 -1آٔبد ٜػبصی لجُ  ٚدػتٛسات پغ اص ػُٕ دس ٔٛاسد اٚسطا٘غ ثشای وّی ٝوبس ٚسصاٖ  ٚدس
ٔٛاسد ا٘تخبثی ثشای وبسٚسصاٖ خب٘ٓ .
ٔ -2ـبٞذ ٜاػٕبَ رشاحی اٚسطا٘ؼٟبی ص٘بٖ

 -2ؿشوت دس سا٘ذ آٔٛصؿی دس ثخؾ
 -3حضٛس دس وٙفشا٘ؼٟبی ص٘بٖ
 -4حضٛس دس ٌضاسؽ كجحٍبٞی
ٔ -5غبِؼ ٝپش٘ٚذ ٜثیٕبساٖ دس خلٛف ػیش ثیٕبسی ،پیؾ آٌٟی ،پیـٍیشی  ٚضٛاثظ ثؼتشی
دس ٔٛاسد ثؼتشی
 -6رّؼ ٝثحج ٌشٞٚی دا٘ـزٛیی دس خلٛف ػیش ثیٕبسی ،پیؾ آٌٟی ،پیـٍیشی  ٚضٛاثظ
دس ٔٛاسد ثؼتشی
روش ارزضیابی پیطرفت تحصیلی :وتجی ٘ظشی ثب تبویذ ثش ٔٛضٛػبت ؿبیغ  ٚاس صؿیبثی ٔجتٙی
ثش ؿٛاٞذ (ٔٛاسد ثؼتشی)
ب -درمانگاه زنان( :الصْ اػت تٕٟیذات الصْ دس صٔبٖ حضٛس وبسٚسصاٖ آلب دس دسٔبٍ٘ب ٜدس

 - 1وتبة د٘فٛسث
ٔ - 2غبِت اسائ ٝؿذ ٜثٛػیّ ٝاػبتیذ اص وتبثٟبی ٘ٛانٚ ،یّیبٔض ،اػپیشٚف  ٚویؼٙش
3- Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and
;Gynecology. 9 th editions. Lippincot, Wiliams & Wilhins
2008
ٔ - 4شالجتٟبی ادغبْ یبفت ٝػالٔت ٔبدساٖ سإٙٞبی خذٔبت خبسد ثیٕبسػتب٘ی ٚیظٜ
پضؿه ػٕٔٛی چبح پٙزٓ (اداس ٜػالٔت ٔبدساٖ ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ
پضؿىی)

٘ظش ٌشفت ٝؿٛد).
ٔ -1ـبٞذٌ ٜشفتٗ ؿشح حبَ
ٔ -2ـبٞذٔ ٜؼبی ٝٙخبٕٟ٘بی حبّٔ ٚ ٝثیٕبساٖ (الصٔؼت ٔـبٞذٔ ٜؼبی ٝٙثب ٔٛافمت فشد ٔؼبیٝٙ
ؿ٘ٛذ ٜا٘زبْ ٌیسد ).
 -3آؿٙبیی ثب سٚیىشد تـخیق اِٚی ٚ ٝغشثبَ ٌشٟٞٚبی خغش
 -4آؿٙبیی ثب سٚیىشد دسٔب٘ی ٔ ٚبلجتٟبی اِٚی ،ٝآٔٛصؽ ثیٕبساٖ ٔ ٚـبٚس ٜصایٕبٖ  ٚدػتٛسات
پیـٍیشی دس خلٛف حبٍّٔیٟبی پشخغش ،سٚؿٟبی پیـٍیشی ،احش ثیٕبسیٟب ثش سٚی ػیش
حبٍّٔی  ٚاحش حبٍّٔی ثش ثیٕبسیٟبی ؿبیغ.
 -5رّؼ ٝثحج ٌشٞٚی دا٘ـزٛیی دس خلٛف سٚیىشدٞبی اِٚیٝ

ضرایط تجذیذ بخص

ٕ٘ -1شٟ٘ ٜبیی صیش  12ثبؿذ.
 -2غیجت ؽیش ٔٛر ٚ ٝػذْ حضٛس دس ثخؾ
 -3غیجت ثیؾ اص  0/1ع َٛدٚسٜ
 -4ػذْ تىٕیُ Log Book
منابع

ج -اطاق زایمان :دا٘ـز ٛوبسٚسص پغ اص وؼت ٌٛاٞی اص آٔٛصؽ ٘ح ٜٛا٘زبْ صایٕبٖ دس اتبق
ٔٛالط اربص ٜحضٛس دس اتبق صایٕبٖ سا ٔی یبثذ ( .الصْ اػت حضٛس وبسآٔٛصاٖ آلب دس اعبق صایٕبٖ
دس ٔٛاسد غیشاٚسطا٘غ ثب ٔٛافمت ثیٕبس ثبؽد ).
 -1آؿٙبیی ثب آٔبد ٜػبصی لجُ اص ػُٕ (ٔ ٚ )pre-op preparationsشالجتٟبی پغ اص ػُٕ
()post-op orders
ٔ -2ـبٞذ ٜصایٕبٖ عجیؼی  ٚػضاسیٗ
د -اطاق عمل( :الصْ اػت حضٛس وبسٚسصاٖ آلب دس اعبق ػُٕ دس ٔٛاسد غیشاٚسطا٘غ ثب ٔٛافمت
ثیٕبس ثبؿذ).
16
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2
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6
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غرایط تجذیذ ثخػ

