
 

 

 
 
 
 
 

 بسوِ تعالی

 داًطگاُ علَم پسضكی ٍ خدهات بْداضتی درهاًی استاى اصفْاى 

 طرح دٍرُ درس ّای هجازی

 

 

  1400- 01عبل  دٍمًيوغبل          بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان – 4بارداری زایمان  ًبم درط: 

   هبهبیی ٍ ثْداؽت ثبرٍری گزٍُ آهَسؽی :      پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾکدُ: 

 

 

بیماریهای داخلی و  – 4بارداری زایمان  ًبم ٍ ؽوبرُ درط:

 733115 جراحی در بارداری و زایمان

                               6کارشناسی مامایی،ترم  ؽتِ ٍ هقغغ تحقيلی :ر

  و جراحی  1و 2و3فیسیوپاتولوشی و بیماریهای داخلی  1-2-3بارداری زایمان  پيؼ ًيبس:       ٍاحد تئَری     1 تؼداد ٍ ًَع ٍاحد )ػولی( :

 15925792داًؾکدُ پزعتبری ٍهبهبیی  آدرط دفتز : فبعوِ تزاثیًبم هغٍَل درط: 

 طآدر٭

Email : f.torabi@nm.mui.ac.ir  

 

ایه درس بٍ صًرت حضًری ي یک جلسٍ کارگاَی ارائٍ میشًد ي در صًرت ابالغ امًزشی مبىی بر غیرحضًری بًدن کالسُا، 

بٍ علت َمٍ گیری کريوا ومایىدٌ يريدی يظیفٍ َماَىگی جلسات افالیه ي اوالیه  ي اطالع رساوی بهٍ سهایر داوشهاًیان را    

 دارد.  

 شرح درس: 

ثزدى عغ  داًؼ داًؾوَیبى هبهبیی ثب فيشیَپبتَوَصی ػل  تؾیيـددرهبى د پيؼ اگْی ٍ پشيؼ گيشزی   ایي درط ثب ّدف اؽٌبیی ٍثبال

جْت ایوبد هْبرت السم ٍ کبرثزد هفبّين ػلوی ٍ آهَسؽی جدید در ارائِ خدهبت ثِ افزاد هجتال ثِ ثيوبری ٍ  داخلیاًَاع  ثيوبری ّبی 

 سًبى ثبردار ارائِ هی گزدد. 

 َدف کلی درس:

خت ًيبسّبی اعبعی ٍ تؾیيـ حبالت اًغبى در ٌّگبم عالهت ٍ ثيوبری ثِ ٍیضُ سًبى ثشبردار هجشتال ثشِ ثيوبریْشبی داخلشی ٍ      ؽٌب-1



 

 

 
 
 
 
 

 جزاحی ٍ اثزات اى در ثبرداری ٍ سایوبى ٍ ثزػکظ 

 کبرثزد یبفتِ ّبی ػلوی در ارائِ خدهبت ثِ سًبى ثبردار ثيوبر ٍ آعيت پذیز ٍ فزاّن آٍردى کوکْبی پضؽکی السم درهَارد السم -2

تؾیيـ هغئَويتْب ٍ هحدٍدیتْبی حزفِ ای دپبیجٌد ثَدى ثِ رػبیت افَل اخالقی ٍ هَاسیي اعالهی ثِ ٌّگبم ارائِ خدهبت ثِ هٌظَر -3

 حفظ جبى هبدر ٍ ثچِ ٍ تبهيي عالهت اًْب 

 اَداف رفتاری:

 رٍد فراگیراى قادر باضٌد: در پایاى ایي درس اًتظار هی

 ُ ٍ ارزیاتی ٍ درهاى اى را تیاى کٌذ.. دیستَشیای لیثر را تعریف کرد1

 . دیستَشی شاًِ را تشریح کردُ ٍ هاًَرّای هذیریت ٍ درهاى اى را تذاًذ.2

 . اًَاع سقط را تشٌاسذ ٍ ارزیاتی ٍ درهاى اًْا را شرح دّذ.3

 . زایواًْای اتساری ٍ طرز کار تا اتسار را تذاًذ.4

 .را تَصیف کٌذ اى راًحَُ دّذ ٍ اًَاع زایواى تریچ؛  . اًَاع پرزاًتاسیًَْای غیرطثیعی لیثر را شرح5

