
 1 علوم پزشکی تبریزگروه مامایی دانشگاه 

 
 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:                    جراحی )کلیه(-کارآموزی داخلی  نام واحد بالینی:

 کارشناسی مقطع تحصیلی دانشجویان:                    مامایی رشته تحصیلی:                          1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی پیشنیاز: 

 رضا مبیمارستان اماهای برگزاری دوره: محل یا محل                                                                                   روز    4 مدت زمان ارائه درس:

 نام مدرس مسئول درس: خانم پوراسد

 

 یکل هدف
 مامایی(ف یو درمان ) در حد محدوده وظا ها، آموزشهاییراهنما، هایمارین بیص ایدر تشخ یمهارت کاف، شایع مجاری ادراری  لیه وک آشنایی با بیماری

 

 یریادگیعرصه  یاهداف رفتار

 

 روش آموزش
 

 یریادگیسطح 
 

 یریادگی یتهایفعال
 

 یحداقل ها

 یریادگی

 یابیروش ارز

تسلط کامل شرح حال  با .1

 بیمار را بگیرد.

و انجام آن  ح یتوض  بیمار  نیبال

 یتوسط مرب

 د.ینمامیبا بیمار  برقرار  یارتباط مناسب .1 یطه مهارتیح

 کند یاخذ شرح حال آماده م یبرا ر رابیما .2

 گیرد .از بیمار  بطور کامل شرح حال می .3

و علت  شرح حال مختصری از وضعیت بیمار .4

 کند .مراجعه را قبل از انجام معابنه گزارش می

 ستیچك ل بار دو
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 یریادگیعرصه  یاهداف رفتار

 

 روش آموزش
 

 یریادگیسطح 
 

 یریادگی یتهایفعال
 

 یحداقل ها

 یریادگی

 یابیروش ارز

به عملکرد دستگاه ادراری توجه   ROSدر گرفتن  .5

 نماید.میموارد را سئوال  %09کامل نموده و حداقل

نات یبر انجام معا  . 2

داشته  یتسلط کاف یکیزیف

 باشد.

ح  و انجام آن یتوض ن بیمار  یبال

 یتوسط مرب

 طهیح

 یشناخت

کاربرد و )

 ه ویتجز

 ل (یتحل

 

 از بیمار اجازه معاینه بگیرد. .1

 را در پوزیشن مناسب قرار دهد. برای معاینه بیمار .2

به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته و پوشش  .3

 الزم را رعایت نماید.

بدرستی معاینه نموده و گزارش صحیحی کلیه را  .4

 از معاینه خود بدهد.

 درستی انجام دهد.ه را بمعاینات سایر اندامها  .5

 ستیچك ل دو بار

 های  با تشخیص . 3

 .پاراکلینیکی آشنا باشد

مهارت  یانجام عمل ن بیمار  یبال

و روش  یتوسط مرب

 یحیتوض

طه یح

 یشناخت

کاربرد و )

 و  هیتجز

 ل (یتحل

 

اقدامات پاراکلینیکی موجود  آزمایشات، قادر باشد .1

ه بیمار ب حداقل دودر پرونده را در هر بخش برای 

 درستی تفسیر نماید.

بر اساس شرح  قادر باشد بدون مطالعه پرونده،. 2

روشهای تشخیصی و  خود، یکیزینات فیمعا حال و

بیمار  2 حداقل  پاراکلینیکی صحیح را هر بخش برای

 لیست نماید. 

  

 

 

 ستیچك ل بیمار 2

مهارت  یانجام عمل  ن بیمار  یبال  .ص دهدیرا تشخ یماریب .4

و روش  یسط مربتو

 یحیتوض

 یکیزینات فیمعا و براساس شرح حال قادر باشد .1 یمهارت

بندی صحیح ذکر در دستهص اولیه را یتشخ

 نماید. 

اساس شرح حال و معاینه بالینی و بر قادر باشد.3

 ،شات و نتایج اقدامات پاراکلینیکیبررسی آزمای

 ستیك لچ مورد 2
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 یریادگیعرصه  یاهداف رفتار

 

 روش آموزش
 

 یریادگیسطح 
 

 یریادگی یتهایفعال
 

 یحداقل ها

 یریادگی

 یابیروش ارز

به درستی  تشخیص  موارد %09بیماری را در 

 دهد.

های رایج ارتباط بیماری .5

 ها را با بارداری،در بخش

راههای پیشگیری و درمان 

های و اداره زایمان و مراقبت

 مامایی مربوطه را ذکرنماید.

