
 

ابِ ًام خذ  

 طزح درس 

 خارج اس رحن (.ّذف کلی :کسب هْارت ّای السم در ضٌاخت  ٍ کتٌزل  خًَزیشی ّای سِ هاِّ اٍل بارداری )سقط ،بیواری ّای تزٍفَبالستیک حاهلگی ٍ حاهلگی 

ی ، کاربزد تکٌیک ّای  جذیذ سایواى ٍ خذهات هاهایی .دادى آهَسش ّای هٌاسب ّزهزحلِ سایواى جْت کسب هْارت ضزٍری در ّذایت ٍ کٌتزل  هزاحل سایواى طبیؼ

 ارتقاء سالهت هادر ٍ جٌیي ٍ ًَساد .

 ػٌَاى درس ّفتِ ًین سال تحصیلی ردیف

 خًَزیشی ّای سِ هاِّ اٍل بارداری ، تؼزیف سقط ، اًَاع سقط اٍل 9

 جٌیي خَد بِ خَداتیَلَصی ٍ پیطگیزی اس سقط  دٍم 2

 رٍش ّای سقط القایی  سَم 1

 ػَارض ٍ هَارد هجاس سقط جٌیي در ایزاى  چْارم  4

 تؼزیف ٍ اًَاع بیواری ّای تزٍفَبالستیک حاهلگی  پٌجن  1

 اتیَلَصی ٍ تطخیص  بیواری ّای تزٍفَبالستیک حاهلگی  ضطن 6

 کٌتزل ٍ ادارُ بیواری ّای تزٍفَبالستیک حاهلگی  ّفتن  7

 تؼزیف ٍ اًَاع حاهلگی ّای خارج اس رحن  ّطتن  8

 EPاتیَلَصی ٍ تطخیص ٍ درهاى  ًْن  9

 ًوایص ٍقزار ٍ حالت جٌیي  در   حاهلگی  دّن   99

 پَسیطي جٌیي ٍ  حزکات سز جٌیي در سایوام طبیؼی  یاسدّن  99

 هزاحل سایواى طبیؼی ، تطخیص ٍ کٌتزل  دٍاسدّن  92

 اًَاع پارگی ّا ٍ اپی سیَ تَهی ٍ رٍش ّای تزهین  سیشدّن  91

 رٍش ّای القاء سایواى ، آهٌیَتَهی ،  اکسی تَسیي ، پزٍستاگالًذیي  چْاردّن   94

 سایواى فیشیَلَصیک  پاًشدّن  91

 هزاحل هختلف سایواىآهَسش ّای ضزٍری ٍ خذهات هاهایی در  ضاًشدّن  96
 ٍ آسهَى ّا ، اًجام تکالیف کالسی ضاهل کٌفزاًس یا تْیِ پَستز یا بزٍضَر . ٍظایف داًطجَیاى : حضَر هذاٍم ٍ هٌظن ٍ فؼال در کالس ،آهادگی جْت  پزسص کالسی

 %99%ٍ تکلیف 99حضَر ٍ آهادگی در  کالس-%  19%،   پایاى تزم  19ًحَُ ارسضیابی : آسهَى  هیاى تزم 

  -2 9ًتطارات گلباى  ، ا2999،    21بارداری ٍ سایواى ٍیلیاهش ، هَلف کاًیگْام ٍ دیگزاى ، تزجوِ دکتزبْزام  قاضی جْاًی، ٍیزاست -9هٌابغ درسی : 

 

بزًاهِ ّفتگی تذریس درس : بارداری ٍ سایواى2     -  ًام استاد : فزٍسًذُ دضتی   -  ًیوسال دٍم  ، سال تحصیلی   -رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی : کارضٌاسی هاهایی -    

رٍس کالس : یک ضٌبِ ٍ دٍضٌبِ   -    ساػت کالس : 91-91  -)یک ّفتِ 2ساػتِ ، یک ّفتِ 4 ساػتِ ( تؼذاد ٍاحذ  1 ٍاحذ -    پیطٌیاس : ػلَم پایِ پشضکی 



ابِ ًام خذ  

 طزح درس 

رٍس     -رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی : کارضٌاسی هاهایی -  99 -99سال تحصیلی ،ًیوسال دٍم     -ًام استاد : فزٍسًذُ دضتی     -بیوار یْای سًاى  بزًاهِ ّفتگی تذریس درس : 