16

ٔٙبثع ٔ ٚراجع
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ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی دٚس ٜوبسٚسصی ص٘بٖ  ٚصایٕبٖ ثٕٞ ٝت ٌش ٜٚص٘بٖ  ٚصایٕبٖٔ ،ؼب٘ٚت
آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٖ ٔ ٚشوض ٔغبِؼبت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػّ ْٛپضؿىی دس ػبَ 1381
تذٚیٗ ٌشدیذ٘ .خؼتیٗ ثبصثیٙی دس تبثؼتبٖ  83كٛست ٌشفت ٝاػت  ٚآ٘چ ٝد س پیؾ
ع ٔیٗ ثبصثیٙی اػت و ٝدس تبثؼتبٖ 92ا٘زبْ ؿذ ٜاػت  .لؼٕتی اص ایٗ ثش٘بٔٝ
سٚػت ٚ
آٔٛصؿی رٟت سإٙٞبیی  ٚحجت فؼبِیتٟبی یبدٌیشی دا٘ـز ٚ ٛثش ٘بٔ ٝآٔٛصؿی ٌشٜٚ
تٟیٌ ٝشدیذ ٜاػت و ٝأىبٖ اسصؿیبثی فؼبِیتٟبی یبدٌیشی  ٚتؼییٗ ٘مبط لٛت  ٚضؼف
سا فشأ ٓٞی وٙذ تب دا٘ؾر ٛسا پغ اص پبیبٖ دٚس ٜاسصیبثی ٕ٘بیذ  .و ٝآیب اٞذاف یبدٌیشی
ٌشٔ ٜٚحمك ؿذ ٜاػت یب خیشِ ،زا تىٕیُ دفتشچ ٝفٛق ضشٚسی ٔی ثبؿذ  ٚػذْ
تىٕیُ آٖ ػجت وؼش ٕ٘ش ٚ ٜػذْ اسصیبثی اص عشف ٌش ٜٚخٛاٞذ ؿذ.
اساتیذ بخص:

 -1دوتش اِٟبْ سحٕب٘ی
 -2دوتش ؿٟٙبص احٕذی
 -3دوتش كغشی لبػٕی
-4دوتش صٞشا ؿٕبِی
 -5دوتش فشٚؽ پٛس غالْ

ٔذیش ٌش ٜٚص٘بٖ
 ٜیئت ػّٕی ٌش ٜٚص٘بٖ
ٞیئت ػّٕی ٌش ٜٚص٘بٖ
ٞیئت ػّٕی ٌش ٜٚص٘بٖ
غیش ٞیئت ػّٕی

آدرس گروه:

Ogdgroup@bpums.ac.ir
ضناسنامه درس:

٘بْ دسع :وبرٚرزی ز٘بٖ  ٚزایٕبٖ

ؿٕبس ٜدسع:

تؼذاد ٚاحذ8 :

٘بْ ٔؼئ َٛدٚس :ٜخب٘ٓ دوتر رحٕب٘ی

صٔبٖ ثشٌضاسی:

ٔىبٖ ثشٌضاسی:

1

ضرح وظایف

 -1ػبػت حضٛس وبسٚسصاٖ دس ثخؾ اص ػبػت  8كجح تب  1ثؼذ اص ظٟش ٔی ثبؿذ.
ٞ -2ش وبسٚسص ٔٛظف اػت حذالُ  8-10وـیه دس ٔب ٜداؿت ٝثبؿذ.
 8كجح ت ا  8كجح سٚص ثؼذ
ٔ -3ذت صٔبٖ وـیه دس سٚصٞبی غیشتؼغیُ  ٚتؼغیُ اص ػبػت
ٔی ثبؿذ.
 -4پٛؿیذٖ سٚپٛؽ ػفیذ اِضأی اػت.
 -5دس عی دٚس ٜث ٝغیش اص ٔٛاسد ضشٚسی وبسٚسص اربص٘ ٜذاسد ٔشخلی داؿت ٝثبؿذ ٔ .ؼشفی وبسٚسص
رب٘ـیٗ ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب اػتبد لجُ اص اخز ٔشخلی ضشٚسی اػت.
 -6ػذْ حضٛس یب تشن ثخؾ تحت ٞش ػٛٙاٖ ثذٕٞ ٖٚبٍٙٞی ثب اػتبد ٕٔٛٙع  ٚث ٝػٛٙاٖ حزف دٚسٜ
خٛاٞذ ثٛد.
ارزضیابی پیطرفت تحصیلی

اسصؿیبثی ٟ٘بیی دس پبیبٖ ثخؾ ث ٝد ٚكٛست ا٘زبْ خٛاٞذ ؿذ:
اِف -اسصؿیبثی تٛاٖ ػّٕی دا٘ـزٕ٘ 6( ٛش :)ٜثلٛست أتحبٖ وتجی آخش ثخؾ ،وٛیضٞبی ٞفتٍی ٚ
أتحبٖ  OSCEخٛاٞذ ثٛد.
ة -اسصؿیبثی ػّٕىشد دا٘ـزٕ٘ 14( ٛش:)ٜ
 -1ؿشح حبَ وبُٔ  ٚػیش ثیٕبسی  ٚاسائ ٝكحیح آٖ ث ٝپضؿه ٔؼبِذ دس اٚسطا٘غ  ٚثخؾ ص٘بٖ
(ٕ٘ 2ش)ٜ
 -2پیٍیشی ٔؼبیٙبت رذیذ ثیٕبساٖ ثؼتشی دس صایـٍب ٚ ٜثخؾ ص٘بٖ  ٚپیٍیشی آصٔبیـبت ٚ
پبساوّیٙیه ثیٕبساٖ (ٕ٘ 2ش)ٜ
 -3سػبیت اخالق پضؿىی دس سفتبس ثب ٕٞىبساٖ ،اػبتیذ ،پشعُ٘ ،ثیٕبس ٕٞ ٚشا ٜثیٕبس (ٕ٘ 2ش)ٜ
 -4ؿشوت فؼبَ دس ٌضاسؽ كجحٍبٞی  ٚاسائٌ ٝضاسؽ ٔٙبػت (ٕ٘ 2ش)ٜ
 -5ؿشوت فؼبَ دس وـیىٟبی ثخؾ (ٕ٘ 2ش)ٜ
 -6ؿشوت فؼبَ دس دسٔبٍ٘بٕ٘ 2( ٜش)ٜ
 -7ؿشوت فؼبَ دس سا٘ذٞبی آٔٛصؿی ،وٙفشا٘ؼٟبی آٔٛصؿی ٚاسائٔ ٝمبِٚ ٚ ٝیضیت ثیٕبساٖ اٚسطا٘غ (2
ٕ٘ش)ٜ

