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 :هقدهِ
ٍ قبیؿتگی  هطاقجت ّبی ػلوی ثِ افطاز هجتال ثِ ثیوبضی ٍ ظًبى ثبضزاض یکی اظ ضطٍضت ّبآقٌبیی ثب ثیوبضی ّبی زاذلی ٍ اضائِ 

ثِ زاًكدَیبى کوک هی کٌس تب ثب ثیوبضیْبی ػوسُ پَؾت، آهیعقی ایي زضؼ زض ایي ضاؾتب، حطفِ ای هَضز ًیبظ کبضقٌبؾبى هبهبیی اؾت.  ّبی
 ٍایي آگبّی ّب ضا زض اضتجبط ثب ثبضزاضی قسٍُػفًَی ٍػلل ، ًحَُ تكریم ٍزضهبى آًْب ٍکال انَل هطاقجتی زض هَضز ثیوبضیْبی زاذلی آقٌب 

  ّبی ّوطاُ ثب ایٌگًَِ ثیوبضی ّب ثکبض گیطز.

 

 اّداف کلی:
  اؾبؾی ٍتكریم حبالت اًؿبى زض ٌّگبم ؾالهت  ٍثَیػُ ظًبى ثبضزاضقٌبذت ًیبظّبی 

 ٍآؾیت پصیط ٍفطاّن کطزى کوک ّبی  اضائِ ذسهبت ٍ هطاقجت ثِ افطاز هجتال ثِ ثیوبضی ٍ ظًبى ثبضزاض کبضثطز یبفتِ ّبی ػلوی زض
 ، پعقکی ٍاضخبع نحیح زض هَاضز الظم

 ٌسی ثِ انَل ٍ هَاظیي اذالقی ٍ اؾالهی زض اضائِ ذسهت ثِ هٌظَض حفظ تكریم هؿئَلیت ّب ٍ هحسٍزیت ّبی حطفِ ای ٍ پبیج
 خبى ٍ تبهیي ؾالهت هبزض ٍ کَزک

 

    اّداف رفتاری:
 زاًكدَیبى اًتظبض هی ضٍز کِ قبزض ثبقٌس: 80زض پبیبى ایي زضؼ اظ %

 فطایٌس ػفًَت ٍفیعیَپبتَلَغی اًَاع ثیوبضیْبی ػفًَی  ضا تَنیف ًوبیٌس .1

 ّب، ضاُ ّبی تكریم ٍ زضهبى ، پیف آگْی ٍ ٍپیكگیطی اظ ثیوبضیْبی ػفًَی ضا تَضیح زٌّس.ػالئن ٍ ًكبًِ  .2

 هطاقجت ٍ هساذالت الظم اظ ظًبى ثبضزاض هجتال ثِ ثیوبضی ّبی ػفًَی ضا قطح زٌّس.  .3

 آًبتَهی ٍ فیعیَلَغی، ؾویَلَغی  ٍفیعیَپبتَلَغی اًَاع ثیوبضیْبی پَؾتی ٍهقبضثتی  ضا تَنیف ًوبیٌس. .4

 ػالئن ٍ ًكبًِ ّب، ضاُ ّبی تكریم ٍ زضهبى، پیف آگْی ٍپیكگیطی اظ ثیوبضی ّبی پَؾتی ٍهقبضثتی ضا تَضیح زٌّس.  .5

 هطاقجت ٍ هساذالت الظم اظ ظًبى ثبضزاض هجتال ثِ ثیوبضی ّبی پَؾتی ٍهقبضثتی ضا قطح زٌّس.  .6

 ضا تكطیح ًوبیس .)خؿوبًی ، ضٍاًی ،اختوبػی (زض ٌّگبم ؾالهت ٍثیوبضی ًظطیِ ّبی هطاقجتی ثِ ٍیػُ ًظطیِ ّبی هبهبیی  .7

 س.ٌثیوبض هجتال ثِ ػفًَت ّبی ثیوبضؾتبًی ضا تَضیح زّانَل هطاقجت اظ  .8

  رٍش تدریس:

 اضائِ هی قَز.  یبزگیطی زض گطٍُ ّبی کَچک، ثحث گطٍّی، ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ پبؾد نَضت هغبلت زضؾی ثِ
 

 ٍسایل کوک آهَزضی:

 هغبلت زضؾی ثب اؾتفبزُ اظ اهکبًبت آهَظقی )گچ، ترتِ ؾیبُ،ٍایت ثَضز ٍ هبغیک ,اٍضّس، اؾالیس، فیلن ّبی آهَظقی( ٍ هٌبثغ کتبثربًِ ای