 ًطاًِ ضٌاسی ٍ هؼایٌات فیشیکی ،بارداری ٍسایواى  پیطٌیاس :     -ٍاحذ   2تؼذاد ٍاحذ   -8-99 ساػت کالس :     -کالس : یک ضٌبِ 

  تطخیص ٍ ضٌاخت بیواری ّای هزتبط با قاػذگی ، خًَزیشی ّای غیز طبیؼی سًاى، ػفًَت ّا ی سًاى ،بیواری ّای خَش خین ٍ بذ خین سًاى . ّذف کلی :

 ػٌَاى درس ّفتِ ًین سال تحصیلی ردیف

 هزٍری بز آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی صًیتال سًاًِ   اٍل 9

 قاػذگی طبیؼی   دٍم 2

 درد فاػذگی   سَم 1

 سٌذرٍم قبل اس قاػذگی   چْارم  4

 قطغ قاػذگی   پٌجن  1

 قطغ قاػذگی   ضطن 6

 خًَزیشی ّای غیز طبیؼی سًاى   ّفتن  7

 خًَزیشی ّای غیز طبیؼی سًاى   ّطتن  8

 ػفًَت ّای سًاى   ًْن  9

 ػفًَت ّای سًاى   دّن   99

 یائسگی یاسدّن  99

 بیواری ّای خَش خین ٍ بذخین ٍٍلَ   دٍاسدّن  92

 بیواری ّای خَش خین ٍ بذخین ٍاصى  سیشدّن  91

 بیواری ّای خَش خین ٍ بذخین دّاًِ رحن  چْاردّن   94

 بیواری ّای خَش خین ٍبذ خین رحن  پاًشدّن  91

 بیواری ّای خَش خین ٍبذ خین تخوذاى  ضاًشدّن  96
 ٍ آسهَى ّا ، اًجام تکالیف کالسی ضاهل کٌفزاًس یا تْیِ پَستز یا بزٍضَر . هٌظن ٍ فؼال در کالس ،آهادگی جْت  پزسص کالسیٍظایف داًطجَیاى : حضَر هذاٍم ٍ 

 %99%ٍ تکلیف 99حضَر ٍ آهادگی در  کالس-%  19%،   پایاى تزم  19ًحَُ ارسضیابی : آسهَى  هیاى تزم 

  -2، ، اًتطارات گلباى   2997بیواری ّای سًاى بزک ٍ ًَاک ، تزجوِ دکتز قاضی جْاًی ، ٍیزاست جْاردّن -9هٌابغ درسی : 

 

 

 



 بِ ًام خذا 

 طزح درس 

رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی : -  99 -99ًیوسال دٍم   سال تحصیلی   -ًام استاد : فزٍسًذُ دضتی     -9پزستاری ٍ بْذاضت هادر ٍ ًَساد   بزًاهِ ّفتگی تذریس درس : 

  پیطٌیاس :     -ٍاحذ   1تؼذاد ٍاحذ ساػتِ ( 4ساػتِ ، یک ّفتِ  2)یک ّفتِ – 91-97ٍ 91-91 ساػت کالس :     -ضٌبِ  سِ رٍس کالس :     -پزستاری  کارضٌاسی 

 گیزی ٍ اصَل آهَسش بِ هذدجَ .دارٍضٌاسی ، فزایٌذ یاد

 ٍ ضٌاخت اًَاع رٍش ّای پیطگیزی اس بارداری  هزاقبت ّای پزستاری در یک حاهلگی ،سایواى ٍ ًَساد  طبیؼی ،  تطخیص ٍ ضٌاخت ّذف کلی :

 ػٌَاى درس ّفتِ ًین سال تحصیلی ردیف

 هزٍری بز آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی صًیتال سًاًِ   اٍل 9