مهارت  یانجام عمل ن بیمار  یبال

و روش  یتوسط مرب

 یحیتوض

های  قادر باشد در صورت وجود ارتباط بیماری.1 مهارتی

، ,ARF,CRF,ESRDامل کلیوی در بخش ش

درستی ه با بارداری تمامی موارد را ب لوپوس و ...

 تشخیص داده و گزارش نماید.

ا خانمی راهکارهای جلوگیری از ابتال خانم باردار ی.2

ست پارتوم است، به که در مرحله زایمان یا پ

درستی ه موارد ب %09های ذکر شده را در  بیماری

 لیست نماید.

موارد فوق را در حد وظایف ماما  اقدامات درمانی.3

 درستی ذکر نماید.ه موارد ب %09در 

 %09نحوه اداره زایمان مادر با بیماری فوق را در .4

 درستی ذکر نمایده موارد ب

 مورد  2

 

 

 

 

 مورد 1

 

 

 مورد 1

 

 مورد 1

 ستیچك ل

 یحقوق انسانی  و اخالق . 6

 .دیت نمایرعا  را بیمار

 داشته باشد با بیمار یمیبرخورد دوستانه و صم .1 یعاطف یحیروش توض ن بیمار  یبال

 یهایو دستکار بیمار یرضرورینات غیاز معا .2

 د.ینما یمورد خودداریخشن و ب

 پاسخ دهد. بیمار یهایبه سواالت و نگران .3

 مشاهده یك بار
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 ادداشت روزانه دانشجویبرگ  (2جدول )

 ادداشت روزانهیل برگ یدستورالعمل تکم

ك بار انجام شده یش از یت بیکه هر فعال ید در صورتیر استفاده و در ستون مربوطه درج نمایم زیاز عال یریادگی یهاتیرود در مورد فعال یاز دانشجو انتظار م

 ادداشت گردد:یتعداد آن درداخل )( 

Eامدهی: آموزش د    -Eام دهی: آموزش ند    +O:  ام  مشاهده کرده    -O:  ام  کردهنه مشاهد   +P انجام داده ام مستقل :   -P انجام داده ام  با کمك : 

 روز دوم روز اول یریادگی یتهایفعال

   تسلط کامل شرح حال بیمار را بگیرد با  . 1

   داشته باشد  یتسلط کاف یکیزینات فیبر انجام معا  .2

   باشد پاراکلینیکی آشنا هایبا تشخیص  .3

    هدص دیرا تشخ یماریب   .4

های مامایی مربوطه اداره زایمان و مراقبت ،های پیشگیری و درمانراه را با بارداری، های رایج در بخشارتباط بیماری .5

 ذکرنماید.

  

   .دیت نمایرا رعا بیمار یو اخالق حقوق انسانی .6
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  دیجد یریادگیثبت موارد  3جدول 

 یریادگی یتهایفعال

 ده امیآموزش د

 

ه مشاهده کرد

 ام

 یابیارز انجام داده ام

دانشجواز 

شرفت یپ

 یریادگی

 (9-29خود)

 ی استادابیارز

از پیشرفت 

 یریادگی

دانشجو 

(29-9) 

مطالعه 

 یشخص

با  تعداد کنفرانس

 کمك

 مستقل

 تعداد تعداد تعداد تعداد

      تسلط کامل شرح حال بیمار را بگیرد با  . 1

      گاه ادراری توجه کامل نماید.به عملکرد دست  ROSدر گرفتن. 2

      داشته باشد  یتسلط کاف یکیزینات فیبر انجام معا .3

      صحیح بررسی کند.طور س و ضربه با روش و قدرت مناسب بکلیه را با لم . 4

      باشد پاراکلینیکی آشنا هایبا تشخیص  . 5

       ص دهدیرا تشخ یماریب  . 6

اداره  ،راههای پیشگیری و درمان های رایج در بخش را با بارداری،ییمارارتباط ب . 0

 های مامایی مربوطه را ذکرنماید.زایمان و مراقبت

     

      دیت نمایرا رعا بیمار یو اخالقحقوق انسانی  . 0
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 یابیست ارزشی( چك ل4جدول )

 یعال یریادکی یتهایفعال یاهداف رفتار

(1) 

 خوب

(05/9) 

 متوسط

(5/9) 

 فیضع

(25/9) 

 د.یبا بیمار  برقرار نما یارتباط مناسب. 1 تسلط کامل شرح حال بیمار را بگیرد با  . 1

