
 1 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 معاونت آموزشی)مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 پرستاری دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده

 

           1 -کارآموزیتعداد و نوع واحد:                        غدد -کارآموزی داخلی )خون و انکولوژی(   نام واحد بالینی:

 کارشناسی مقطع تحصیلی دانشجویان:                           مامایی  رشته تحصیلی:                                                                            -پیشنیاز: 

 /قاضییناسبیمارستان های برگزاری دوره: محل یا محل                   روز 11مدت زمان ارائه درس:                                                          دوم نیمسال تحصیلی :

  نام مدرس مسئول درس:

آشنایی با روند شیمی درمانی و مراقبت ، و انکولوژیبا بیماری های خون  در مادران باردار و نحوه مراقبت های حین زایمان  یگاملکسب آشنایی در انجام مراقبت های ح کلی: هدف

و  با بیماری های خون دارکسب آشنایی در انجام آموزش مادران بار، ت خونی و انکولوژی در مادران باردارالعالیم و نشانه های مشکشناخت ، الزم قبل و بعد از شیمی درمانی ی ها

 باردار ، همراهان و رعایت موازین شرعی و اسالمی.بیمارکسب آشنایی با وظایف انسانی و اخالقی ماما در قبال ، انکولوژی

 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 سطح یادگیری

 

 فعالیتهای یادگیری
 

حداقل های 

 یادگیری

 روش ارزیابی

را اخذ نموده  حال بیمار شرح 

و معایناااات فیزیکااای الزم را  

 انجام دهد.

بخش  ) بیمار  بالین

 (  ددغ

و انجام آن  وضیح ت

  توسط مربی  

 ارتباط مناسبی با بیمار  برقرار نماید. -1 حیطه مهارتی 

 ر را برای اخذ شرح حال آماده می کند .بیما -2

 از بیمار  بطور کامل شرح حال می گیرد .  -3

شرح حال مختصری از وضعیت بیمار و علات   -4

 مراجعه را قبل از انجام معابنه گزارش می کند .

 بیمار را بطور کامل مورد معاینه قرار می دهد   -5

 چک لیست بار یک
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 سطح یادگیری

 

 فعالیتهای یادگیری
 

حداقل های 

 یادگیری

 روش ارزیابی

)انواع،  شیرین بیماری دیابت

پاتوژنز، عالئم، روشهای تشخیص 

و  و دیابت بی مزه و درمان(

را شناسایی  هیپرپروالکتینمی

 کند.

بخش  ) بیمار  بالین

 (  ددغ

و انجام آن  وضیح ت

  توسط مربی  

 حیطه شناختی

مهارتی  و

کاربرد و )

تجزیه وتحلیل 

) 

عالئاام بااالینی شاارح حااال مناسااب و   -1

 را ثبت نماید. مرتبط

آزمایشاات خاونی را    نتایج دقیقتفسیر  -2

 بتواند انجام دهد.

بااط دادن عالئام و   از طریاق ارت بتواند  -3

شاارح حااال بیمااار تشااخیص را انجااام 

 دهد.

بااارداری باار ساایر بیماااری و  عااوار   -4

بالعکس را بتواند بارای بیماار توضایح    

 دهد.

 را توضیح دهد. درمان  -5

ر پایاااااان دوره د

حداقل آزمایشات 

یاااک بیماااار را  

تفساایر کاارده و  

موارد غیر نرماال  

اشااااااات را یادد

 نماید.

 چک لیست

وئیدی شامل هیپو اختالالت تیر

و هیپرتیروئیدی )انواع، پاتوژنز، 

عالئم، روشهای تشخیص و 

 تخمدان پلی کیستیکو درمان(

 را شناسایی کند.

بخش  ) بیمار  بالین

 (  ددغ

و انجام آن  وضیح ت

  توسط مربی  

 حیطه شناختی

مهارتی  و

کاربرد و )

تجزیه وتحلیل 

) 

عالئاام بااالینی شاارح حااال مناسااب و  -1

 را ثبت نماید. مرتبط

آزمایشاات خاونی را    نتایج دقیقتفسیر  -2

 بتواند انجام دهد.

بااط دادن عالئام و   از طریاق ارت بتواند  -3

شاارح حااال بیمااار تشااخیص را انجااام 

 دهد.

بااارداری باار ساایر بیماااری و  عااوار   -4

بالعکس را بتواند بارای بیماار توضایح    

 دهد.

ناشی از این بیماریها بر باروری عوار   -5

 را شرح دهد.

