوق درك ناميد .

ه نوبه خود در را بداند ، و روند برنامه ريزي براي يك كار تحقيقاتي ، مراحل اجرايي آن و نحوه تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده را فرا گيرد ، و بزنان و زايمان اهميت پژوهشي هاي در زمينه بيماريهاي  -ج

 ي و يا پايه  شركت نمايد .پژوهشهاي بالين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :روش آموزش دادن و فراگرفتن 

بعنوان نمونه و ، به تناسب موضوع و امكانات اجرايي خود مي باشند . برخي از روشها  دانشكده هاي پزشكي ملزم به استفاده از مناسب ترين استراتژي آموزشي و روشهاي آموزش دادن و يادگيري براي هريك از محتواهاي فوق الذكر

 مثال در زير ذكر شده است :

Role model /video  presentation /small group discussion / bedside  Lecture/ procedural skill Teaching /task  based teaching /Case based  teaching/ teaching 

 وه بازخورد دادن در طول دوره )باذكر زمان ارزيابي و تعداد دفعات آن (:( دانش ، مهارت و نگرش و نح formative روشهاي ارزيابي تكويني)

 ( در انتهاي بخش صورت گيرد. summative( و ارزيابي تراكمي ) formativeالزم است در طول دوره ،ارزيابي تكويني ) -

 بايد داراي روايي و پايايي الزم باشند .ضروري ارزيابي ، حيطه هاي دانش ، مهارت و نگرش را در بر گيرد . ابزارهاي ارزيابي  -

 بعنوان نمونه در زير به برخي از روش هاي ارزيابي اشاره شده است :

 بررسي لوگ بوك -1

1- DOPS 

3- Mini CEX  

  OSCEبرگزاري امتحان به روش  -4

 CBD (Case Based Discussion)برگزاري سنجش به روش  -5

 امتحان كتبي تشريحي يا چند جوابي  -6

 امتحان شفاهي -7

8- Global rating form 

 

 

 

 



 

 (: curriculum communicationفرآيند اطالع رساني برنامه آموزشي )

 . داردت دانشگاه نيز قرار اين برنامه روي وب ساي همچنين گيرد .  قرار مي اين برنامه آموزشي به صورت مكتوب در اختيار فراگيران ، اعضاء هيات علمي و مسئولين آموزشي و اجرايي دانشكده و دانشگاه در آغاز دوره

 ( curriculum managementفرآيند اداره و مديريت برنامه آموزشي ) -20

 همچنين. داردمعاون آموزشي پزشكي عمومي بر حسن اجراي برنامه ، نظارت مستمر 

 نمايد .ميمدير گروه گزارش ارزيابي برنامه را در فواصل منظم به دانشكده پزشكي ارائه 

 

 براي آزمون : همان منابع آزمون پيش كارورزي مي باشد شامل : منابع اصلي 

-Danforth David N, et al . Danforth Obstetrics and Gynecology . 9 th edition. Lippincot , Williams & Wiliams ; 2008 

- Beckman and ling`s obstetrics and Gynecology eight edition 2019 

 

 مطالعه بيشتر :ساير منابع جهت 

 اداره سالمت مادران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (نظام كشوري مراقبت مرگ مادري ) -1

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (راهنماي خدمات خارج بيمارستاني ويژه پزشك عمومي چاپ پنجم ) اداره سالمت مادران مراقبتهاي ادغام يافته سالمت مادران  -1

 رمان و آموزش پزشكي (نديهاي مورد انتظار از پزشك عمومي دانش آموخته از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور جمهوري اسالمي ايران ) معاونت آموزشي وزارت بهداشت دحداقل توانم -3

 دكتر الهه ملكان راد و همكاران (، آنچه هر استاد باليني بايد بداند ) باليني آموزش و ارزيابي -4

 (رت بهداشت درمان  و آموزش پزشكي معاونت آموزشي وزاوني مبتني بر استانداردهاي پايه دوره آموزش پزشكي عمومي )شاخص هاي ارزيابي در -5

 

 