 هؼطفی قسُ  تَؾظ هسضؾیي زض کالؼ اضائِ هی قَز. 
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 گطٍُ ّبی آهَظقی هكبضکت کٌٌسُ:

 ٍ ثْساقت ثبضٍضیف گطٍُ ثیوبضیْبی ػفًَی ٍ گطٍُ پَؾت )زاًكکسُ پعقکی (  هبهبیی گطٍُ

 

 رٍش ارزضیابی:
 اهتحبى هیبى تطم ٍ پبیبى تطم نَضت هی گیطز.، ٍاؾغِ قطکت ٍ حضَض فؼبل زض کالؼ زضؼاضظقیبثی زاًكدَ زض عَل ٍ پبیبى تطم ثِ 

  (5قطکت ٍ حضَض فؼبل زض کالؼ زضؼ)% 
  (40تطم )هتحبى هیبى قطکت زض ا% 

  ( 55قطکت زضاهتحبى پبیبى تطم)% 

  ؾَاالت اظهَى هیبى تطم قبهل پطؾف ّبی چٌس گعیٌِ ای ذَاّس ثَز  ٍ زض نَضت لعٍم  پطؾف ّبی تكطیحی کَتبُ پبؾد ٍ یب
 ثلٌس پبؾد  عطح ذَاّس قس. تبضید اهتحبى هیبى تطم زض فبنلِ ظهبًی اػالم قسُ تَؾظ آهَظـ زاًكکسُ ذَاّس ثَز. 

                                                                     

  ؾَاالت اظهَى پبیبى تطم قبهل  پطؾف ّبی چٌس گعیٌِ ای ذَاّس ثَز  ٍ زض نَضت لعٍم  پطؾف ّبی تكطیحی کَتبُ پبؾد ٍ یب
اػتطاو ثِ ًوطُ تب ؾِ  .َى اػالم ذَاّس قسضٍظ پؽ اظ ثطگعاضی آظه 10ثلٌس پبؾد  عطح ذَاّس قس.ًتبیح آظهَى پبیبى تطم حساکثط 

تدعیِ ٍ تحلیل ؾَاالت آظهَى تَؾظ هطکع هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ زض ثَضز زاًكکسُ قبثل پصیطـ اؾت.  ضٍظ ثؼس اظ اػالم ًتبیح ًْبیی
 آهَظـ پعقکی زض ّط تطم اًدبم هی قَز ٍ ًتبیح آى زض اذتیبض هؿٍَل زضؼ قطاض هی گیطز.

 

 سیاست ّاٍقَاًیي درس:

  5حضَض ثِ هَقغ،ًساقتي غیجت ٍ ضػبیت ًظن ٍ تطتیت، انَل اذالقی ٍ هَاظیي اؾالهی زض کالؼ. )قبیؿتِ اؾت زاًكدَیبى 

زقیقِ قجل اظ قطٍع زض کالؼ حبضط ثبقٌس.(الظم ثِ شکط اؾت کِ زض نَضت زاقتي غیجت ثیف اظ چْبض ّفسّن کل 

 ٍ ثطای ٍی ًوطُ نفط هٌظَض ذَاّس قس.خلؿبت،زاًكدَ هدبظ ثِ قطکت زض اهتحبى پبیبى تطم ًجَزُ 

 .ذطٍج اظکالؼ پؽ اظ ّوبٌّگی ثب اؾتبز نَضت گیطز 

  ٍ زاًكدَیبى ثبیؿتی اظ هغبلؼِ خعٍات غیط هطتجظ ثب هَضَع زضؼ،نحجت ثب ّوکالؾی ّب،اؾتفبزُ اظ تلفي ّوطاُ،کبض ثب ًَت ثَک

 ّط اقسام زیگطی کِ ؾجت اذتالل زض ًظن کالؼ گطزز ذَززاضی ًوبیٌس.