 را توضیح دهد. درمان  -6

در پایاااااان دوره 

حداقل آزمایشات 

یاااک بیماااار را  

تفساایر کاارده و  

موارد غیر نرماال  

اشااااااات را یادد

 نماید.

 چک لیست

 چک لیستدر پایاااااان دوره ،بیوشایمی (   CBCdiffخونی) آزمایشات  - 1حیطااااااااااه توضیح  و انجام آن بالین بیمار  ) بخش عالئم و نشانه های بیماریهای 



 3 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 سطح یادگیری

 

 فعالیتهای یادگیری
 

حداقل های 

 یادگیری

 روش ارزیابی

خون و انکولوژی را در بیمار 

 شناسایی کند .

 

 

کاربرد شناختی) توسط مربی    خون و انکولوژی  (

و تجزیااااااااه 

 وتحلیل (

 

لکاوپنی     -را به طور صحیح تفسیرنماید ) الف 

   -و لکوسااااایتوز را تشاااااخیص دهاااااد.    

ترومبوساایتوپنی و ترومبوساایتوز را تشااخیص   

آنمی و پلای ساا یتمای را تشاخیص       -دهد. ج 

 دهد.

حداقل آزمایشات 

یاااک بیماااار را  

تفساایر کاارده و  

موارد غیر نرماال  

اشااااااات را یادد

 نماید.

در مااورد تجااویز صااحیح - -3

داروهای کماوتراپی  اطالعاات   

کافی داشته ، عاوار  حاصال   

از کمااااوتراپی را دانسااااته و 

مراقبااات هاااای الزم بعاااد از 

 کموتراپی را شرح دهد . 

بالین بیمار  ) بخش 

 خون و انکولوژی  (

انجام عملی مهارت 

توسط مربی و روش 

 توضیحی 

نحوه آماده کردن دارو در داخل هود  -1 حیطه مهارتی

مخصوص داروهای کموتراپی و جلوگیری از 

 پخش شدن دارو را بداند. 

لزوم پوشیدن  ماسک، گان و دستکش  - 2

التکس را حین آماده کردن داروهای کموتراپی 

 توضیح دهد.

نحوه دفع پوکه داروهای شیمی درمانی  و  - 3

اد مو –مواد دفعی بیمار)ادرار و  مدفوع 

استفراغی و سایر ترشحات ( بعد از کموتراپی را 

 توضیح دهد.

علت  استفاده از داروهای پریمید ) دگزا و   - 4

 کتریل( را بداند . 

زخم  –از عوار  شیمی درمانی ) آلوپسی  - 5

مشکالت گوارشی مثل تهوع و  –دهانی 

پایین آمدن شمارش همه  –استفراغ و اسهال 

ابتال به عفونت به  استعداد –سلولهای خونی 

کم خونی به  –طبع کاهش گلبولهای سفید  

خونریزی به طبع  –طبع کاهش گلبولهای قرمز 

مشکالت قاعدگی مثل آمنوره  –کاهش پالکت 

در پایان دوره 

مورد حداقل یک 

و  شیمی درمانی 

مراقبتهای الزم را 

 توضیح دهد ..

 چک لیست



 4 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 سطح یادگیری

 

 فعالیتهای یادگیری
 

حداقل های 

 یادگیری

 روش ارزیابی

موقت بعد از کموتراپی و ( آگاهی کافی داشته و 

روشهای مقابله با آن عوار  را به بیمار آموزش 

 دهد . 

ریزی واژینال مشکالت قاعدگی مثل خون – - 6

حین کموتراپی و  آمنوره موقت بعد از 

کموتراپی ونیز روشهای ایمن پیشگیری از 

بارداری بعد از برگشتن تخمک گذاری را به 

 بیماران آموزش دهد. 

  هااااای   caseانااااواع - 4

ا ایع بخاااش رسااارطانی شااا 

شناخته و عالیم کلای آنهاا را   

 دانسته  

بالین بیمار  ) بخش 

 خون و انکولوژی  (

انجام عملی مهارت 

توسط مربی و روش 

 توضیحی

 – ALLعالیم لوسمی های لنفوئیدی ) -1 مهارتی

CLL   را شناسایی کرده و آزمایشات الزم را )

 بشمارد . 

 – AML )عالیم لوسمی های میلوئیدی -2

CML )   را شناسایی کرده و آزمایشات الزم را

 شرح دهد .