 . ًحَُ ارزیاتی ٍ درهاى حاهلگی خارج از رحن را تیاى کٌذ.6

 اًَاع حاهلگی هَالر ٍ ًحَُ تررسی اى ّا را تیاى کٌذ  .7

 را تذاًذ. IUGRحاهلگی ّای پرخطر را تعریف کٌذ ٍ هذیریت ٍ درهاى حاهلگیْای چٌذقلَیی ٍ  .8

 .ًحَُ ارزیاتی ٍ اقذاهات الزم در تیواراى هثتال تِ اختالالت قلثی ٍ عرٍقی را در قثل ،حیي ٍ پس از تارداری ٍ زایواى تشریح کٌٌذ .9

 را در قثل ،حیي ٍ پس از تارداری ٍ زایواى تشریح کٌٌذ تٌفسی ٍ ریَیًحَُ ارزیاتی ٍ اقذاهات الزم در تیواراى هثتال تِ اختالالت . 11

 را در قثل ،حیي ٍ پس از تارداری ٍ زایواى تشریح کٌٌذّواتَلَشیک  ارزیاتی ٍ اقذاهات الزم در تیواراى هثتال تِ اختالالت ًحَُ. 11

 را در قثل ،حیي ٍ پس از تارداری ٍ زایواى تشریح کٌٌذ ٍ هجاری ادراری ًحَُ ارزیاتی ٍ اقذاهات الزم در تیواراى هثتال تِ اختالالت کلیَی. 12

اختالالت رٍاًی را در قثل ،حیي ٍ پس از تارداری ٍ زایواى تشریح  تیواریْای اعصاب ٍ  ارزیاتی ٍ اقذاهات الزم در تیواراى هثتال تِ ًحَُ. 13

 کٌٌذ .

 ًحَُ تجَیس دارٍّا درتارداری را تشریح ًوایٌذ. دارٍّای هجاز در تارداری را تشٌاسذ ٍ  .14

 را شرح دٌّذ. ٍ اًذیکاسیًَْای درخَاست اى ّا ری کارترد رٍشْای تصَیر ترداری در تاردا .15

 اثرات اى تر جٌیي را تَصیف کٌذ. ری را تذاًذ ٍ ارزیاتیتراتَشًْای هْن در تاردا  .16

 

  مىابع اصلی درس٭



 

 

 
 
 
 
 

 Williams's obstetrics. 2020  

  .2118کتاب تیواریْای داخلی جراحی ّاریسَى 
 Hiralal K & Pralhad K. Medical disorders in pregnancy. JAYPEE 2013 

  Rosene-Montella K, Keely E, Barbour LA, Lee RV. Medical care of pregnant patient 2007. 

 Cohen WR. Cherry & Merkat'z complication of pregnancy. Lippincott Williams & Wilkins 2000 

 :ريش تدریس

  ِفَرت عیٌزاًید پزعؼ ٍ پبعخ اًوبم خَاّد ؽد.جلغبت حضَری ٍ ث 

ثشاری ٍ پزساًتبعيًَْبی غيزعجيؼی )ثزیچ( هجحث ثِ فَرت عیٌزاًی ٍ تدریظ ثب هَوتی هدیبی فيلن اهَسػ دادُ خَاّد اجلغِ سایوبى 

 ؽد.

اّد ؽد )ثب ّوبٌّگی ًوبیٌدُ هْبرتْبی ثبويٌی اًوبم خَ جلغِ دیغتَؽيبد دیغتَؽی ؽبًِ ثِ فَرت کبرگبّی در دٍ گزٍُ در اسهبیؾگبُ

 کالط(

 )در فَرت تؼغيلی هزاکش داًؾگبّی ثِ ػلت ّوِ گيزی کزًٍب )در جلغبت آفالیي ٍ جلغبت آًالیي ثِ تفکيک:: 

ّوزاُ ثب فداگذاری ارائِ هيؾَد ٍ عپظ در پبیبى جلغِ گفتگَ یب تکليف  pdfدر جلغبت افالیي هغبوت ثِ فَرت پبٍرپَیٌتد هغبوت 

 يؾتز گذاؽتِ هيؾَد.جْت تفْين ث

 جلغبت اًالیي ثِ فَرت عیٌزاًید پزعؼ ٍ پبعخ ٍ ثحث در گزٍّْبی کَچک ارائِ هيگزدد.