 .)حضَض فؼبل زاقتي زض کالؼ)ًظیط گَـ زازى فؼبل ٍ هكبضکت زض پطؾف ٍ پبؾد ّب 

 

 :ًحَُ برخَرد با غیبت داًطجَیاى در کالس درس

 
  ًحَُ ثطذَضز ثب غیجت زاًكدَیبى زض کالؼ زضؼ ثِ قطح ظیط اؾت: 28/4/90نَضتدلؿِ آهَظقی زاًكگبُ هَضخ  3ثط اؾبؼ ثٌس 

 
 ؾبػت( زض نَضتی هدبظ ذَاّس ثَز ٍ  17/4ؾقف هكرم قسُ زض آییي ًبهِ آهَظقی هطثَعِ )غیجت زض خلؿبت زضؼ زض  -الف

هكوَل کؿط ًوطُ ًرَاّس قس کِ ثب اضائِ هؿتٌسات ٍ گَاّی هؼتجط ٍ تبییس قسُ ٍ ثب تكریم هؼبٍى هحتطم آهَظقی زاًكکسُ هدبظ 
 قٌبذتِ قَز.

 
 ثِ قطح ظیط هی ثبقس: 17/4کوتط اظ ًحَُ ثطذَضز ثب غیجت غیط هَخِ زض کالؼ زضؼ زض ؾقف  -ة 
 یک خلؿِ غیجت غیط هَخِ:  قبثل ثركف 
  ًوطُ 1زٍ خلؿِ غیجت غیط هَخِ:  کؿط 
  ًوطُ 25/2ؾِ خلؿِ غیجت غیط هَخِ:  کؿط 
  ًوطُ 4چْبض خلؿِ غیجت غیط هَخِ: کؿط 

 
 زض ذهَل ثطذَضز ثب تؼغیلی غیطهدبظ کالؼ کِ ثِ نَضت گطٍّی اًدبم هی قَز اؾتبز هی تَاًس ثِ اظای ّط خلؿِ تؼغیلی  -ج

 ًوطُ کؿط ًوبیس.  2تب ؾقف 

  هٌابغ:

Rosene-Montella K, Keely E, Barbour LA, Lee RV. Medical care of pregnant patient  . 
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Cohen WR. Cherry & Market'z complication of pregnancy. Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Hiralal K & Pralhad K. Medical disorders in pregnancy. JAYPEE. 

Harrison's Infectious Diseases 

Williams Obstetrics, 25e . F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, 
Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Catherine Y. Spong 
 

 

 

 بسوِ تؼالی

     6هاهایی ترم کارضٌاسی داًطجَیاى    (3جدٍل زهاى بٌدی  درس فیسیَپاتَلَشی داخلی)

 
 هسضؼ هَضَع تبضید  ضزیف

1 26/11/1400 
تؼغیل ضؾوی . 
کالؼ خجطاًی 

 ثطگعاض قَز

 هطاحل – ثسى زفبع – اًتكبض ضاُ – هٌبثغ –ػفًَتْب )ػلل  پبتَغًع –ٍیطٍالًؽ هیکطٍثی 
- (پیكگیطی – زضهبى کلی انَل – تكریم – اؾتقطاض – حولِ – کوَى زٍضُ – ثیوبضی

 الوللی ثیي تساثیط – ًبقلیي کٌتطل – ثیوبض خساکطزى–ٍاکؿي ٍ ؾطم )ایوٌَگلَثَلیي( 

گطٍُ اؾبتیس 
 ػفًَی ثیوبضیْبی 

2 3/12/1400 
هَاخِْ ثب  ، اًَاع تت،اّویت کلیٌیکی ،اًَاع تت ، ػلل تت ،پبتَغًع تت ،زهبی ثسىکٌتطل تت: 
 ،ثیوبضی ّبی تت زاض ٍ عَالًی ،ثیوبضی ّبی تت زاض ٍ ظٍزگصض ،اپیسهیَلَغی تت ، تت 

 ثیوبضیْبی ثب کبّف زضخِ حطاضت

اؾبتیس گطٍُ 
 ثیوبضیْبی ػفًَی

3 10/12/1400 
تؼغیل ضؾوی . 
کالؼ خجطاًی 

 قَز ثطگعاض

طّب یپلی هَضفًََکل ،تطقحبت ثسى هکبًیؿن زفبػی ثسى زض ثیوبضیْبی ػفًَی : پَؾت ٍ هربط ،
ػکؽ الؼول ثسى زض ٍاکٌكْبی  ،ؾیؿتن کوپلوبى  ،ایوٌَگلَثَلیٌْب  ،هبکطٍفبغّب، لٌفَؾیتْب  ،

نسهبت ثِ ؾلَل ، ػالئن  ،اهتحبًبت ؾطٍلَغی ٍ پَؾتی قَک ػفًَی : ػلل ،ًتطٍغى اایوٌی ٍ 
 ٍ تغییطات ّوَزیٌبهیک