مشکالت مامایی که ما را جهت تشخیص   - 3

بیماری های بد خیم خونی راهنمایی می کند 

عدم  –را بداند ) خونریزی های نامنظم رحمی 

قطع خونریزی واژینال یا خونریزی از محل 

 سچور سزارین و ..... (  

دانسته و انواع آن ) عالئم بالینی لنفومها را  – 3

هوچکینی و غیر هوچکینی ( را شناخته و در 

مورد عالئم بالینی و درمان آن آگاهی داشته 

 باشد . 

 

 

در پایان دوره 

حداقل یک بیمار 

را معاینه کرده و 

تشخیص های 

الزم را داده و  

آزمایشاتش را 

تفسیر کرده ، 

موارد غیر نرمال 

را یادداشت 

نمایدو آموزشهای 

زم به بیمار را ال

 ارائه دهد .

 

 

 

 

 

 چک لیست
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 سطح یادگیری

 

 فعالیتهای یادگیری
 

حداقل های 

 یادگیری

 روش ارزیابی

 

 

 

عالئم کارساینوم پساتان    - 5 

رادانسته و روشهای تشخیصی 

آن را بداند و درمانهای الزم را 

 بشناسد . 

بالین بیمار  ) بخش 

 خون و انکولوژی  (

انجام عملی مهارت 

 توسط مربی

معاینه بالینی سینه ها بطور کامل توضایح   – 1 حیطه مهارتی

 دهد

اقدامات تشخیصی در رابطه با وجاود تاوده    – 2

 –در سااینه را توضاایح دهااد . ) سااونوگرافی    

 بیوپسی و ... (  –ماموگرافی 

انواع تومورهاای ساینه ) ایتنارا داکتاال و      – 3

اینتارا لوباوالر ( را دانساته و درماان بیمااری را      

 شرح دهد . 

آثار حاملگی برسرطان ساینه را دانساته و     - 4

را جهت  حاملگی به دنبال سارطان   بتواند خانم

 سینه راهنمایی کند . 

مشااکالت قاعاادگی بااه دنبااال مصاارف      – 5

 تاموکسی فن را به مادر آموزش دهد . 

در پایان دوره 

حداقل یک بیمار 

را معاینه کرده و 

تشخیص های 

الزم را داده و  

آزمایشاتش را 

تفسیر کرده ، 

موارد غیر نرمال 

را یادداشت 

های نمایدو آموزش

الزم به بیمار را 

 ارائه دهد .

 چک لیست

عالئم سارطان سارویکس     - 6

رادانسته و روشهای تشخیصی 

آن را بداند و درمانهای الزم را 

 بشناسد

بالین بیمار  ) بخش 

 خون و انکولوژی  (

 عالئم بیماری سرطان سرویکس را بداند . – 1 حیطه مهارتی 

  روشهای تشخیصی بیماری را بشمارد . – 2

 روشهای درمان را بشمارد .  – 3

روش غربالگری بیماری ) پاپ اسمیر (را به  – 4

 همه زنان ازدواج کرده توصیه کند . 

زایمان و   -خانم را   در زمینه حاملگی    - 5

شیر دهی و پیشگیری از بارداری  آموزش 

 دهند.

 

در پایان دوره 

حداقل یک بیمار 

را معاینه کرده و 

تشخیص های 

الزم را داده و  

آزمایشاتش را 

تفسیر کرده ، 

موارد غیر نرمال 

را یادداشت 

 چک لیست



 6 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 سطح یادگیری

 

 فعالیتهای یادگیری
 

حداقل های 

 یادگیری

 روش ارزیابی

نمایدو آموزشهای 

الزم به بیمار را 

 ارائه دهد .

حقوق انسانی  و اخالقی - - 8

 بیماررا رعایت نماید

بالین بیمار  ) بخش 

 وژی  (خون و انکول

برخورد دوستانه و صامیمی باا بیمارداشاته     -1 عاطفی روش توضیحی

 باشد  

از معاینااااات غیاااار ضااااروری بیمااااارو   -2

 دستکاریهای خشن و بی مورد خودداری نماید.