دا٘ـزٛیبٖ ثشای حضٛس دس اتبق ػُٕ یب دس دسٔبٍ٘ب ٜتٛػظ ٔذ یش ٌش ٜٚیب ٔؼئ َٛآٔٛصؽ
دا٘ـزٛیبٖ ا٘زبْ ٔی ٌیشد.
 -6کطیک بیمارستان و حضور در اتاق زایمان

دا٘ـزٛیبٖ عجك ثش٘بٔ ٝای و ٝاص اثتذای ٔبٔ ،ٜـخق ٔی ؿٛد ّٔضْ ث ٝحضٛس دس ثیٕبسػتبٖ
ؿٟذای خّیذ ثشای حذالُ  8-10وـیه دس ٔبٔ ٜی ثبؿٙذ  .وـیه دا٘ـزٛیبٖ وبسآٔٛص تب 8
ؿت  ٚدا٘ـذٚیبٖ وبسٚسص تب  8كجح سٚص ثؼذ اػت.
دا٘ـزٛیبٖ دس صٔبٖ وـیه ّٔضْ ثٚ ٝیضیت ثیٕبساٖ اٚسطا٘غ ،اخز ؿشح حبَٔ ،ؼبی ٚ ٝٙا٘زبْ
الذأبت اٚسطا٘غ  ٚتٕبع ثب ٔتخلق ص٘بٖ وـیه  ٚپیٍیشی س٘ٚذ تـخیلی  ٚدسٔب٘ی ٚی
ٞؼتٙذ .دا٘ـزٛیبٖ وبسٚسص  ٚوبسٚسص ٕٞچٙیٗ ثبیؼتی آصٔبیـبت ٔ ٚؼبیُ ة یٕبساٖ ثؼتشی
ثخؾ سا دس صٔبٖ وـیه پیٍیشی ٕ٘بیٙذ  .دس اتبق صایٕبٖ ا٘زبْ صایٕبٖ عجیؼی ( )NVDثٝ
ػٟذ ٜوبسٚسص اػت  .وبسآٔٛص ٘مؾ ٔـبٞذٌ ٜش داسد  ٚدس كٛست كالحذیذ اػتبد ٔی تٛا٘ذ دس
ا٘زبْ صایٕبٖ عجیؼی ٔـبسوت ٕ٘بیذ  ٚدس كٛست ٘یبص دس احیبء ٘ٛصاداٖ دس اتبق صایٕبٖ ٘یض
ؿشوت وٙٙذ.
 -7ارائه مقاله

 100ػذد ٔمبِ ٝوبُٔ دس یه ٔٛضٛع خبف و ٝثؼت ٝث ٝػالل ٝدا٘ـز ٛیب ٘ظش اػتبد ا٘تخبة
ٔی ؿٛد تٛػظ دا٘ـز ٛثبیذ  searchؿٛد.
زمانبنذی و اجرای برنامه آموزضی
ساعت
هفته

10-12/5
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ؼٙجٝ

ٌسارغ صجحٍبٞی -وٙفرا٘ط یب شٚر٘بَ والة

یىؽٙجٝ

ٌسارغ صجحٍبٞی -وٙفرا٘ط یب شٚر٘بَ والة

فعالیتهای آموزضی و ضوابط آموزش کارورزان آقا پسضکی عمومی در بخص زنان و

دٚؼٙجٝ

ٌسارغ صجحٍبٞی -وٙفرا٘ط یب شٚر٘بَ والة

زایمان

ظ ٝؼٙجٝ

ٌسارغ صجحٍبٞی -وٙفرا٘ط یب شٚر٘بَ والة

الف -بخص زنان( :الصْ اػت تٕٟیذات الصْ دس صٔبٖ حضٛس وبس ٚسصاٖ آلب دس ثخؾ ص٘بٖ دس
٘ظش ٌشفت ٝؿٛد).
 -1ؿشوت دس والػٟبی تئٛسی

چٟبرؼٙجٝ

14

ٌسارغ صجحٍبٞی -وٙفرا٘ط یب شٚر٘بَ والة

13

والض عّٕی آٔٛزغ زایٕبٖ در اتبق زایٕبٖ
والض عّٕی آٔٛزغ زایٕبٖ در اتبق زایٕبٖ
ثرای ٌر ٜٚوؽیه  ٚثمی ٝافراد در درٔبٍ٘بٜ
را٘ذ آٔٛزؼی
والض عّٕی آٔٛزغ زایٕبٖ در اتبق زایٕبٖ
ثرای ٌر ٜٚوؽیه  ٚثمی ٝافراد در درٔبٍ٘بٜ
والض عّٕی آٔٛزغ زایٕبٖ در اتبق زایٕبٖ
ثرای ٌر ٜٚوؽیه  ٚثمی ٝافراد در درٔبٍ٘بٜ

تعریف دوره:

ة -حیطٟٔ ٝبرتی:

دٚس ٜوبسٚسصی ص٘بٖ  ٚصایٔبٖ یه دٚس ٜارجبسی ٔ 2ب ٝٞث ٝاسصؽ ٚ 8احذ ٔی ثبؿذ  ٚرٟت
 ٚاتبق ػُٕ ثشٌضاس
ٔحمك ؿذٖ اٞذاف آٔٛصؿی دس ثخؾ ،دسٔبٍ٘ب ٚ ٜاٚسطا٘غ ص٘بٖ
ٔی ٌشدد.