اؾبتیس گطٍُ 
 ثیوبضیْبی ػفًَی

ػفًَتْبی  (ثطٍؾال– قیگال -ّوَفیلَؼ– ؾبلوًَال –ٍثب ػفًَتْبة ثبؾیل گطم هٌفی )  17/12/1400 4
 ( ّب ثبکتطٍئیس -ثَتَلیؿن –َّاظی ) کعاظ 

 

اؾبتیس گطٍُ 
 ثیوبضیْبی ػفًَی

 زًٍَیطٍؼ (آ ،ّبضی ،آثلِ ،پَلیَهیلیتػفًَت ّبی ٍیطٍؾی)آًفَالًعا، ّطپؽ،  24/12/1400 5
 

اؾبتیس گطٍُ 
 ثیوبضیْبی ػفًَی

 ػفًَتْبی کَکؿی گطم هثجت )اؾتطپتَکَک ،اؾتبف ( 16/1/1401 6
 ، ػفًَتْبی ثبؾیل گطم هٌفی )هٌٌػیت ،اٍضتطیت ( ٍ ػفًَتْبی ثبؾیل گطم هثجت )لیؿتطیب( 

 انَل زضهبى ثب آًتی ثیَتیک ّب

اؾبتیس گطٍُ 
 ػفًَیثیوبضیْبی 

 خعام  ،ػفًَتْبی هبیکَثبکتطیْب )ؾل ( 23/1/1401 7
 -بتطکَهًَ –تَکؿَپالؾوب  -هبالضیب -ػفًَتْبی پطٍتعٍئطی ٍ تک یبذتِ ای قبیغ )اهیت

 ثیوبضؾتبًی ػفًَتْبی-( کطهی) اًگلی ػفًَتْبی –لیكوبًیب ( ػفًَتْبی ضیکتعیبیی  -غیبضزیب

اؾبتیس گطٍُ 
 ثیوبضیْبی ػفًَی

8 30/1/1401 
 ثیوبضیْبی ػفًَی زض ثبضزاضی

 ًکَییزکتط ذبًن 

9 6/2/1401 
 ثیوبضیْبی ػفًَی زض ثبضزاضی

 ًکَییزکتط ذبًن 

10 13/2/1401 
تؼغیل ضؾوی . کالؼ 

 خجطاًی ثطگعاض قَز 

 ػفًَتْبی هٌتقل قًَسُ اظ ضاُ توبؼ خٌؿی
 ًکَییزکتط ذبًن 
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11 20/2/1401 
 ػفًَتْبی هٌتقل قًَسُ اظ ضاُ توبؼ خٌؿی 

 ًکَییزکتط ذبًن 

12 27/2/1401 
آًبتَهی ٍ فیعیَلَغی پَؾت، هؼبیٌِ فیعیکی، ػالئن ٍ ًكبًِ ّب ٍ انَل زضهبى ثیوبضی ّبی 

، ثیوبضیْبی کالغى پَؾت، تؿت ّبی تكریهی پَؾت، زضهبتیت، کْیط ٍ آلطغی   -پَؾتی
 پؿَضیبظیع، لیکي پالى، ثیوبضیْبی تبٍلی پَؾت 

 اؾبتیس گطٍُ پَؾت 

 اؾبتیس گطٍُ پَؾت ثیوبضی ّبی اًگلی، هیکطٍثی، قبضچی ٍ ٍیطٍؾی پَؾت   3/3/1401 13

 (  تَهَضّبی پَؾتی )ذَـ ذین ٍ ثسذین ذبضـ،  ذبل ّب، پیگوبًتبؾیَى،  10/3/1401 14
زاضٍّبی قیویبیی ٍ گیبّی هفیس ثطای پَؾت ٍ هَ ثِ هٌظَض ثْساقت ٍ حفبظت ٍ تغصیِ ٍ 

 اظ اذتالالت  قبزاثی پَؾت ٍ هَ ٍ پیكگیطی

 اؾبتیس گطٍُ پَؾت

14 17/3/1401 
 ثبضزاضی ثیوبضیْبی پَؾتی زض

 حیسضیزکتط ذبًن 

16 24/3/1401 
 انَل هطاقجت اظ ثیوبض زض ثبضزاضی

 ذبًن فْبهی

17 31/3/1401 
 انَل هطاقجت اظ ثیوبض زض ثبضزاضی

 ذبًن فْبهی

 .در دسترس هی باضد  www.nm.mui.ac.irداًطکدُ     web site*ضٌاسٌاهِ کاهل درس در 

 