 به سواالت و نگرانی های بیمارپاسخ دهد. -3

 چک لیست 

 

 

 
 (برگ یادداشت روزانه دانشجو2جدول )

 روزانهدستورالعمل تکمیل برگ یادداشت 

ز یک بار انجام شده تعداد آن درداخل )( از دانشجو انتظار می رود در مورد فعالیتهای یادگیری از عالیم زیر استفاده و در ستون مربوطه درج نماید در صورتی که هر فعالیت بیش ا

 یادداشت گردد:
Eام: آموزش دیده     -Eام: آموزش ندیده     +O:  ام مشاهده کرده    -O:   ام کردهنمشاهده    +P انجام داده ام مستقل :    -P انجام داده ام  با کمک : 

 روز ششم روز پنجم روز چهارم روزسوم روز دوم روز اول فعالیتهای یادگیری
       شرح حال بیمار  را اخذ نموده و معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد.  - 1

       ن و انکولوژی را در بیمار شناسایی کند .عالئم و نشانه های بیماریهای خو - 2

در مورد تجویز صحیح داروهای کموتراپی  اطالعات کافی داشته ، عوار  حاصل از کموتراپی را  - 3

 دانسته و مراقبت های الزم بعد از کموتراپی را شرح دهد .

      

      را دانسته و درمان آن را  بداند سرطانی شایع بخش را شناخته و عالیم کلی آنها   های   caseانواع- 4
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 . 

       عالئم کارسینوم پستان رادانسته و روشهای تشخیصی آن را بداند و درمانهای الزم را بشناسد .- 5

       عالئم سرطان سرویکس  را دانسته و روشهای تشخیصی آن را بداند و درمانهای الزم رابشناسد. -6

       یماررار عایت نمایدحقوق انسانی و اخالقی ب  - 7

 

 

 

 

 

 

 

 
 3جدول 

 ثبت موارد یادگیری جدید
 آموزش دیده ام فعالیتهای یادگیری

 

ارزیابی دانشجواز  انجام داده ام مشاهده کرده ام

پیشرفت یادگیری 

 (1-21خود)

از  ی استادارزیاب

یادگیری پیشرفت 

مطالعه  (1-21دانشجو )

 شخصی

 مستقل با کمک تعداد کنفرانس

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 شرح حال بیمار  را اخذ نموده و معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد.  - 1
     

 عالئم و نشانه های بیماریهای خون و انکولوژی را در بیمار شناسایی کند . - 2
     

ل از در مورد تجویز صحیح داروهای کموتراپی  اطالعات کافی داشته ، عوار  حاص - 3

 کموتراپی را دانسته و مراقبت های الزم بعد از کموتراپی را شرح دهد .

     

سرطانی شایع بخش را شناخته و عالیم کلی آنها را دانسته و   های   caseانواع   - 4 

 درمان آن را  بداند . 

     

الزم را  ئم کارسینوم پستان رادانسته و روشهای تشخیصی آن را بداند و درمانهایعال - 5

 بشناسد 
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عالئم سرطان سرویکس  را دانسته و روشهای تشخیصی آن را بداند و درمانهای الزم  -6

 رابشناسد.

     

 حقوق انسانی و اخالقی بیماررار عایت نماید-7
     

ارزیابی کلی دوره از نظر دانشجو در خصوص موارد آموزشی، اخالقی ، ارتباط با پرسنل در 

 رج شود:این قسمت د

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( چک لیست ارزشیابی4جدول )
 عالی فعالیتهای یادکیری اهداف رفتاری

(1) 

 خو 

(75/1) 

 متوسط

(5/1) 

 ضعیف

(25/1) 

شرح حال بیمار  را اخذ نموده و معاینات   - 1

 فیزیکی الزم را انجام دهد.
 ارتباط مناسبی با بیمار  برقرار نماید. -6

 ال آماده می کند .بیمار را برای اخذ شرح ح -7

 از بیمار  بطور کامل شرح حال می گیرد .   -8

 شرح حال مختصری از وضعیت بیمار و علت مراجعه را قبل از انجام معابنه گزارش می کند . -9

 بیمار را بطور کامل مورد معاینه قرار می دهد .   -11

    

عالئم و نشانه های بیماریهای خون و  - 2

 کند .انکولوژی را در بیمار شناسایی 

لکاوپنی و     -،بیوشیمی ( را به طور صحیح تفسیرنماید ) الاف   CBCdiffآزمایشات خونی)  - 1

آنمای و    -ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز را تشخیص دهاد. ج     -لکوسیتوز را تشخیص دهد.   

 پلی سا یتمی را تشخیص دهد.

    

در مورد تجویز صحیح داروهای کموتراپی   - 3

داشته ، عوار  حاصل از  اطالعات کافی

نحوه آماده کردن دارو در داخل هود مخصوص داروهای کموتراپی و جلوگیری از پخش شدن  -1

 دارو را بداند. 

