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 (2)ثْذاضت هبدر ٍ ًَساداى  یپزستبر  :ًام درس

 (1)پزستبری ثْذاضت هبدر ٍ ًَساداى   :پيص ًياز

                                                                                            ٍاحذ ًظزی 2 :ًَع ٍ تؼذاد ٍاحذ

 سبػت 58 :هذت تذريس

 پزستبریمطغ کبرضٌبسي پيَستِ ه 5داًطجَيبى تزم : گرٍُ ّذف

 داًطگبُ ػلَم پشضكي سجشٍار 2سبختوبى ضوبرُ  :حل اجراه

 (14-16سبػت  ّبضٌجِچْبر ) 1394-95 تحػيلي دٍمًين سبل : زهاى اجرا

  ليال حسيٌيسزکبر خبًن : هذرس

 اّذاف

 :ف کلياّذا: الف

 :فزاّن آٍردى فزغتْبی يبدگيزی در جْت

خػَظ هبدر ٍ ًَساد در هؼزؼ الت جسوي، رٍاًي ٍ اجتوبػي افزاد خبًَادُ در اًتطبر فزسًذ ثضٌبخت ًيبسّب، هسبئل ٍ هطك .1

 خطز

 کست آگبّي در هَرد اّويت آهَسش در پيطگيزی اس ػَارؼ در هَارد آسيت پذيزی در هبدر ٍ ًَساد .2

 :اختصاصياّذاف 

 :در پاياى درس  از داًطجَ اًتظار هي رٍد
 . سايوبى ٍ پس اس سايوبى را ثز ضوزدهبدر در دٍراى حبهلگي، هَارد غيزطجيؼي يب آسيت پذيزی  .1

 .استفزاؽ ّبی ٍخين حبهلگي را تؼزيف، ػلل ٍ تذاثيز پزستبری ٍ آهَسش ّبی السم را ثيبى ًوبيذ .2

 .اختالالت فطبر خَى در ثبرداری را تؼزيف ٍ طجك ثٌذی ًوبيذ .3

 .دّذ هزالجتْبی پزستبری ٍ درهبى پزُ اکالهپسي ٍ اکالهپسي را ضزح .4

 .خًَزيشی دٍراى ثبرداری ٍ ػلل ّز يک را تَضيح دّذ .5

 .اًَاع سمط را ثز اسبس ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی ثبليٌي آًْب ضزح دّذ ٍ هزالجتْبی پزستبری ٍ تذاثيز درهبًي را ثيبى ًوبيذ .6

 .هَل ّيذاتيفزم را تؼزيف ٍ ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی آ را ًبم ثجزد .7

 .ٍ پزستبری هَل را ثيبى ًوبيذتطخيع ّبی افتزالي، الذاهبت درهبًي  .8

 .جفت سزراّي را تؼزيف ٍ اًَاع آى را ًبم ثجزد .9

 .الذاهبت تطخيػي، درهبًي ٍ هزالجتْبی پزستبری در جفت سزراّي را ثيبى ًوبيذ .10

 .جذاضذى سٍدرس جفت را تؼزيف ٍ ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی آى را ًبم ثجزد .11

 .يذافتزاق جفت سزراّي اس جذاضذى سٍدرس جفت را ثيبى ًوب .12
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 .حبهلگي خبرج اس رحن را تؼزيف ٍ ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی آى را ثيبى ًوبيذ .13

 .الذاهبت تطخيػي، درهبًي ٍ هزالجتْبی پزستبری در حبهلگي خبرج اس رحن را ثيبى ًوبيذ .14

 .اًَاع اختالالت هبيغ آهٌيَتيک را ًبم ثجزد .15

 .رهبًي ٍ پزستبری آى را تَضيح دّذػالئن ٍ ًطبًِ ّبی تطخيػي پلي ّيذراهٌيَس را ثيبى ًوبيذ، الذاهبت د .16

 .ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی تطخيػي اٍليگَّيذراهٌيَس را ثيبى ًوبيذ، الذاهبت درهبًي ٍ پزستبری آى را تَضيح دّذ .17

اختالل اًؼمبدی هٌتطز داخل ػزٍلي ٍ ّيپَفيجزيٌَصًوي را تؼزيف ًوبيذ، ػلل ٍ ػالئن تطخيػي، درهبى ٍ هزالجتْبی  .18

 .بى کٌذپزستبری هزثَطِ را ثي

 .هؼيارّای تطخيصي ديابت در بارداری را بياى ًوايذ .91

 .طبقِ بٌذی ديابت حاهلگي ٍ راُ ّای درهاًي را بياى ًوايذ .02

 .را تَضيح دّذ( خطرات ٍ ػَارض)هادر تاثير ديابت بر حاهلگي  .09

 .رٍش غربالگری ديابت در بارداری را ضرح دّذ .00

 .ّای آزهايطگاّي ظبقِ بٌذی ًوايذاختالل کارکرد تيرٍئيذ را با رکر ػالئن ٍ يافتِ  .02

