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 .را توضيح دهددر بارداري عالئم ، تشخيص و درمان هيپوتيروئيدي  .1 آشنايي با بيماريهاي غدد  1

 را توضيح دهد. در بارداري  عالئم ، تشخيص و درمان هيپرتيروئيدي .2

 را بيان كند .در بارداري نحوه برخورد با تومورهاي تيروئيدي   .3

 را شرح دهد در بارداري عالئم ، تشخيص و درمان هيپرپاراتيروئيدي  .4

 .درمان سندرم شيهان را توضيح دهد عالئم ، تشخيص و  .5

 انواع ديابت را نام ببرد .  .6

 عالئم ديابت را نام ببرد .   .7

 رض حاد و مزمن ديابت را شرح دهد . عوا  .8

 را توضيح دهد .در بارداري تشخيص و درمان ديابت  .9

 –سخخرنني ی  2و  1 شناختی
پنسخخخخخ  و 

 پاسخ 

ماژیخخو و ويیخخ  
ویخخخ ی   –بخخخ    

 –پنوژكتخخخخخخ   
 يسالی 

حضخخ   مخخن   و 
  –فعال    كالس 

پاسخ بخ  پنسخ  
هخخاش شخخ اهی    

 كالس 

آشنننايي بننا بيماريهنناي  2

 خوني 

 تعريف كند .  آنمي را .11

 اندكس هاي گلبولي را تعريف كند .  .11

 انواع آنمي را نام ببرد .  .12

 آنمي فقر آهن را توضيح دهد .  .13

 درمان آنمي فقر آهن در حاملگي را شرح دهد .  .14

 انواع تاالسمي را نام ببرد .  .15

 عالئم ، تشخيص و درمان تاالسمي را توضيح دهد .   .16

 آنمي همولتيك را شرح دهد .  .17

 يكل سل را شرح دهد آنمي سا  .18

 عالئم ، تشخيص و درمان آنمي مگالوبالستيك را شرح دهد .  .19

 بيماري ون ويليراند را شرح دهد .   .21

 را توضيح دهد .  ITPبيماري  .21

 عالئم ، تشخيص و درمان هموفيلي را توضيح دهد .  .22

 –سخخرنني ی  3و  2و  1 شناختی
پنسخخخخخ  و 
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 –پنوژكتخخخخخخ   
 يسالی 

حضخخ   مخخن   و 
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پاسخ بخ  پنسخ  
هخخاش شخخ اهی    
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بافت آشنايي با بيماريهاي  3

  همبند

 بيماري هاي بافت همبند را تعريف نمايد.  .23

 بيماري هاي روماتيسمي را تعريف نمايد. .24

روش تشخيص و درمان بيماري هاي روماتيسمي در بارداري را شرح  .25

 دهد.

 روش تشخيص و درمان آرتريت روماتوئيد در بارداري را شرح دهد. .26

 روش تشخيص و درمان لوپوس اريتماتوز در بارداري را شرح دهد. .27

 –سخخرنني ی  2و  1 شناختی
پنسخخخخخ  و 
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ماژیخخو و ويیخخ  
ویخخخ ی   –بخخخ    

 –پنوژكتخخخخخخ   
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حضخخ   مخخن   و 
  –فعال    كالس 

پاسخ بخ  پنسخ  
هخخاش شخخ اهی    

 كالس 

آشنننايي بننا بيماريهنناي  4

  داخلي اعصاب

 انواع بيماري هاي مغز و اعصاب در بارداري را نام ببرد.  .28

 عالئم بيماري هاي مغز و اعصاب در بارداري را شرح دهد. .29

تشخيص و درمان بيماري هاي مغز و اعصناب در بنارداري را شنرح  .31

 دهد.

 –سخخرنني ی  2و  1 شناختی
پنسخخخخخ  و 

 پاسخ 

ماژیخخو و ويیخخ  
ویخخخ ی   –بخخخ    

 –پنوژكتخخخخخخ   
 يسالی 

حضخخ   مخخن   و 
  –فعال    كالس 

پاسخ بخ  پنسخ  
هخخاش شخخ اهی    

 كالس 

 
  8112، ، انتشارات حيدريو همكاران، بارداري و زايمان ويليامزكانينگهام  .1
 ترجمه دكتر فاني ، نشر طبيب  ،آندرئولي و همكاران . مباني طب داخلي سسيل .8
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