 :يظایف فراگیران

 جلغبت حضَری 

در جلغبت کبرگبّی داًؾوَ هَظف ثِ پيؼ هغبوؼِ اى هجحث هيجبؽد ٍ ؽزط ٍرٍد ثِ کبرگبُ تبیيد ثب کَیيش هزثَعِ در اثتدای کالط 

 غيزایٌقَرت اجبسُ ٍرٍد ثِ کبرگبُ ًداؽتِ ٍ غيجت تلقی هيگزددهيجبؽد. در 

 داًؾوَیبى هَظف ثِ حضَر فؼبل در کالط ٍ ثحث ٍ پزعؼ پبعخ ّغتٌد.

 :)در جلغبت آفالیي ٍ جلغبت آًالیي ثِ تفکيک(

 :در جلغبت اًالیي 

 داًشجَ الساهی است.رعایت اصَل اخالق حرفِ ای ًظیر احترام تِ ّن کالسی ٍ استاد در کالس درس تَسط 

حضَر هٌظن ٍ فعال در کالس درس ) ًظیر هطالعِ هطالة قثل از شرٍع کالس ٍ هشارکت فعال در پرسش ٍ پاسخ کالسی( الساهی 

 است.

 



 

 

 
 
 
 
 

  هيجبؽٌد.در هَػد هقزر در جلغبت افالیي هَظف ثِ یبدگيزی ٍ پبعخ ثِ پزعؼ یب گفتگَی کالعی 

 :ات کالسرقًاویه ي مقر

 جلغبت حضَری 

 دقیقِ پس از ضرٍع کالس هجاز بِ ٍرٍد ّستٌد ٍ در غیرایٌصَرت غیبت تلقی هیگردد. 01داًطجَیاى 

 :)در جلغبت آفالیي ٍ جلغبت آًالیي ثِ تفکيک(

 :در جلسات اًالیي 

گَاّی  فقط تا گردیذ کِ تا ارائِ هذارک هستٌذ ٍ خَاّذخَاّذ تَد ٍ هشوَل کسر ًورُ ًغیثت در جلسات درس هجاز 

 .هعتثر ٍ تأئیذ شذُ ٍ تا تشخیص هعاٍى هحترم آهَزشی داًشکذُ هرتَطِ هجاز شٌاختِ شَد

 :در جلسات افالیي 

 داًطجَ هَظف بِ اًجام تكالیف یا پرسص عٌَاى ضدُ از اى هبحث در هَعد هقرر هیباضد.

 وحًٌ ارزشیابی داوشاً ي بارم مربًط بٍ َر ارزشیابی:

 01ًورُ از  فعالیت ردیف

 0 اًجام تكالیف در ساهاًِ ًَید در زهاى هقرر 0

 0 آزهَى ّای کالسی در ساهاًِ ًَید  3

 - حضَر در کالس ّای هجازی آًالیي  4

 - هیاى ترم اهتحاى  5

 01 اهتحاى پایاى ترم  6

  تَضيحبت هْن:

  ثز گشار ؽَد  (آفالیي ٍ یب اًالیيحضَری )در ؽزایظ خبؿ ّز جلغِ هی تَاًد ثِ فَرت 

 الیي ثبرگشاری هحتَای چٌد رعبًِ ایی جْت جلغِ ثِ ػٌَاى اعتبًدارد پبیِ فدر فَرت اًتیبة جلغِ ثِ فَرت آ

هحغَة هيگزدد ٍ اعتبد درط هی تَاًد ػالٍُ ثز آى اس هبصٍل ّبی جلغبت آفالیي ًيشاعتفبدُ ًوبید ثٌبثزایي هی تَاًيد 