 -1ثتٛا٘ذ اص ثیٕبساٖ ؿشح حبَ ثٍیشد ٔ ٚؼبی ٝٙفیضیىی وبُٔ ؿبُٔ ٔؼبیٚ ٝٙاطیٙبَ  ٚتٛؿٝ
سوتبَ سا ا٘زبْ دٞذ.
 -2ثتٛا٘ذ ثیٕبس صائ ٛسا اص صٔبٖ ثؼتشی تب صٔبٖ صایٕبٖ عجیؼی ( ٚ )NVDثؼذ اص صا یٕبٖ تب
ٔشخق ؿذٖ ٔذیشیت وٙذ ٔ( .ب٘یتٛسی ًٙؿبُٔ ٔؼبیٙبت دس ٔشاحُ ٔختّف صایٕبٌٖٛ،ؽ
دادٖ ث٘ ، FHT ٝح ٜٛتزٛیض اوؼی تٛػیٗ ٙٔ ٚیضیٓ ػِٛفبت  ٚثشسػی ٚضؼیت ا٘مجب مات
سحٕی ٔی ثبؿذ).
 -3ثتٛا٘ذ كذای لّت رٙیٗ سا ثب ػ٘ٛی ویذ یب ٌٛؿی پٙیبسد ثـٛٙد.
 -4ثب تىٙیىٟبی اسصیبثی ػالٔت رٙیٗ (ٔ ).... OCT،NSTؼتمیٕبً آؿٙب ؿٛد  ٚثتٛا٘ذ ثٝ
خٛثی آٟ٘ب سا اسصیبثی وٙذ  ٚتلٕیٕبت ٔٙبػت سا اتخبر وٙذ.
 -5ثتٛا٘ذ صایٕبٖ عجیؼی سا ا٘زبْ دٞذ.
 -6ثتٛا٘ذ اپی صیبتٔٛی سا ا٘زبْ دٞذ.
 -7ثتٛا٘ذ ٔشالجتٟبی لجُ اص صایٕبٖ ( )Prenatalسا ا٘زبْ دٞذ.
 -8ثیٕبس ٔجتال ث ٝدسدٞبی صٚدسع صایٕب٘ی ساٚیضیت وٙذ  ٚچٍٍ٘ٛی دسٔبٖ سا ثغٛس وبُٔ
ؿشح دٞذ.
 -9ثیٕبس ٔجتال ث ٝصایٕبٖ دیشسع سا ٚیضیت وٙذ  ٚچٍٍ٘ٛی دسٔبٖ سا ثغٛس وبُٔ ؿشح دٞذ.
 -10ثیٕبس ٔجتال ث ٝثیٕبساٖ لّجی دس عی حبٍّٔی سا ٚیضیت وٙذ ،چٍٍ٘ٛی ثشخٛسد ثب ایٗ
ثیٕبساٖ ثغٛس ػشپبیی  ٚثؼتشی سا ث ٝعٛس وبُٔ ؿشح دٞذ.
 -11ثیٕبس ٔجتال ث ٝدیبثت دس عی حبٍّٔی سا ٚیضیت وٙذ ،چٍٍ٘ٛی ثشخٛسد ثب ایٗ ثیٕبساٖ
ثغٛس ػشپبیی  ٚثؼتشی سا ثغٛس وبُٔ ؿشح دٞذ.
 -12ثیٕبس حبٍّٔی چٙذ لّٛیی سا ٚیضیت وٙذ  ٚچٍٍ٘ٛی دسٔبٖ ٘ ٚح ٜٛصایٕبٖ سا ثغٛس وبُٔ
ؿشح دٞذ.
 -13ثتٛا٘ذ ْسالجت ٞبی الصْ اص ص٘بٖ ربٔؼٔ ٝجتال ث ٝثیٕبسیٟبی وّیٛی ،غذدی  ٚكشع سا
ٔذیشیت وٙذ.
 -14ثتٛا٘ذ اوخشیت داسٞٚبی ٔزبص  ٚداسٞٚبی ثب ٔٙغ ٔلشف دس حبٍّٔی سا ٘بْ ثجشد.
 -15ثتٛا٘ذ احیبی ٘ٛصاد سا ا٘زبْ دٞذ.
 -16ثتٛا٘ذ ٔشالجت ٞبی دٚس٘ ٜفبع (ثؼذ اص صایٕبٖ) سا ا٘زبْ دٞذ.

