
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رويا نصیريتهیه کننده : دکتر 
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 ماه 2طول دوره :  -1

 

  ساعت 488مدت زمان ساعات مفيد آموزش در طول دوره : 

 

 رويا نصيريدكتر مدير مسئول برنامه :  

 

 اعضاي هيات علمي برنامه :

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

 

 ،تمام وقت استاديارمتخصص زنان و زايمان فلوشيپ يوروژنيكولوژي                               مهاجري  ترانهدكتر 

 

 ،تمام وقتاستاديار  متخصص زنان و زايمان   دكتر معصومه متقي 

 

 ،تمام وقتاستاديارمتخصص زنان و زايمان فلوشيپ انكلوژي ژنيكولوژي    دكتر نوشين باباپور

 ،تمام وقتاستاديار متخصص زنان و زايمان                   دكتر پريسا ظريف نجفي                     

 ،تمام وقتراستاديا متخصص زنان و زايمان                              محبوبه رستميدكتر                      

 ،تمام وقتاستاديار دكتر زهرا محسنيان                         متخصص زنان و زايمان                 

 

 



 

 

 بخش هاي مختلف برنامه آموزشي ارائه شده : -2

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

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

 روش ، مكان و مدت زمان آموزش محتوي  –ج 

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

 

 شاخص هاي تعيين محتوي ضروري  -3

 شيوع بيماري -

 تاثير بر سالمت افراد جامعه  -

 نياز جامعه  -

 نقش پزشكان عمومي در نظام سالمت كشور  -

 قابل پيشگيري بودن بيماري و داشتن برنامه غربالگري  -

 برنامه كشوري وزارتخانه شامل برنامه مادري ايمن و مراقبت مرگ مادري -

 

 

 

 

 



 توانمنديهايي كه بايد آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پيامدهاي فوق الذكر حاصل شوند

 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 

 اشد .را دارا ب زنان و زايمانزمينه بيماريهاي شايع 

 در حيطه  دانش پيامد رديف

 و لگن استخواني آناتومي دستگاه تناسلي 1

 PMSفيزيولوژي قاعدگي و اشكال طبيعي و غير طبيعي قاعدگي و ديس منوره و  2

 طب سالمندي -( HRTيائسگي ) 3

 و عفونت هاي دستگاه تناسلي تحتاني بيماريهاي مقاربتي دستگاه تناسلي تحتاني 4

 عفونتهاي دستگاه تناسلي فوقاني 5

 حاملگي خارج از رحم 6

 خونريزيهاي غير طبيعي رحمي ) انواع ، تشخيص هاي افتراقي و روشهاي تشخيصي و نحوره برخورد تشخيصي و درماني با آن ( 7

 نازايي ) انواع ، علل ، روشهاي تشخيصي و درماني ( 8

 هابيسقط الت -سقط ) انواع ، تشخيص و درمان ( 9

 آمنوره ) انواع ،  تشخيص  و برخورد تشخيصي و درماني ( 11

و  HPV -شامل مرحله بندي ساده ، اشاره به روش هاي درماني و پيش آگهي ()كانسر سرويكس  –پاپ اسمير  –انواع ضايعات پيش تهاجمي  –ضايعات پيش تهاجمي و تهاجمي سرويكس ) فاكتورهاي مستعد كننده  11

 نحوه برخورد با پاپ اسمير غير طبيعي

 بيماريهاي خوش خيم و بدخيم تخمدان ، نحوه برخورد تشخيصي و درماني با توده هاي لگني  12

 در حد ذكر نام  عوامل مستعد كننده ، انواع ، تشخيص هاي افتراقي ، روشهاي تشخيصي و درمان –آشنايي با بيماريهاي خوش خيم و بدخيم رحم ) مرحله بندي ساده  13

 بيماريهاي تروفوبلستيك بارداري ) شامل مرحله بندي ساده ، درمان ، پيشگيري ( 14

 فوائد و عوارض ( –موارد مصرف و منع مصرف  –مكانيسم اثر  –كارائي و شكست  –روشهاي پيشگيري از بارداري ) انواع  15

 ي با گاالكتوره غربالگري كانسر پستان ، نحوه برخورد تشخيصي و درمان 16

 تيروئيد  –گوارشي  –تناسلي  –ادراري  –دستگاه تنفسي  –پوست  وپستان  –قلب و عروق  –خون  –تغييرات فيزيولوژيك در دوران بارداري ) شامل تغييرات وزن  17

18 
 

ايمن  –عالئم هشدار  –شكايات شايع  –بررسيهاي پاراكلينيك  –معاينه  –مشاوره قبل از بارداري ) غربالگري و تشخيص و درمان بيماريهاي موجود (، روشهاي تشخيص و مراقبت هاي دوران بارداري ) زمان و دفعات 

