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 :)بیماران و گرفتن  )پستان، ژنیتال و شکم( این درس دانشجویان با اصول معاینه بالینیدر مقدمه)شرح درس

 .آشنا میگردند ژنیتال و شکم و چگونگی انجام معاینات پستان، مامایی شرح حال

 
 :پایبندي نجام معاینات پستان، ژنیتال مامایی و چگونگی ا در و گرفتن شرح حال بالینی معاینه مل با اصولآشنایی کا هدف کلی /

 اي و رعایت موازین شرعهاي حرفهها و مسئولیتبه محدودیت

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          
 
 شرح دهد.به، طرز گرفتن و گزارش شرح حال مامایی را گونگی شروع مصاحطرز برخورد با بیمار و چ 

 

 .اصول مصاحبه با بیمار را در بخش بیان کند 

 .نکات الزم در گرفتن شرح حال را بیان کند 

 هاي ضروري در برخورد با بیمار را بیان کند.ویژگی 

 

  نیاز و نحوه انجام معاینه فیزیکی دانشجو مراحل مختلف اماده کردن بیمار براي معاینه پستان و ژنیتال و لوازم مورد
 را بیان کند.  

 

  را شرح دهد.نحوه معاینه پستان 

 .ترتیب مراحل معاینه پستان را توضیح دهد 
 .نکات مورد توجه در مشاهده را بیان کند 

 .نحوه معاینه ژنیتال را شرح دهد 

 .ترتیب مراحل معاینه ژنیتال را توضیح دهد 

 ان کند.نکات مورد توجه در مشاهده را بی 

 .روش گرفتن نمونه پاپ اسمیر را توضیح دهد 

 .روش معاینه دو دستی رحم را بیان کند 

 

 .اهمیت نشانه حیاتی مادر در لیبر و زایمان بیان کند 

 
 

 38 :شماره درس       واحد 52/0تئوری تعداد و نوع واحد:      سمیولوژینام درس: 

      قارچ شناسی / ایمنی شناسی/ میکروبیولوژی نظری/ انگال شناسی و 5و  1/ فیزیولوژی 5و  1تشریح  دروس پیش نیاز:

  3مامایی/ ترم رشته و مقطع تحصیلی:      سعیده مهرآبادی نام مدرس:

   ماماییگروه آموزشی:    پرستاری و مامایی دانشکده:

 آذر 30 تاریخ پایان ترم:   شهریور 51تاریخ شروع ترم:    1316: سال تحصیلی   مهرماهترم تحصیلی: 

  و سلاع  برگلزاری کل:س :       روز                    پلردی  دانشلگاه  محل  تشلکی  ک:س:                      5تعداد جلسات: 

 تاریخ امتحان:  
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 - :) استراتژی آموزشی)روشهای تدری 
 آموزشیکارگاه □بحث در گروههاي کوچک       □       یگروه بحث■        کنفرانس ■      سخنرانی ■ 

Round ■        PBL ■       ■ Case Report       Morning Report □             □ غیره 
 

 فیلم آموزشیو  / اسالید / عکسدیتا و پروژکتور : وسای  کمک آموزشی 

 

 :وظایف و تکالیف دانشجو 

 حضور به موقع و فعال و اجتناب از غیبت غیر موجه .1
 انجام پیش مطالعه بر اساس موضوعات تعیین شده .2

 استاد سواالت دروس تدریس شده و آمادگی براي پاسخگویی به مطالعه .3

 فعال در بحث هاي کالسی حضور .4

 انجام تکالیف تعیین شده توسط استاد .5

 برقراري ارتباط علمی بیشتر با استاد در خارج از کالس درس .6

 کسب امادگی جهت امتحان پایان ترم .7
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 وه ارزشیابی دانشجو:نح 
  ■تکوینی                   □مرحله اي                      :مراح  ارزشیابی

 .درصد از نمره نهایی %11........  ...........................حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایی. %11انجام تکالیف.......... کالسی و فعالیت

 درصد از نمره نهایی. %81...................امتحان پایان ترم.............
 

 جور کردنی ■        صحیح و غلط ■  چند گزینه اي     ■     تشریحی  ■   شفاهی   □   :نوع امتحان پایان ترم
 

  :منابع 

 )آخرین چاپ(نشانه شناسی باربارا بیتز 
 بررسی وضعیت سالمت )آخرین چاپ(