اهذاف کلی:

تٛا٘بیی ؿٙبػبیی  ٚا٘زبْ الذأبت الصْ دس ٔٛاسد ؿبیغ  ٚاٚسطا٘غ ص٘بٖ  ٚصایٕبٖ.
اهذاف میانی

دا٘ؾ الصْ سا دس ٔغبَة روش ؿذ ٜدس كفح 6 ٝداؿت ٝثبؿذ.
 - 1تظبٞشات ثبِیٙی ،سٚؿٟبی اسصیبثی  ٚتـخیق ثیٕبساٖ ثب سٚیىشدٞبی اِٚی ٝث ٝدسٔبٟ٘بی
ٔذیىبَ اٚسطا٘غ  ٚالذأبت ٍٟ٘ذاس٘ذ ٜسا ثذا٘ذ.
 Self development & professionalism - 2سا ثذا٘ذ  ٚا٘زبْ دٞذ.
 - 3تٛا٘بیی ٌشفتٗ ؿشح حبَ ،ا٘زبْ ٔؼبی ٝٙثبِیٙی ،تفؼیش تبسیخچ ٝثبِیٙی  ٚحجت یبفتٞ ٝب سا
داؿت ٝثبؿذ.
ٛٔ - 4اسدی و٘ ٝیبص ثٔ ٝشالجتٟبی اٚسطا٘غ داسد ٔـبٞذ ٚ ٜثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ  ٚثب داسٞٚبی
ٔٛسد ٘یبص آؿٙب ثبؿذ.
ٔ - 5جب٘ی غشثبٍِشی  ٚپیـٍیشی اص ثیٕبسیٟب  ٚاستمبء ػالٔت دس ربٔؼ ٝثذا٘ذ.
 - 6چٍٍ٘ٛی ا٘زبْ ٔـبٚس ٚ ٜاسائ ٝخذٔت دس صْ ی ٝٙتٙظیٓ خب٘ٛاد ،ٜثٟذاؿت ثبسٚسی ٚ
ؿیشدٞی  ٚتغزی ٝوٛدن سا ثذا٘ذ.
اهذاف جسئی:

اِف -حیط ٝدا٘ػ:
 -1وٙفشا٘ؼٟب  ٚسا٘ذٞبی آٔٛصؿی اسائ ٝؿذ ٜسا و ٝؿبُٔ آخشیٗ چبح وُ وتبة د٘فٛسث ٔی
ثبؿذ سا ثذا٘ذ.
 - 2تظبٞشات ثبِیٙی  ٚسٚؿٟبی اسصیبثی  ٚتـخیق ثیٕبساٖ  ٚسٚیىشدٞبی اِٚی ٝث ٝدسٔبٖ ٞبی
ٔذیىبَ اٚسطا٘غ  ٚالذأبت ٍٟ٘ذاس٘ذ ٜسا ثذا٘ذ.

2

3

روش آموزش

آٔٛصؽ ثبِیٙی دس ثخؾ ص٘بٖ ثشاػبع ثشٌضاسی كجحٍبٞی ،وٙفشا٘غ  ٚطٚس٘بَ والة اػبتیذ ٚ
دا٘ـزٛیبٖ ،سا٘ذ ثخؾ ،دسٔبٍ٘ب ،ٜاتبق ػُٕ ،Skill lab ،ا٘زبْ وـیه  ٚحضٛس دس اتبق
3
صایٕبٖ ٔی ثبؿذ.
 -1گسارش صبحگاهی

دس ٌضاسؿبت كجحٍبٞی ،چٍٍ٘ٛی ٔؼبی ،ٝٙا٘زبْ آصٔبیـبت ال صْ ٘ ٚح ٜٛدسٔبٖ ثیٕبساٖ ثؼتشی
ؿذ ٜدس  24ػبػت ٌزؿت ٚ ٝحضٛس اػبتیذ ثخؾ  ٚوّی ٝدا٘ـزٛیبٖ ثحج ٔی ٌشدد  .اسایٝ
ٌضاسؽ كجحٍبٞی ث ٝػٟذ ٜدا٘ـزٛی وبسٚسص و 24 ٝػبػت ٌزؿت ٝوـیه ثٛد ٜا٘ذٔ ،ی
ثبؿذ.

ردیف

موارد

ارجاع فوری

ارجاع غیرفوری

13

ارتفبع ٘بٔٙبظت رحٓ

FGR

ظبیر ٔٛارد

14

درد لفع ٝظیٝٙ

پ٘ٛٔٛٙی،ایعىیٕی لّجی ،آٔجِٛی

-

ریٝ

15

حبٍّٔی ط َٛوؽیذٜ

وبٞػ حروت جٙیٗIUFD -

ٔٛارد غیر از IUFD

16

ٔؽىالت پٛظتی

-

ضبیعبت پٛظتی جٙراِیسٜ
 -عذْ ٔؽبٞذ٘ ٜخ

IUD

حیٗ ثبرداری

 -2کنفرانسها و شورنال کالب

عجك ثش٘بٔ ٝاػالْ ؿذ ٜدس ٞش دٚسٔ ٜغبِجی ث ٝك ٛست وٙفشا٘غ یب طٚس٘بَ والة تٛػظ اػبتیذ
 ٚدا٘ـزٛیبٖ دس ػبِٗ وٙفشا٘غ ثیٕبسػتبٖ ؿٟذای خّیذ فبسع (ع) ثحج ٔی ٌشدد .

17

ثبرداری ثب IUD

عذْ خرٚج ٔ IUDتعبلت زایٕبٖ

 -عذْ تٛا٘بیی خرٚج

پط از تؽخیص ثبرداری
 ٚجٛد  IUDدر ٘یٕ ٝدْٚثبرداری

 -3رانذ بخص

سا٘ذٞبی آٔٛصؿی ث ٝكٛست ٞفتٍی ٔی ثبؿذ  ٚثب حضٛس یىی اص اػبتیذ ثخؾ  ٚحضٛس تٕبٔی
دا٘ـزٛیبٖ ثخؾ ص٘بٖ  ٚصایٕبٖ ثیٕبسػتبٖ ؿٟذای خّیذ فبسع ثشٌضاس ٔی ؿٛد  .عجك ٘ظش
اػتبد ٔشثٛع ٝیه یب چٙذ ثیٕبس ا٘تخبة ٔی ؿ٘ٛذ  ٚدس ٔٛسد ؿشح حبَ  ٚیبفتٞ ٝبی ٔؼبیٝٙ
فیضیىی ،تـخیلٟبی ٔحتُٕ  ٚسٚیىشد تـخیلی  ٚدسٔب٘ی آٟ٘ب ثحج ٔی ٌشدد.
 -4درمانگاه