 سازي 

 (زايمان ) مكانيسم ، نحوه اداره ، سيرو روش هاي بي دردي  19

 احتباس جفت و رتانسيون ادراري -دوره پس از زايمان و اختالالت آن ) خونريزي و عفونت ( 21

 ديستوشي ) انواع ، تشخيص ، القاء زايمان ، زايمان با اسباب ، سزارين و عوارض ( 21



 ( DICخونريزيهاي مامايي ) دكولمان ، جفت سرراهي ،  22

 بيماريهاي هيپرتانسيو در بارداري  23

 PROMو  IUFD، زايمان زودرس ، زايمان ديررس و محدوديت رشد داخل رحمي  24

 روشهاي ارزيابي سالمت جنين ، تشخيص قبل از تولد 25

 ( ، بيماري هاي گوارشيصرع، شكم حاد ، آسم ، بيماريهاي شايع داخلي و جراحي در حاملگي ) ديابت ، آنمي و ترومبوسيتوپني ، بيماريهاي تيروئيد ، عفونت و سنگ كليه ، بيماريهاي قلبي 26

 نحوه برخورد تشخيصي و درماني در بيمار با درد لگن 27

 داروهاي رايج مصرفي و روشهاي تصوير برداري در زنان و مامايي  28

 ( A,B,C,D,X)طبقه بندي داروها در بارداري ) -

 موارد و نحوه مصرف و منع مصرف ، عوارض داروها  -

كامل با سطوح ارائه خدمات سالمت و سيستم ارجاع بيماران با توجه به  با انديكاسيون هاي ارجاع ، آشنايي با نحوه ارجاع )آماده سازي بيمار ، ثبت اطالعات ضروري و ... ( ، آشنايي با مراكز ارجاع ، آشناييآشنايي ارجاع ) 29

 اجراي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي در سطح كشور (

 انوني مرتبط با صدور گواهي فوت ، گواهي استعالجي ، موارد سوء استفاده جنسي ، سقط جنين ، ختم بارداري ، گزارش عوارض جانبي داروها مسائل ق 31

 علل شايع مرگ و مير مادران و وضعيت اين شاخص در ايران ، منطقه و جهان  31

 آشنايي با مراقبتهاي سالمت مادران 

 بت مادر آشنايي با نظام كشوري مراق

  انديكاسيون هاي ارجاع در دوران بارداري 32

 ارجاع حين و بالفاصله بعد از زايمان 

  ارجاع نوزاد متعاقب زايمان 

 هفته پس از زايمان(  6ساعت تا  24ارجاع پس از زايمان )   

 نحوه برخورد با توده هاي لگني 33

 تب و تنگي نفس، خارش و تهوع و استفراغ در بارداري 34

 حاملگي هاي پرخطر و چند قلويي 35

 دفع مكونيوم و پروالپس بند ناف -زجر جنين 36

 تروما در بارداري و تروما به دستگاه تناسلي  37

 طب سالمندي، اختالل كنترل ادرار و پروالپس در سالمندان 38

 پوكي استخوان 39

 اندومتريوز 41

 هموويژالنس 41

 خونريزي بعد از زايمان 42

43 PCOs 



 در حيطه مهارت : –ب 

 تشخيص افتراقي هاي مناسب را مطرح نمايد. problem listدر پايان دوره آموزشي خود بايد قادر شود از اخذ شرح حال و معاينه فيزيكي دقيق و كامل و تهيه  زنان و زايمانبخش  ورزكار -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 بخش ورزكار -2

 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 زايمانبخش  ورزكار -3

 را پيدا كند . زنان و زايمانقادر به تفسير تست هاي آزمايشگاهي و راديولوژي رايج در بخش  زنان و زايمانبايد در پايان دوره آموزشي خود در بخش  زنان و زايمانبخش  ورزكار -4

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

 .درا بدانهفته پس از زايمان(  6ساعت تا  24ارجاع پس از زايمان ) و ارجاع نوزاد متعاقب زايمان، ارجاع حين و بالفاصله بعد از زايمان ، انديكاسيون هاي ارجاع در دوران بارداريدر پايان دوره آموزشي زنان و زايمان بايد كارورز  -6

 

 افراد مكان پيامد در حيطه مهارت رديف

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه توانايي گرفتن شرح حال باليني از بيمار و همراهان وي  1

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه طبق الگوهاي موجود در مراجع معتبر علمي  on & off service Noteتوانايي نوشتن صحيح خالصه پرونده ،  2

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه توانايي انجام معاينه فيزيكي بيمار  3

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه توانايي انجام معاينه دستگاه تناسلي ) خانم( 4

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه توانايي انجام معاينه پستان  5

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه يك يا دو دستي (توانايي انجام ماساژ رحمي ) 6

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه توانايي ثبت كامل يافته هاي مرتبط با بيمار  7