 .بر حاهلگي را ضرح دّذ( ّيپرتيرٍئيذی ٍ ّيپَتيرٍئيذی)تاثير اختالالت تيرٍئيذ  .02

 .اًَاع کن خًَي را بر اساس ػلت ٍ يافتِ ّای آزهايطگاّي ٍ درهاى ضرح دّذ .02

 .بيواريْای قلبي در بارداری ٍ ادارُ آًْا طي حاهلگي ٍ زايواى را ضرح دّذ .02

 .بذٍى ػالهت در حاهلگي را تؼريف ٍ اّويت ٍ ًحَُ درهاى آى را بياى ًوايذباکتريَری  .02

 .ػالئن ٍ ًطاًِ ّای اٍرتريت ٍ سيستيت ٍ رٍش درهاى آًْا را ضرح دّذ .02

 .يافتِ ّای باليٌي پيلًَفريت حاد در بارداری ٍ درهاى آى را ضرح دّذ .01

 . دارُ آسن در بارداری را تَضيح دّذاثرات حاهلگي بر آسن ٍ ًتايج حاهلگي در زًاى هبتال بِ آسن، ا .22

 .تطخيص ٍ درهاى سل در بارداری ٍ ًتايج حاهلگي ّوراُ با سل رابياى ًوايذ .29

 .، درهاى ٍ پيطگيری از آى را ضرح دّذّای الَدگي هادر ٍ جٌيي بِ تَکسَپالسوَز ُرا .20

 .اّويت ابتال بِ سرخجِ در بارداری ٍ پيطگيری از آى را بياى ًوايذ .22

 .ادی سيتَهگالٍَيرٍس، راُ ّای آلَدگي ٍ پيطگيری از آى را بياى ًوايذػفًَت هادرز .22

 .غربالگری، تطخيص، درهاى ٍ پيگيری سيفليس در حاهلگي را ضرح دّذ .22

 .غربالگری سَزاک در بارداری ٍ درهاى قببل ٍ حيي تَلذ را ضرح دّذ .22

 .رح دّذسير باليٌي ّرپس سيوپلکس در بارداری ٍ ًحَُ درهاى قبل ٍ حيي تَلذ را ض .22

بِ ًَزاد را در حيي حاهلگي، زايواى ٍ ضيردّي ضرح  HIVُ ايذز در بارداری ٍ ًحَُ پيطگيری از اًتقال رادا .22

 .دّذ
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 .اًَاع ّپاتيت ّای ٍيرٍسي ٍ راُ اًتقال ػفًَت در ّر يک را ضرح دّذ .21

 .اًَاع دٍللَيي ٍ ػَاهل هَثز ثز آى را ًبم ثجزد .40

 .ًحَُ ادارُ آى را لجل اس سايوبى ٍ ٌّگبم سايوبى ضزح دّذرٍش ّبی تطخيع چٌذللَيي، ًتبيج آى ٍ  .41

 .ًبسبسگبری خًَي، رٍش ّبی تطخيع ٍ درهبى را تَضيح دّذاًَاع  .42

 .سجز جٌيي ٍ هزگ داخل رحوي جٌيي را تؼزيف ًوبيذ .43

 .ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی هزگ داخل رحوي جٌيي را ًبم ثجزد .44

 .زدسايوبى سزيغ را تؼزيف ٍ ػلل ٍ ػَارؼ آى را ًبم ثج .45

 .تَضيح دّذاى را ادارُ ٍ هزالجتْبی پزستبری  ًحَُ سايوبى هطكل، ػلل ٍ ػالئن ٍ .46

 .سايوبى سٍدرس، ػلل آى، هؼيبرّبی تطخيع ٍ ًحَُ ادارُ اى را ضزح دّذ .47

 .پبرگي سٍدرس کيسِ آة را تؼزيف ٍ راُ ّبی تطخيع ٍ ًحَُ ادارُ آى را ثيبى ًوبيذ .48

 .ايوبى ديزرس، ػلل آى، هؼيبرّبی تطخيع ٍ ًحَُ ادارُ اى را ضزح دّذس .49

 .المبء سايوبى، هَارد کبرثزد آى، رٍش ّبی المبء ٍ هزالجتْبی پزستبری آى را ضزح دّذ .50

 .سشاريي را تؼزيف ٍ هزالجتْبی لجل ٍ ثؼذ اس ػول را تَضيح دّذ .51

 .ى را ًبم ثجزدسايوبى ثب فَرسپس ٍ ٍاکئَم را تؼزيف ٍ اًذيكبسيَى ّبی ا .52

 .خًَزيشی پس اس سايوبى را تؼزيف ٍ ػلل اى را ضزح دّذ .53

 .ٍارًٍِ ضذى رحن ٍ ػلل هستؼذکٌٌذُ اى را ضزح دّذ .54

 .را تؼزيف کٌذآهجَلي هبيغ آهٌيَتيک  .55

 .ػَاهل هستؼذکٌٌذُ اختالالت تزٍهجَآهجَليک را ثزضوزد .56

 .آى را ثيبى ًوبيذتظبّزات ثبليٌي تزٍهجَس ٍريذّبی ػومي ٍ ًحَُ تطخيع ٍ درهبى  .57

 .ػالئن ثبليٌي آهجَلي ريِ ٍ ًحَُ ادراُ اى را تَضيح دّذ .58

 .ػفًَت ًفبسي را تؼزيف، ػَاهل خطز، ًحَُ درهبى ٍ پيطگيزی اس اى را ضزح دّذ .59

 .الجتْبی پزستبری آًْب را ضزح دّذهبستيت ٍ آثسِ پستبى، ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی آى، ًحَُ درهبى ٍ هز .60