دس دسٔبٍ٘ب ٜتخللی ؿٟذای خّیذ دا٘ـزٛیبٖ صیش ٘ظش اػتبد ٔشثٛع ٝثیٕبساٖ سا ٚیض یت ٔی
ٕ٘بیٙذ٘ .ىبت ٔ ٟٓتبسیخچٔ ،ٝؼبی ٝٙفیضیىی  ٚتـخیق  ٚدسٔبٖ  ٚچٍٍ٘ٛی پیٍیشی ثیٕبس
ثحج ٔی ٌشدد .ثیٕبساٖ اثتذا تٛػظ دا٘ـزٛیبٖ وبسٚسص ٔؼبیٔ ٝٙی ؿ٘ٛذ  ٚثب حضٛس اػتبد
ٔشثٛع ٝثحج ٔی ؿ٘ٛذ  ٚدس ٘ؼخٛ٘ ٝیؼی ٔـبسوت وٙذ.

18

ثبرداری ٔتعبلت TL

19

اختالالت رٚا٘ی

20
21

در صٛرت احتٕبَ ٚجٛد EP
تٕبیُ یب الذاْ ث ٝخٛدوؽی،
دپرؼٗ ؼذیذ

اعتیبد ثٛٔ ٝاد ٔخذر،

در صٛرت ٔراجع ٝثب عالئٓ ترن،

ٔصرف ظیٍبر  ٚدخب٘یبت

ٔعٕٔٛیتdelirium ،

ٕٞعر آزاری

تٛاْ ثب آظیت فیسیىی ثٔ ٝبدر ٚ
یب زجر جٙیٖ

 -5اتاق عمل

دا٘ـزٛیبٖ دس اتبق ػُٕ ٘مؾ ٔـبٞذ ٌ ٜش سا داس٘ذ أب ثؼت ٝثٛ٘ ٝع ػُٕ٘ ،ظش اػبتیذ  ٚػاللٝ
ٔ minorـبسوت وٙٙذ  .تمؼیٓ ثٙذی
ٔٙذی دا٘ـزٛیبٖ ٔی تٛا٘ٙذ دس ا٘زبْ ػّٕٟبی
12

IUD

11

ظبیر ٔٛاد
تٟذیذ از طرف ٕٞعر

 -17ثتٛا٘ذ دس ٔٛسد ؿشٚع سٚؿٟبی رٌّٛیشی اص ثبسداسی ٛ٘ ٚع آٖ ثؼذ اص صایٕبٖ تلٕیٓ
ٌیشی وٙذ.
 -18ثیٕبس ٔجتال ثٔ ٝبػتیت ثؼذ اص صایٕبٖ سا ٚیضیت وٙذ  ٚچٍٍ٘ٛی پیٍیشی دسٔبٖ سا ثغٛس
وبُٔ ؿشح دٞذ.
 -19ثیٕبس ٔجتال ث ٝػف٘ٛتٟبی ٘فبػی سا ٚیض یت وٙذ  ٚچٍٍ٘ٛی پیٍیشی دسٔبٖ سا ثغٛس وبُٔ
ؿشح دٞذ.
 -20ثیٕبس ٔجتال ث ٝتشٔٚجٛفّجیت ثؼذ اص صایٕبٖ سا ٚیضیت وٙذ  ٚچٍٍ٘ٛی پیٍیشی ثیٕبس اص ٘ظش
تـخیق  ٚدسٔبٖ سا ثغٛس وبُٔ ؿشح دٞذ.
 -21ثیٕبساٖ ٔجتال ث ٝخ٘ٛشیضی سحٕی غیشعجیؼی ( )AUBسا دس ػٙیٗ ٔختّف (لجُ اص
ثّٛؽ ،دٚساٖ ثّٛؽ ،دٚساٖ ثبسداسی ،دٚساٖ یبئؼٍی ٚ ،ثؼذ اص یبئؼٍی ) ٚیضیت وٙذ  ٚثتٛا٘ذ
ٔشاحُ ثشسػی  ٚدسٔبٖ سا ا٘زبْ دٞذ.
 -22ثتٛا٘ذ اِتٟبثبت  ٚثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ  ِٛٚ ٚسا تـخیق دٞذ  ٚضبیؼبت لبسچی ٚ
ٔیىشٚثی سا دسٔبٖ وٙذ.
 -23ثتٛا٘ذ ویؼت ثبست ٚ ٖٛآثؼ ٝآٖ سا تـخیق دٞذ  ٚسٌٍ٘ٛی ٔشاحُ دسٔبٖ سا ؿشح دٞذ .
 -24ثتٛا٘ذ ضبیؼبت  ِٛٚٚسا دسٔبٖ وٙذ  ٚدس كٛست ٘یبص اسربع ٕ٘بیذ.
 -25ثتٛا٘ذ تظبٞشات ثیٕبسیٟبی ػیؼتٕیه دس  ِٛٚٚسا تـخیق دٞذ.
 -26ا٘ٛاع ٚاط٘یت سا ثجیٙذ  ٚثتٛا٘ذ دسٔبٖ وٙذ.
 -27ثتٛا٘ذ پبح اػٕیش ا٘زبْ دٞذ  ٚرٛاة آٖ سا تفؼیش  ٚپیٍیشی ٕ٘بیذ.
 -28ثتٛا٘ذ سحٓ سا ثب ٔؼبی ٝٙتٛؿٚ ٝاطیٙبَ ِٕغ وٙذ.
 -29ثتٛاٖ پشٚالپغ سحٓ ٚ ٚاطٖ ٌ ٚشدٖ سحٓ سا ثب ٔؼبی ٝٙتـخیق دٞذ  ٚچٍٍ٘ٛی ثشخٛسد
ثب ایٗ ثیٕبساٖ سا ؿشح دٞذ.
 -30ثتٛا٘ذ تٛدٍِٙ ٜی سا ثب ٔؼبی ٝٙتٛؿ ٝسوتبَ ِٕغ وٙذ.
 -31ثتٛا٘ذ ث ٝدسػتی اص اػپى ِْٛٛاػتفبد ٜوٙذ.
 -32ثتٛا٘ذ سحٓ ثضسي سا ِٕغ وٙذ  ٚثشخٛسد ثب ایٗ ثیٕبساٖ سا ؿشح دٞذ.
 -33ثیٕبس ٔجتال ث ٝحبٍّٔی ٘بثزب ( )EPسا ثجیٙذ  ٚثتٛا٘ذ ٔشاحُ اِٚی ٝدسٔبٖ  ٚاحیبء سا ا٘زبْ
دٞذ ٔ ٚشاحُ دسٔبٖ ثیٕبس ٔـىٛن سا ثغٛس وبُٔ ؿشح دٞذ.
 -34ثتٛا٘ذ ثب ٔؼبی ٝٙتٛد ٜپؼتب٘ی سا تؾخیق دٞذ ٔ ٚشاحُ پیٍیشی سا ثغٛس كحیح ا٘زبْ
دٞذ.
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ْ -35ا ٌٔٛشافی سا ثجیٙذ.
 -36صٚرٟبی ٘بصا سا ٚیضیت وٙذ  ٚچٍٍ٘ٛی پیٍیشی آصٔبیـبت ٔشثٛع ٚ ٝدسٔبٖ  ٚػٛاسم
احتٕبِی داسٞٚبی تزٛیض ؿذ ٜسا ؿشح دٞذ.
 -37ثیٕبساٖ ٔجتال ث ٝا٘ٛاع ػمظ (ؿبُٔ تٟذیذ ث ٝػمظ ،ػمظ فشأٛؽ دٞذ ،ػك ط وبُٔ ٚ
٘بوبُٔ) سا ٚیضیت وٙذ  ٚچٍٍ٘ٛی سٚیىشد سا ؿشح دٞذ.
 -38ثیٕبس ٔجتال ث ٝػمظ سارؼ ٝسا ٚیضیت وٙذ  ٚثتٛا٘ذ آصٔبیـبت الصْ دسخٛاػت وٙذ.
 -39ثیٕبس ٔجتال ث َٛٔ ٝسا ٚیضیت وٙذ  ٚثتٛا٘ذ پیٍیشی ٔٙبػت سا ثشای ایٗ ثیٕبساٖ ا٘زبْ