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه هاتوانايي تحليل و تفسير يافته  8

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه نايي طرح تشخيص هاي افتراقياتو 9

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه (planتوانايي طرح روشهاي تشخيصي و درماني ) 11

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه منع مصرف ، عوارض جانبي و تداخالت داروئي ( توانايي تجويز داروهاي اصلي و الزم در زنان و مامايي ) موارد مصرف و 11

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه توانايي انجام مشاوره با متخصصان مربوطه  12

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه توانايي انجام مشاوره قبل از بارداري و حين ازدواج و ارائه خدمات تنظيم خانواده و آموزش به بيمار  13

، اسپرموگرام ، wet smear ، پاپ اسمير ،  NSTتوانايي تفسير تستهاي آزمايشگاهي و راديولوژي رايج از قبيل خون ، كامل ادرار ،  14

 سونوگرافي، هيستروسالپنگوگرافي

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه لزوم توانايي ارجاع بيمار در موارد  15

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه مديريت خونريزيهاي حاد و غير طبيعي رحمي، هيپرتانسيون، عفونت و ... 16

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه توانايي تشخيص ومديريت خونريزي هاي پس از زايمان تا ثبات وضعيت بيمار و حضور متخصص زنان 17

 تمام اساتيد زايشگاه -بخش -درمانگاه توانايي تشخيص موارد زجر جنيني حين زايمان و انجام اقدامات اوليه تا حضور متخصص زنان  18



 توانايي انجام اقدامات عملي زير :

 رگ گيري و تزريق مايعات وريدي -

 خانم (گذاشتن لوله ادراري ) -

 سمع قلب جنين و معاينه لئوپولد  -

 گذاشتن اسپكولوم و تهيه پاپ اسمير، معاينه دو دستي ژنيكولوژي ) كارورز مرد كار با موالژ( -

 احياء قلبي ريوي مادر و نوزاد  -

 در موارد اورژانس (انجام زايمان خودبخودي طبيعي ) -

 انجام اپيزيوتومي و ترميم آن -

 كورتاژ در موارد احتباس جفت -

 با پنس جفت (روج از سرويكس )خارج نمودن محصوالت بارداري در حال خ -

 ) كارورز مرد موالژ ( IUDگذاشتن و خروج  -

 تثبيت و انتقال نوزاد از اطاق زايمان  -

 شروع تغذيه با شير مادر در ساعات اول تولد  -

 ماساژ رحمي يك و دودستي -

 توانايي استفاده از كتاب آموزش كارورزي )مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران(

 در حيطه نگرش : –ج 

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

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

آنها ، شرح حال و اطالعات كشف شده مورد نياز در جهت  بايد با 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 باورز كار –الف 

 دهد .مايد . متقابال اطالعات الزم در مورد وضعيت بيمار ، خطرات احتمالي روشهاي مختلف و دستورات پيگيري الزم را به بيمار و همراهان وي بتشخيص و درمان بيمار را ثبت و تجزيه و تحليل ن

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

 عوامل فوق درك ناميد .

به دست آمده را فرا گيرد ، و به تجزيه و تحليل نتايج  اهميت پژوهشي هاي در زمينه بيماريهاي زنان و زايمان را بداند ، و روند برنامه ريزي براي يك كار تحقيقاتي ، مراحل اجرايي آن و نحوهورز مي بايست كار -ج

 نوبه خود در پژوهشهاي باليني و يا پايه  شركت نمايد .

 



 حيطه نگرش پيامد

 

 اعتقاد و تعهد رعايت اصول اخالق اسالمي در رفتار حرفه اي  -

 داشتن نگرش حرفه اي صحيح و توانايي ايجاد حس اعتماد و احترام مقابل بين پزشك ، بيمار و كليه همكاران تيم بهداشتي  -

 ارزش نهادن به استقالل بيمار در انتخاب و مشاركت فعاالنه بيمار در تصميم گيريهاي مربوط به وي  -

 رعايت حقوق متقابل بيمار و پزشك -

 مراهانش بر اساس زمينه هاي فرهنگي ،مذهبي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سن ، جنس و ميزان تحصيالت ارتباط مناسب با بيمار وه -

 آشنايي با پيشرفت هاي دانش پزشكي و چگونگي كاربرد روشهاي نوين پزشكي و مشاركت در اعتالي دانش پزشكي  -

 شناخت مسئوليت هاي قانوني پزشك عمومي  -

 انجام امور پژوهشيعالقمندي به شركت ، برنامه ريزي و  -

 

 روش آموزش دادن و فرا گرفتن :

Role play, Role model , video presentation ,small qroup discussion , Lecture -Procedural skill Teaching/ Case based teaching / bedside teaching 

 فهرست و منابع :

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

-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 

 ساير منابع جهت مطالعه بيشتر :
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