 کند . اخذ شرح حال آماده یبیمار را برا. 2

 .گیرد یمار  بطور کامل شرح حالاز ب. 3

  .کندابنه گزارش ل از انجام معشرح حال مختصری از وضعیت بیمار و علت مراجعه را قب. 4

 به عملکرد دستگاه ادراری توجه کامل نماید.  ROSدر گرفتن .5      

    

 یتسلط کاف یکیزینات فیبر انجام معا. 2

 داشته باشد 

 از بیمار اجازه معاینه بگیرد.. 1

 را در پوزیشن مناسب قرار دهد. برای معاینه بیمار. 2

 ایت نماید.به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته و پوشش الزم را رع. 3

 صحیح بررسی کند. بطورکلیه را با لمس و ضربه با روش و قدرت مناسب  . 4

 درستی انجام دهد.ه ها را بمعاینات سایر اندام. 5

    

 درستی تفسیر نماید.ه ببیمار  2اقدامات پاراکلینیکی موجود در پرونده را در هر بخش برای  آزمایشات، قادر باشد. 1 های پاراکلینیکی آشنا باشدبا تشخیص  . 3

 درروشهای تشخیصی و پاراکلینیکی صحیح را  خود، یکیزینات فیمعا ر اساس شرح حال و قادر باشد بدون مطالعه پرونده،ب. 2

 بیمار لیست نماید.   2بخش برای 

    

 در دسته بندی صحیح ذکر نماید.  ص اولیه را یتشخ ،یکیزینات فیمعا بر اساس شرح حال و قادر باشد. 1  ص دهدیرا تشخ یماریب  . 4

به  موارد %09بیماری را در  ،شات و نتایج اقدامات پاراکلینیکیبر اساس شرح حال و معاینه بالینی و بررسی آزمای قادر باشد. 2

 .درستی  تشخیص دهد

    

را با  های رایج در بخش ارتباط بیماری.  5

های پیشگیری و درمان و اداره راه بارداری،

های مامایی مربوطه ان و مراقبتزایم

 ذکرنماید.

های ذکر شده را در ا خانمی که در مرحله زایمان یا پست پارتوم است، به بیماریراهکارهای جلوگیری از ابتال خانم باردار ی. 1

 درستی لیست نماید.ه موارد ب 09%

 ی ذکر نماید.درسته موارد ب %09اقدامات درمانی موارد فوق را در حد وظایف ماما در . 2

 .درستی ذکر نمایده موارد ب %09نحوه اداره زایمان مادر با بیماری فوق را در . 3

    

ت یرا رعا بیمار یو اخالق حقوق انسانی.6

 دینما

 .داشته باشد با بیمار یمیبرخورد دوستانه و صم. 1

 د.ینما یمورد خودداریخشن و ب یهایو دستکار بیمار یضروررینات غیاز معا. 2

 پاسخ دهد. بیمار یهایبه سواالت و نگران. 3

    

 یمعاون آموزش یامضا              ر گروهیمد یامضا                                  یمرب یامضا                                                  دانشجو یامضا
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 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:                   جراحی )گوارش(-کارآموزی داخلی  نام واحد بالینی:

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

 بیمارستان امام رضاهای برگزاری دوره: محل یا محل            روز   19مدت زمان ارائه درس:                                                       دوم نیمسال تحصیلی :

 دکتر صالحی نام مدرس مسئول درس:

 

 کلی: هدف

آشنایی با  ،با  بیماریهای گوارشی در بارداری کسب آشنایی ، شخیصی و درمانی بیماریهای  گوارشیآشنایی با روشهای ت، گوارشی و بیماریهای  تالعالیم و نشانه های مشکشناخت  

 ی شحوه تشخیص و درمان در بیماران باردار با بیماریهای گوارن

 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 سطح یادگیری

 

 فعالیتهای یادگیری
 

حداقل های 

 یادگیری

 وش ارزیابیر

را  حال بیمار شرح  -1

اخذ نموده و معاینات 

فیزیکی الزم را انجام 

بخش  ) بیمار  بالین

 (گوارش

و انجام آن  توضیح 

  توسط مربی  
 حیطه مهارتی 

 ارتباط مناسبی با بیمار  برقرار نماید. .6

 ر را برای اخذ شرح حال آماده می کند .بیما .7

 می گیرد . از بیمار  بطور کامل شرح حال  .8

 چك لیست بار یك
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 سطح یادگیری

 

 فعالیتهای یادگیری
 

حداقل های 

 یادگیری

 وش ارزیابیر

شرح حال مختصری از وضعیت بیمار و علت  .9 دهد.

 مراجعه را قبل از انجام معابنه گزارش می کند .

بیمار را بطور کامل مورد معاینه قرار می .11

 دهد . 