دٞذ.
 -40ثیٕبس ٔجتال ث ٝثی اختیبسی ا دساسی سا ٚیضیت وٙذ  ٚثتٛا٘ذ ٔشاحُ الصْ ثشسػی سا ا٘زبْ
دٞذ ٘ ٚح ٜٛدسٔبٖ سا ؿشح دٞذ.
 -41صٚرٟبی ٔتمبضی پیـٟٙبد ثشای ٔؼشفی ساٟٞبی رٌّٛیشی اص حبٍّٔی سا ٚیضیت وٙذ ٚ
ثتٛا٘ذ سإٙٞبی ٔٙبػت تشی ثشای ا٘تخبة سٚؽ ٔٙبػت سا ا٘زبْ دٞذ.
 -42ثتٛا٘ذ ٌزاؿتٗ  ٚثشداؿتٗ  IUDسا ا٘زبْ دٞذ.
 -43ػٛاسم ٛٔ ٚاسد ٔٙغ ٘ٛسٚپال٘ت سا ثذا٘ذ  ٚؿشح دٞذ.
 -44ثیٕبسا٘ی سا و ٝرٟت اسصیبثی  ٚدسٔبٖ ٔؼبئُ ٔشثٛع ٝث ٝدٚسٛٙٔ ٜپبص ٔشارؼ ٝوشد ٜا٘ذ
ٚیضیت ٕ٘بیذ  ٚدسٔبٟ٘بی الصْ سا ثتٛا٘ذ ا٘زبْ دٞذ.
 -45ثتٛا٘ذ ٔشالجتٟبی الصْ ثؼذ اص ػُٕ رشاحی ص٘بٖ ؿبُٔ ٞیؼتشوتٔ ٛی  ٚػضاسیٗ سا ا٘زبْ
دٞذ.
 -46ثتٛا٘ذ ػ٘ٛذاط سا ا٘زبْ دٞذ.
 -47ثتٛا٘ذ ث ٝخٛثی ثب خ٘ٛشیضیٟبی حیٗ  ٚثؼذ اص صایٕبٖ ثشخٛسد وٙذ.
 -48رٛاثٍٛی حذالُ  70دسكذ ػٛاالت تئٛسیه  ٚػّٕی ثبؿذ.
-49ثتٛا٘ذ ا٘ذاصٌ ٜیشی ع َٛسحٓ دس ػٙیٗ ٔختّف ثبسداسی سا ا٘زبْ دٞذ.
 .fern test -50سا ثجیٙذ
 -51ثتٛا٘ذ ٔب٘ٛس ِئٛپِٛذ سا ا٘زبْ دٞذ.
ج -حیطٍ٘ ٝرؼی:

