
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
شتی و ردمانی گیالن  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 علوم زپشکی گیالندانشکده ..

 مرکز آموزشی ردمانی الزهرا)س(
 :(کارآموزی/کارورزیو نوع واحد)   تعداد واحد کارورز)اینترن(گروه: نام

 روز 60:طول مدت دوره نان و زایمانز:نام بخش 

 30/10/1401-01/09/1401زمان ارائه دوره: گروه زنان و زایماننام مسئول برنامه: 

 تلفن و روزهای تماس:  آدرس ایمیل: 

 : دوره ف کلیا هدا

 . دهد نشان مطلوب  نحو  ب  خود تعامالت  رد  را  ای  حرفه  رفتار  اهی  وژیگی  و  کند ربقرار  رتباطا  شایسته نحو ب  سالمت تیم  اعضا سای  و  ،بیماران مراجعان  با بتواند باید   کارورز  دوره   این پایان رد  - •

تشخیص  و  دهد انجام  را  فیزیکی  معاینات و  بگیرد حال  شرح زانن  شایع  بیماریهای  ب  مبتال  بیمار  از •
تشخیص ب   رسیدن ربای  ضروری   اهی  گام و  کند مطرح را  مهم  افتراقی اهی  

 .دهد  پیشنهاد زانن رفرنسهای   و  رپوتکل اساس  رب را  مامایی و  زانن  بیماریهای  مدییت و  

گاهی، ،گزارشاتاموزشی کالسهای  رد  مشارکت • گااه  رد  ،حضور بخش رانداهی  صبح  . مامایی و  زانن بیماران  با صحیح ربخورد  رد  اموزش ربای  ردمان

 ی و نسخ الکترونیک را تحت نظارت مستقیم دستیار زانن و اساتید زانن انجام دهدنحوه ربخورد صحیح با بیماران زانن و مامایی و نحوه نوشتن دستورات داروی - •

 

ف اختصاصی:  اهدا

تشخیص نحوه  باشد اقرد  دوره   پایان رد  رود  می  انتظار زوز ر  کا از
ند  را  زی موارد   با ربخورد و    : بدا

 بارداری قبل مراقبتهای   •

 بارداری اولیه وزییت •

   بارداری  حین  مراقبتهای  •

   طبیعی ایمانز  و لیبر •

 زایمان القا •

 نوزاد  اولیه مراقبت •

 زایمان  بعد خورنزییهای  •

   اه رپده زوزدس پارگی  •

 زوردس  زایمان •

   رحم  از  خارج  بارداری  •

 سقط  •

بالینی  طرح دوره   



 بارداری  رد  دیابت •

 بارداری رد  خون فشار  •

 واژینال  عقونتهای  و  جنسی منتقله عفونتهای  •

 رحمی   طبیعی غیر  خورنزییهای  و  امنوره •

•  

 ان  با ربخورد و  یایسگی ی اه نشان  و  عالیم - •

 انباروری •

 اقعدگی  از پیش سندرم •

ربالگری  •  اسمیر  پاپ  انجام نحوه و  سرویکس  سرطان غ

نی اهی  کیست •  ان  با ربخورد نحوه و  تخمدا

 پستان معاینه  و  ربخورد طرز و پستان بیماریهای  •

 انها  با ربخورد طرز و  اردار اختیاری بی  و  اردار  عفونتهای - •

 مامایی  و  اننز شایع   غیر بیماریهای - •

کایات از  تلفیقی  که  بیمارانی •  .داشت خواهید ربخورد  دارند  سیستم مولتی  ردگیری  و  فوق  ش

 