عالئم و نشانه های   - 2

را در  گوارشبیماریهای 

 بیمار شناسایی کند .

 بخش گوارش ()بیمار بالین 
ام آن توضیح  و انج

 توسط مربی   

حیطه 

کاربرد شناختی)

و تجزیه 

 وتحلیل (

 

را به طور صحیح  آزمایشات خونی  - 1

 تفسیرنماید 

گلد استاندارد های تشخیص بیماری ها را  -2

 بشناسد

 

در پایان دوره 

حداقل آزمایشات 

یك بیمار را 

تفسیر کرده و 

موارد غیر نرمال 

 را یادداشت نماید.

 چك لیست

اروهای مربوط با  د  -3

گوارشی  آشنا 

 شود.
 )بخش گوارش(بالین بیمار  

انجام عملی مهارت 

توسط مربی و روش 

 توضیحی 

 شناختی حیطه 

داروهای مورد استفاده برای هر یك از   -1

  بیماریهای شایع گوارشی را نام ببرد.

در مورد تجویز آنها در بارداری یا   -2

جانشین های آنها در این دوران توضیح 

 دهد .

در پایان دوره 

 مورد حداقل یك 

از نسخ دارویی 

بیمار  گوارشی را 

 بیان کند. 

 چك لیست

شایع   های   caseانواع 4

بخش را شناخته و عالیم 

کلی آنها را دانسته و درمان 

 آن را  بداند

 گوارش (بخش بالین بیمار )

انجام عملی مهارت 

توسط مربی و روش 

 توضیحی

 مهارتی

را شناسایی  های گوارشیبیماری  عالیم  -1

 کرده و آزمایشات الزم را بشمارد . 

 در راند اساتید بخش فعاالنه شرکت نماید.  -2

که ما را جهت تشخیص  بارداری مشکالت   - 3

 بداند راهنمایی می کند را گوارشی بیماری های 

 آگاهی داشته باشد .  ها درمان آن در مورد– 3 

در پایان دوره 

حداقل یك بیمار 

را معاینه کرده و 

تشخیص های 

الزم را داده و  

آزمایشاتش را 

تفسیر کرده ، 

موارد غیر نرمال 

را یادداشت 

 چك لیست
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 سطح یادگیری

 

 فعالیتهای یادگیری
 

حداقل های 

 یادگیری

 وش ارزیابیر

نمایدو آموزشهای 

الزم به بیمار را 

 ارائه دهد .

روشهای  - 5 

یصی مهم مانند تشخ

اندوسکوپی ، 

سکوپی، کولونو

و   E RCPمانومتری 

از نزدیك را  ... 

آنها  مشاهده نماید و با

 .آشنا شود

اندو بالین بیمار )بخش 

 پی (سکو

انجام عملی مهارت 

 استادتوسط 
 شناختی  حیطه

اقدامات ضروری برای آماده سازی   – 1

 اندوسکوپی را توضیح دهد 

 اندیکاسیونهای اندو سکوپی را شرح دهد  -2

 اندیکاسیو نهای کولونوسکوپی را برشمارد.  -3

 د را شرح ده مانومتری اندیکاسیو نهای -4

 را شرح دهد E RCP اندیکاسیو نهای -5

عوارض هر کدام از روشهای تشخیصی را بر  -6

 شمارد.

 

در پایان دوره 

مورد  4حداقل  

اندوسکوپی و یك 

مورد 

کولونوسکوپی  را 

از نزدیك ببیند 

 وگزارش نماید. 

 چك لیست

حقووووق انسوووانی  و   - 6

اخالقووی بیموواررا رعایووت  

 نماید

برخورد دوستانه و صومیمی بوا بیمارداشوته     .4 عاطفی توضیحیروش  گوارش (بالین بیمار  ) 

 باشد  

از معاینات غیر ضروری بیمارو دستکاریهای   .5

 خشن و بی مورد خودداری نماید.

 به سواالت و نگرانی های بیمارپاسخ دهد. .6

 چك لیست 

 

 

 



 11 علوم پزشکی تبریزگروه مامایی دانشگاه 

 
 (برگ یادداشت روزانه دانشجو2جدول )

 دستورالعمل تکمیل برگ یادداشت روزانه

ز یك 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 کردهنه مشاهد    +P انجام داده ام مستقل :    -P انجام داده ام  با کمك : 

 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

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

ا در بارداری هدر مورد تجویز آناطالعات کافی داشته ،   گوارشی در مورد تجویز صحیح داروهای  - 3

 توضیح دهد.