راپی توضیح لزوم پوشیدن  ماسک، گان و دستکش التکس را حین آماده کردن داروهای کموت - 2

    



 9 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عالی فعالیتهای یادکیری اهداف رفتاری

(1) 

 خو 

(75/1) 

 متوسط

(5/1) 

 ضعیف

(25/1) 

کموتراپی را دانسته و مراقبت های الزم بعد از 

 کموتراپی را شرح دهد .

 دهد.

مواد استفراغی  –نحوه دفع پوکه داروهای شیمی درمانی  و مواد دفعی بیمار)ادرار و  مدفوع  - 3

 و سایر ترشحات ( بعد از کموتراپی را توضیح دهد.

 علت  استفاده از داروهای پریمید ) دگزا و کتریل( را بداند .   - 4

مشکالت گوارشی مثل تهوع و استفراغ و  –انی زخم ده –از عوار  شیمی درمانی ) آلوپسی  - 5

استعداد ابتال به عفونت به طبع کاهش  –پایین آمدن شمارش همه سلولهای خونی  –اسهال 

 –خونریزی به طبع کاهش پالکت  –کم خونی به طبع کاهش گلبولهای قرمز  –گلبولهای سفید  

کافی داشته و روشهای مقابله با  مشکالت قاعدگی مثل آمنوره موقت بعد از کموتراپی و ( آگاهی

 آن عوار  را به بیمار آموزش دهد . 

مشکالت قاعدگی مثل خونریزی واژینال حین کموتراپی و  آمنوره موقت بعد از کموتراپی  – - 6

 ونیز روشهای ایمن پیشگیری از بارداری بعد از برگشتن تخمک گذاری را به بیماران آموزش دهد. 

 
سرطانی شایع بخش را   های   caseانواع    -  4

شناخته و عالیم کلی آنها را دانسته و درمان آن 

 را  بداند . 

 

( را شناسایی کرده و آزمایشات الزم را   ALL – CLLعالیم لوسمی های لنفوئیدی ) -1

 بشمارد . 

را شناسایی کرده و آزمایشات الزم را   ( AML – CML )عالیم لوسمی های میلوئیدی -2

 هد .شرح د

مشکالت مامایی که ما را جهت تشخیص بیماری های بد خیم خونی راهنمایی می کند را   - 3

عدم قطع خونریزی واژینال یا خونریزی از محل سچور  –بداند ) خونریزی های نامنظم رحمی 

 سزارین و ..... (  

را شناخته و در  عالئم بالینی لنفومها را دانسته و انواع آن ) هوچکینی و غیر هوچکینی ( – 3

 مورد عالئم بالینی و درمان آن آگاهی داشته باشد . 

    

عالئم کارسینوم پستان رادانسته و روشهای - 5

تشخیصی آن را بداند و درمانهای الزم را بشناسد 

. 

 

 معاینه بالینی سینه ها بطور کامل توضیح دهد – 1

 –توضاایح دهااد . ) سااونوگرافی اقاادامات تشخیصاای در رابطااه بااا وجااود تااوده در سااینه را  – 2

 بیوپسی و ... (  –ماموگرافی 

 سته و درمان بیماری را شرح دهد انواع تومورهای سینه ) ایتنرا داکتال و اینترا لوبوالر ( را دان – 3

آثار حاملگی برسرطان سینه را دانسته و بتواند خانم را جهات  حااملگی باه دنباال سارطان        - 4

 سینه راهنمایی کند .  

    



 11 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عالی فعالیتهای یادکیری اهداف رفتاری

(1) 

 خو 

(75/1) 

 متوسط

(5/1) 

 ضعیف

(25/1) 

عالئم سرطان سرویکس  را دانسته و روشهای  -6

 تشخیصی آن را بداند و درمانهای الزم رابشناسد.

 عالئم بیماری سرطان سرویکس را بداند . – 1

 روشهای تشخیصی بیماری را بشمارد .   – 2

 روشهای درمان را بشمارد .   – 3

 اج کرده توصیه کند . روش غربالگری بیماری ) پاپ اسمیر (را به همه زنان ازدو – 4

 زایمان و  شیر دهی و پیشگیری از بارداری  آموزش دهند -خانم را   در زمینه حاملگی    - 5

    

 برخورد دوستانه و صمیمی با بیمارداشته باشد   -4 حقوق انسانی و اخالقی بیماررار عایت نماید- 7

 اری نماید.از معاینات غیر ضروری بیمارو دستکاریهای خشن و بی مورد خودد  -5

 به سواالت و نگرانی های بیمارپاسخ دهد.

    

 امضای معاون آموزشی                          امضای مدیر گروه                        امضای مربی                       امضای دانشجو
 