 .دارًذ حيرا تَض زيپذ تيَساداى آسً یثزا يهزالجت زيتذاث .61

 .دٌّذ حيدر سهبى تَلذ را تَض يهكبًيك یدر اًَاع غذهِ ّب يهزالجت زيتذاث .62

 .ٌذيًوب ستيػَاهل تَلذ ًَساداى در هؼزؼ خطز را ل .63

 .ٌذيًوب سِيخػَغيبت  ًَساداى در هؼزؼ خطز را همب .64

 .ٌذيًوب يطزاح RDSًَساد هجتال ثِ   یثزا يثزًبهِ هزالجت .65

 .ٌذيًوب يطزاح يٌويرٍث يليپزثيًَساد هجتال ثِ  ّب یثزا يهزالجت ثزًبهِ .66

 .ٌذيًوب يًَساد هجتال ثِ آپٌِ طزاح یثزا يثزًبهِ هزالجت .67
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 .ٌذيًوب يطزاح یًَساد هجتال ثِ تطٌج دٍراى ًَساد یثزا يثزًبهِ هزالجت .68

 .ٌذيًوب يطزاح يسويپَگليًَساد هجتال ثِ ّ یثزا يثزًبهِ هزالجت .69

 .ٌذيًوب يطزاح يپَکلسويًَساد هجتال ثِ ّ یثزا يثزًبهِ هزالجت .70

 .ٌذيًوب يطزاح يويشيپَهٌيًَساد هجتال ثِ ّ یثزا يثزًبهِ هزالجت .71

 .ثزگشار خَاّذ ضذ يليرٍسُ  ثِ طَر جذاگبًِ  در دٍرُ تحػ کيکبرگبُ   يًَساداى ط یبياح .72

 .ًبسايي را تؼزيف ٍاًَاع اى را ثيبى ًوبيذ .73

 .ي ٍ هزالجتْبی پزستبری در هَارد ًبسايي را تَضيح دّذرٍضْبی تطخيع، تذاثيز درهبً .74

 

 (:روشهای تذریس)استراتژی آموزشی 
  سخٌزاًي             کٌفزاًس            کبرگبُ آهَسضي□    ثحث در گزٍّْبی کَچک    □           يگزٍّ ثحث  

Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report □               □ ُغيز 

 

 وایت بورد، اسالید: وسایل کمک آموزشی                

 وظایف و تکالیف دانشجو:  

 حضَر هٌظن ٍ فؼبل در کالس  .1

 اًجبم پيص هطبلؼِ ثز اسبس هَضَػبت ٍ هٌبثغ تؼييي ضذُ اس لجل .2

 هطبرکت فؼبل در اهز پزسص ٍ پبسخ ٍ ثحث ّبی کالسي .3

 ح تحميمي ٍ کٌفزاًس کالسي در جلسبت هطخع ضذُ  ارائِ طز .4

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو: 
  □تكَيٌي                   هزحلِ ای   :مراحل ارزشیابی

 درغذ اس ًوزُ ًْبيي 5/2: حضَر ٍ غيبة

 درغذ اس ًوزُ ًْبيي 5/12: فؼبليت کالسي ٍ اًجبم تكبليف، پزسص ٍ پبسخ

 زُ ًْبييدرغذ اس ًو 85: اهتحبى پبيبى تزم

   جَر کزدًي □غحيح ٍ غلط             □چٌذ گشيٌِ ای             تطزيحي                ضفبّي     □   :نوع امتحان پایان ترم

 :هٌابغ هطالؼِ

يص سَم، ، ٍيزاجبهؼِ ًگزاًتطبرات : تْزاى. ثْذاضت هبدراى ٍ ًَساداىپزستبری . دضتي الِْ، ثختيبری هحوَد رثبثِ، ضيغوي کبضبًي .1

1392. 

اًتطبرات : ٍيزايص ضْزساد اًػبری؛ تْزاى. تزجوِ ثْزام لبضي جْبًي. ثبرداری ٍ سايوبى ٍيليبهش. کبًيٌگْبم، اف، گزی؛ ٍ ّوكبراى .2

 .1389گلجبى، 
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 .هَسسِ اًتطبراتي ارتيي طت. 1390.سيز ًظز دکتز ًستزى خسزٍی. ٍيزايص ًَسدّن. 2011ًلسَى . ثيوبری ًَساداى  .3

 