      

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

 . 

      

و ... از نزدیك مشاهده   E RCPصی مهم مانند اندوسکوپی ،کولونو سکوپی، مانومتری روشهای تشخی-5

 نماید و با آنها آشنا شود.

      

       حقوق انسانی و اخالقی بیماررار عایت نماید  - 6
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 ثبت موارد یادگیری جدید 3جدول 
 آموزش دیده ام فعالیتهای یادگیری

 

ارزیابی دانشجواز  ده امانجام دا مشاهده کرده ام

پیشرفت یادگیری 

 (9-29خود)

از  ی استادارزیاب

یادگیری پیشرفت 

مطالعه  (9-29دانشجو )

 شخصی

 مستقل با کمك تعداد کنفرانس

 تعداد تعداد تعداد تعداد

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

 .انه های بیماریهای گوارش  را در بیمار شناسایی کندعالئم و نش - 2
     

در مورد تجویز صحیح داروهای گوارشی   اطالعات کافی داشته ، در مورد تجویز آنها  - 3

 در بارداری توضیح دهد.

     

ی  شایع بخش را شناخته و عالیم کلی آنها را دانسته و ارشهای   گو  caseانواع - 4 

 داند درمان آن را  ب

     

و ... از   E RCPسکوپی، مانومتری کولونو ،شهای تشخیصی مهم مانند اندوسکوپیرو-5

 نزدیك مشاهده نماید و با آنها آشنا شود.

     

 حقوق انسانی و اخالقی بیماررار عایت نماید-6
     

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

 این قسمت درج شود:
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 ( چك لیست ارزشیابی4جدول )
 عالی فعالیتهای یادکیری اهداف رفتاری

(1) 

 خوب

(05/9) 

 متوسط

(5/9) 

 ضعیف

(25/9) 

شرح حال بیمار  را اخذ نموده و معاینات   - 1

 فیزیکی الزم را انجام دهد.
 ارتباط مناسبی با بیمار  برقرار نماید.-1

 را برای اخذ شرح حال آماده می کند .بیمار -2

 از بیمار  بطور کامل شرح حال می گیرد .  -3

 ل از انجام معابنه گزارش می کند  شرح حال مختصری از وضعیت بیمار و علت مراجعه را قب-4

 بیمار را بطور کامل مورد معاینه قرار می دهد .  -5

    

عالئم و نشانه های بیماریهای   - 2

 بیمار شناسایی کند .گوارش را در 

 آزمایشات خونی را به طور صحیح تفسیرنماید    - 1

 گلد استاندارد های تشخیص بیماری ها را بشناسد -2
    

با  داروهای مربوط گوارشی  آشنا   - 3

 شود

 داروهای مورد استفاده برای هر یك از  بیماریهای شایع گوارشی را نام ببرد. -1

 .های آنها در این دوران توضیح دهدبارداری یا جانشین در مورد تجویز آنها در -2

     

شایع بخش را   های   caseانواع - 4

شناخته و عالیم کلی آنها را دانسته و 

  درمان آن را  بداند

 عالیم  بیماری های گوارشی را شناسایی کرده و آزمایشات الزم را بشمارد .  -1

 ماید.در راند اساتید بخش فعاالنه شرکت ن  -2

مشکالت بارداری  که ما را جهت تشخیص بیماری های گوارشی  راهنمایی می کند را   - 3

 بداند

 در مورد درمان آنها  آگاهی داشته باشد .–4

    

شهای تشخیصی مهم مانند رو - 5

سکوپی، کولونو ،اندوسکوپی

و ...  را از   E RCPمانومتری 

نزدیك مشاهده نماید و با آنها 

 آشنا شود.

 اقدامات ضروری برای آماده سازی اندوسکوپی را توضیح دهد    – 1

 اندیکاسیونهای اندو سکوپی را شرح دهد   -2

 اندیکاسیو نهای کولونوسکوپی را برشمارد.  -3

 را شرح دهد   مانومتری اندیکاسیو نهای -4

 را شرح دهد E RCP اندیکاسیو نهای -5

 عوارض هر کدام از روشهای تشخیصی را بر شمارد. -6

    

 برخورد دوستانه و صمیمی با بیمارداشته باشد  .1 حقوق انسانی و اخالقی بیماررار عایت نماید- -6

 از معاینات غیر ضروری بیمارو دستکاریهای خشن و بی مورد خودداری نماید. .2

 به سواالت و نگرانی های بیمارپاسخ دهد.

    

 شيامضای معاون آموز                          امضای مدیر گروه                        امضای مربی                                     امضای دانشجو