 اقدام ًوبیيد  در عتَى هزثَعِ آفالیيًغجت ثِ ػالهت گذاری ثیؼ هبصٍل جلغبت 



 

 

 
 
 
 
 

  ُعبػت  2ثب فَاف   20اوی  8در فَرت اًتیبة جلغِ ثِ فَرت آًالیي ضزٍری اعت عبػت پيؾٌْبدی جلغِ در ثبس

 14-16ثِ ػٌَاى هثبل عبػت اًتیبة ؽًَد 

  ويٌک کالعْبی اًالیيqdl-ilw-6io-https://eclass.mui.ac.ir/b/j62 

  ُ1کالط حضَری چْبرؽٌجِ ّب کالط ؽوبر 

 جدٍل سهبى ثٌدی ارائِ ثزًبهِ درط

هبصٍل جلغبت  ًَع جلغِ جلغِ ػٌَاى تبریخ ردیف

 آفالیي

عبػت ثزگشاری 

 جلغِ آًالیي

 هدرط

ارائه طرح درس و  27/11/00 1

  معرفی درس

 اختالالت مایع امنیون

 

 ☐حضَری 

 ☐ آًالیي

 ☒ آفالیي

 ☐تکليف

 ☐آسهَى 

 ☐گَ گفت

 هغئَل درط: تزاثی 

زایمانهای ابساری :  4/12/00 2

 فورسپس  -واکیوم

پرزانتاسیونهای 

 یرطبیعی:  بریجغ

 ☒حضَری 

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☐تکليف

 ☐آسهَى 

 ☒گفتگَ 

 اعتبد تزاثی 

گروه ناسازگاریهای  11/12/00 3

 خونی

 سقط

 

 ☒حضَری 

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☐تکليف

 ☐آسهَى 

 ☒گفتگَ 

 اعتبد تزاثی 

 حاملگی مول  18/12/00 4

 حاملگی چنذقلویی

IUGR 

 

 ☒حضَری 

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☒تکليف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

 اعتبد تزاثی 

 دیستوشی زایمان 25/12/00 5

 دیستوشی شانه

 ☒حضَری 

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☐تکليف

 ☒آسهَى 

 ☐گفتگَ 

ثب ّوبٌّگی 

ًوبیٌدُ )داًؾوَ ٍ 

skill lab ) در

ّوبى رٍس اًوبم 

یک عبػت حضَری 

ثِ ٍ ثقيِ جلغِ 

 فَرت کبرگبّی

 در دٍگزٍُ 

https://eclass.mui.ac.ir/b/j62-6io-ilw-qdl


 

 

 
 
 
 
 

داًؾوَیبى هَظف 

ثِ قجَوی در کَیيش 

 پيؼ اسهَى ّغتٌد

داًؾکدُ ٍ  Skill lab خَاّد ؽد

skill lab اوشّزا 

 تجویس دارو در بارداری 17/1/01 6

روشهای تصویر برداری 

 -و تشخیص پره ناتال 

  تراتوشنها

 

 ☒حضَری 

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☐تکليف

 ☐آسهَى 

 ☒گفتگَ 

 دکتز ًکَیی 

تغییرات ازمایشگاهی  24/1/01 7

 در بارداری

بیماریهای اعصاب و 

اختالالت روان در 

 بارداری 

 

 ☒حضَری 

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☐تکليف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

 دکتز ًکَیی 

بیماریهای قلبی عروقی  31/1/01 8

 در بارداری

بیماریهای تنفسی و 

 ریوی در بارداری 

 

 ☒حضَری 

 ☐ آًالیي 

 ☐ آفالیي

 ☐تکليف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

 دکتز ًکَیی 

بیماریهای خون در  7/2/01 9

 بارداری 

بیماریهای کلیه و  

مجاری ادراری در 

 بارداری

 ☒حضَری 

 ☐ آًالیي

 ☐ آفالیي

 ☐تکليف

 ☐آسهَى 

 ☒گفتگَ 

 ًکَییدکتز  

                                                      بر اساس تقَین آهَزش   تبریخ اهتحبى پبیبى تزم: 