 بارداری، رضذ ٍ تکاهل جٌیي    دٍم 2

 تغییزات طبیؼی در بارداری  سَم 1

 هزاقبت ّای دٍرُ بارداری  چْارم  4

 رٍش ّای بزرسی سالهت جٌیي پٌجن  1

 رٍش ّای بزرسی سالهت جٌیي   ضطن 6

 صًتیک ٍ هطاٍرُ صًتیک    ّفتن  7

 سایواى طبیؼی ٍ هزاحل آى   ّطتن  8

 سایواى طبیؼی ٍ هزاحل آى  ًْن  9

 سایواى طبیؼی ٍ هزاحل آى دّن   99

 رٍش ّای کاّص درد سایواى   یاسدّن  99

 ًَساد طبیؼی   دٍاسدّن  92

 تغذیِ ًَساد  سیشدّن  91

 رٍ ش ّای پیطگیزی اس بارداری  چْاردّن   94

 رٍ ش ّای پیطگیزی اس بارداری پاًشدّن  91

 پیطگیزی اس بارداریرٍ ش ّای  ضاًشدّن  96
 ٍ آسهَى ّا ، اًجام تکالیف کالسی ضاهل کٌفزاًس یا تْیِ پَستز یا بزٍضَر . ٍظایف داًطجَیاى : حضَر هذاٍم ٍ هٌظن ٍ فؼال در کالس ،آهادگی جْت  پزسص کالسی

 %99%ٍ تکلیف 99حضَر ٍ آهادگی در  کالس-%  19%،   پایاى تزم  19ًحَُ ارسضیابی : آسهَى  هیاى تزم 

  -2، ، اًتطارات گلباى   2997بیواری ّای سًاى بزک ٍ ًَاک ، تزجوِ دکتز قاضی جْاًی ، ٍیزاست جْاردّن -9هٌابغ درسی : 
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دکتزی  رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی : -  99 -99ًیوسال دٍم   سال تحصیلی   -ًام استاد : فزٍسًذُ دضتی     -جوؼیت ضٌاسی ٍ تٌظین خاًَادُ    بزًاهِ ّفتگی تذریس درس : 

 -----  پیطٌیاس :     -ٍاحذ  2تؼذاد ٍاحذ  –91-91 ساػت کالس :     -پٌج ضٌبِ  رٍس کالس :     -حزفِ ای دًذاًپشضکی 

 آضٌایی با کلیات جوؼیت ضٌاسی ٍ ضٌاخت اًَاع رٍ ش ّای پیطگیزی اس بارداری    ّذف کلی :

 ػٌَاى درس ّفتِ ًین سال تحصیلی ردیف

 طبقِ بٌذی ّای جوؼیت  اٍل 9

 رٍ ش ّای  هطالؼِ جوؼیت   دٍم 2

 سی ساختار جوؼیت ربز  سَم 1

  سیاست ّای جوؼیتی  چْارم  4

 ًظزیِ ّای جوؼیت   پٌجن  1

 آًاتَهی  ٍ فیشیَلَصی دستگاُ تٌاسلی خارجی  سًاًِ   ضطن 6

 داخلی   سًاًِآًاتَهی  ٍ فیشیَلَصی دستگاُ تٌاسلی  ّفتن  7

 آًاتَهی  ٍ فیشیَلَصی دستگاُ تٌاسلی  هزداًِ  ّطتن  8

 رٍش ّای پیطگیزی اس بارداری َّرهًَی   ًْن  9

 رٍش ّای پیطگیزی اس بارداری َّرهًَی  دّن   99

 رٍش ّای پیطگیزی اس بارداری سذی  یاسدّن  99

 رٍش ّای پیطگیزی اس بارداری سذی  دٍاسدّن  92

 رٍش ّای پیطگیزی اس بارداری  طبیؼی  سیشدّن  91

 طبیؼی رٍ ش ّای پیطگیزی اس بارداری  چْاردّن   94

 دائوی  رٍ ش ّای پیطگیزی اس بارداری پاًشدّن  91

 هتفزقِ  رٍ ش ّای پیطگیزی اس بارداری ضاًشدّن  96
 ٍ آسهَى ّا ، اًجام تکالیف کالسی ضاهل کٌفزاًس یا تْیِ پَستز یا بزٍضَر . پزسص کالسیٍظایف داًطجَیاى : حضَر هذاٍم ٍ هٌظن ٍ فؼال در کالس ،آهادگی جْت  

 %99%ٍ تکلیف 99حضَر ٍ آهادگی در  کالس-%  19%،   پایاى تزم  19ًحَُ ارسضیابی : آسهَى  هیاى تزم 

 2، ، اًتطارات گلباى   2997ن بیواری ّای سًاى بزک ٍ ًَاک ، تزجوِ دکتز قاضی جْاًی ، ٍیزاست جْاردّ-9هٌابغ درسی : 

 

 

 