 زانن و زایمان   جدول زمانبندی اراهئ کارورزی رد بخش 
مهر ابان  ماه

 اذر

 1400سال

 تاریخ روز  ردیف 
 ساعت

8-7 

 ساعت

9-8 

 ساعت

13-9 

 ساعت

13 

1 

 ها شنبه

حضور   

در 

 بخش

  گزارش

هی صبحگا  

  کنفرانس و

 وکاراموز اساتید

 کارورز و

  در حضور

  بخش

  درمانگاه

 لوژی ژنیکو

  و پریناتال و

 اورژانس 

 نوشتن

 خالصه

  پرونده 

  بیماران

 ترخیصی

 بخش

حضور در کشیک طبق برنامه کشیک 

 اینترنی

 کشیک برنامه طبق کشیک در حضور  در حضور  گزارش  حضور  ها یکشنبه 2



 در

 بخش

 صبحگاهی 

  کنفرانس و

 وکاراموز اساتید

 کارورز و

  بخش

  انگاهدرم

 لوژی ژنیکو

  و پریناتال و

 اورژانس 

 نوشتن

 خالصه

  پرونده 

  بیماران

 ترخیصی

 بخش

 اینترنی

3 

 ها  دوشنبه

  حضور 

 در

 بخش

  گزارش

 صبحگاهی 

  کنفرانس و

 وکاراموز اساتید

 کارورز و

  در حضور

  بخش

  درمانگاه

 لوژی ژنیکو

  و پریناتال و

 اورژانس 

 نوشتن

 خالصه

  نده پرو

  بیماران

 ترخیصی

 بخش

 کشیک برنامه طبق کشیک در حضور

 اینترنی

4 

 ها سه شنبه

  حضور 

 در

 بخش

  در حضور گراند راند 

  بخش

  درمانگاه

 لوژی ژنیکو

  و پریناتال و

 اورژانس 

 نوشتن

 خالصه

  پرونده 

  بیماران

 ترخیصی

 بخش

 کشیک برنامه طبق کشیک در حضور

 اینترنی

 کشیک برنامه طبق کشیک در حضور  در حضور  گزارش  حضور  ها  چهارشنبه 5



 در

 بخش

 صبحگاهی 

  کنفرانس و

 وکاراموز اساتید

 کارورز و

  بخش

  درمانگاه

 لوژی ژنیکو

  و پریناتال و

 اورژانس 

 نوشتن

 خالصه

  پرونده 

  بیماران

 ترخیصی

 بخش

 اینترنی

 - - -   ها پنجشنبه 6

 - - -   ها جمعه 7

ت  آن ب  رد صورتی که مطالعه همه کتاب یا  همه مجلدا -ده، سال و محل انتشار، انم انشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظررد این ردسمنابع اصلی ردس) عنوان کتاب، انم نویسن 

 عنوان منبع ضروری نباشد 

                                                                   2020 لینگ  و بکمن  مامایی  و زانن کتاب

                                                                 باربارابیتز  بالینی معاینه و  ری گی  حال شرح 

گاه کتابخان رد موجود کتب و معتبر اهی رفرنس سای مطالعه فوق موارد رب عالوه  .بود خواهد راهگشا نیز  Up-to-date و علمی معتبر اهی سایت و  دانش

 روش تدریس

 رسانه ایند  فایل های چ- •

 بالین بیمار - •

کاانت آموزشی    ام

 صوت   همراه  پوینت  پاور  •

 ( pdf  word)متن •

 اموزشی  فیلم •
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و ربم مربوط ب هر ارزشیابی:



 + دوره  پایان(  ب                                                                                         دوره  طول رد(  الف

 ساعت  اتریخ  نمره روش آزمون

 ظهر12 1401 /30/10 10 ازمون کتبی

 صبح 9 30/10/1401 10 ازمون شفاهی

 8-14 زمان بندی دانشکده 20 ازمون صالحیت بالینی 

 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد(

 است: هر دانشجو طی دوره ملزم ب رعایت مقررات آموزشی  ب شرح  زی 
 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  ➢

 درس  محتوای  و درسی موضوعات اخذ ➢

 شده  محول تکالیف موقع به ارایه ➢

 اموزشی محتوای مطالبه ➢

 موظفی  ساعات اساس بر کامل حضور ➢

  رفتار ویژگیهای  باید بخش این در شما . باشد می  مهم  و ضروری امری سالمت تیم اعضای سایر و  کارکنان  با شایسته همکاری ➢

  که شود می مشخص بالینی، مختلف شرایط در خصوصاً. دهید  نشان مطلوب نحو به خود تعامالت در را مناسب ای حرفه

 . اید آورده بدست را ای حرفه وظایف   انجام برای الزم نفس به اعتماد و ورزیدگی  پذیری، مسئولیت

 .است امیالز 7:30-14 ساعت از تعطیل روزهای جز به  روز هر  بخش در شما فعال حضور ➢

 بیمارستان  در حضور ساعات کلیه  در شناسایی کارت نصب ➢

 الزم بیمارستان در حضور جهت مناسب پزشکی شونات  حد  در منظم  ظاهری داشتن و مرتب و تمیز سفید روپوش پوشیدن ➢

     . باشد می

  و شغلی  قوانین و ضوابط رعایت و بیمارستان در حضور ساعات کلیه در پزشکی  و  اخالقی. شرعی  شیونات رعایت و حفظ ➢

       اداری

 خواهد کسر ارزشیابی در شما نهایی  نمره از موجه غیر غیبت صورت در و بوده اجباری جلسات و کالسها  تمامی  در شرکت ➢

      . شد

  عمومی پزشکی  مدون قوانین  براساس مجاز غیر  و مجاز غیبتهای به مربوط مقررات و دارد مرخصی  روز 3 زنان کارورزی دوره ➢

       .میباشد

 . شد خواهد روتیشن این دوره  تجدید به منجر آموزشی درمانگاه  یا راند در غیرمجاز غیبت ➢

 http//gumsnavid.ac.ir به روزانه مراجعه ➢

 

 



  و بخشها مسوول واساتید عمومی پزشک مسوول  و اموزشی معاون.زنان گروه  مدیر مستقیم نظارت تحت دوره این طی شما

 :  داشت خواهید آموزش  اورژانس و درمانگاهها 

 ( گروه مدیر)فرجی رویا دکتر -1

 (اموزشی معاون)ظهیری زیبا  دکتر -2

 (  عمومی پزشکان مسوول) سارا فرزادی دکتر -3

 اورژانس و  درمانگاها و بخشها محترم  اساتید-4   

 