 -1ظبٞش ٔٙبػت  ٚدس ؿبٖ یه پضؿه داؿت ٝثبؿذ.
 -2حضٛس ٔٙظٓ  ٚثٕٛلغ دس ثخؾ داؿت ٝثبؿذ.
 -3ث ٝإٞیت ٔؼئِٛیت حشف ٝای ثؼٛٙاٖ یه پضؿه ٚالف ثبؿذ.
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انذیکاسیونهای ارجاع در دوران بارداری
ردیف

موارد

1

عالئٓ خطر فٛری

2

فؽبر خ ٖٛثبال

3

خ٘ٛریسیِ -ى ٝثیٙی

4

درد ؼىٓ

5

آثریسغ

6

تت

7

تٍٙی ٘فط -طپػ لّت

8

عف٘ٛتٟبی ادراری -تٙبظّی

9

تٟٛع اظتفراغ

ارجاع فوری

اختالَ ٛٞؼیبری ،تؽٙج ،ؼٛن
(ٕٛٞراشیه – ظپتیه)
ظبیر ٔٛارد

ارجاع غیرفوری

فؽبر خٔ ٖٛسٔٗ وٙترَ ؼذٜ

 ،EPپبرٌی رحٓ ،ؼىٓ حبد،
ظمط ،دوِٕٛبٖ ،پرٚیب ،ایٙرظی،

تٟذیذ ث ٝظمطَٛٔ ،

گروه اول

ظمط اِمب ؼذٜ

آٔٛٙرٜ

عف٘ٛتٟبی ٍِٙی ٙٔٚتمّٝ

اختالالت ازدیبد

ظٙذر ْٚپیػ از

ٔیُ جٙعی ٚاختالَ

از طریك جٙعی

آ٘ذرٚشٖ

لبعذٌی

عّٕىرد جٙعی در ز٘بٖ

ظساریٗ

ثبلی ٔب٘ذٖ جفتDIC ،

خ٘ٛریسی رحٕی غیر

 ،EPؼىٓ حبد ،پیّ٘ٛفریت،

طجیعی (ٔٛضٛع را٘ذ )

ظمط ،دوِٕٛبٖ ،آٔی٘ٛٙیت،

اظٟبَ خفیف ،ظیعتیت راجعٝ

آٔی٘ٛٙیت ،پرٚالپط ثٙذ ٘بف،
ظمط ،زایٕبٖ زٚدرض
ظمط عف٘ٛی ،پیّ٘ٛفریت،

عذْ پبظخ ث ٝدرٔبٟ٘بی ظرپبیی:

پ٘ٛٔٛٙیٙٙٔ ،صیت آ٘ذٚوبردیت

آ٘صیٗ ،اظٟبَ خفیف

آٔجِٛی ،ادْ حبد ری٘ ،ٝبرظبیی
لّت ،آریتٕی ،پ٘ٛٔٛٙی ،حّٕٝ

إٓ٘ی ؼذیذ ٔسٔٗ

آظٓ ،إٓ٘ی ؼذیذ
پیّ٘ٛفریت

ٞرپط ش٘یتبَ

ؼىٓ حبدٞ ،EP ،یپرأسیط
ؼذیذ ،اظتفراغ خ٘ٛی ،ظٙذرْ

در صٛرت ٚجٛد خ ٖٛدر ادرار

 ،HELLPاظٟبَ ؼذیذ
اختالالت صذای لّت ٚ
1

حروبت جٙیٗ -زجر
جٙیٗ

11
12

تبویىبردی ،ثرادیىبردی ،وبٞػ
حروبت جٙیٗ ثعذ از ٞفت26 ٝ
ثبرداریٔ ،ري جٙیٗ ثعذ از ٞفتٝ

-

 20ثبرداری ،رفع ٔى٘ٛی.ْٛ
پر ٜاوالٔپعی ،DVT ،ا٘عذاد

ثیٕبری زٔی ٝٙای لّجی ،وّٛی،

ؼریب٘ی

تیرٚئیذی ،نثذی

رً٘ پریذٌی ،زردی،

ظٙذرْ ٞ ،HELLPپبتیت

ثیٕبریٟیب خ٘ٛی  ٚعف٘ٛی ،إٓ٘ی

إٓ٘ی

ؼذیذ ،وجذ چرة

ؼذیذ ٔسٔٗ

ادْ

10

گروه دوم
رٚؼٟبی جٌّٛیری از
ثبرداری

پبپیّٔٛب ٚیرٚض ا٘عب٘ی
درد ٍِٙی ٔسٔٗ

٘ٚح ٜٛثرخٛرد ثب پبح
اظٕیر غیر طجیعی
ثی اختیبری ادراری در

اظٟبَ ؼذیذ ،اظٟبَ خ٘ٛی
ظبیر ٔٛارد

9

گروه سوم

گروه چهارم

٘بثبرٚری (ٔٛضٛع را٘ذ )

– تؽخیص پیػ از تِٛذ
ظٌٛ٘ٛرافی در ٔبٔبیی –

ز٘بٖ +درٔبٖ جراحی
ٚغیر جراحی (فصُ -51

ِیٔٛیْٛ

٘ح ٜٛثرخٛرد ثب تٛدٜ

ظرطبٖ ظرٚیىط

ظٌٛ٘ٛرافی در
ش٘یىِٛٛشی

)53-52
ا٘ذٔٚتریٛز

ش٘تیه در ز٘بٖ ٔٚبٔبیی

ٞبی آد٘ىط

ارزیبثی حٛاِی عُٕ

اپیذٔیِٛٛشی
ش٘یىِٛٛشی ٚعُٕ ٞبی

پبتٛفیسیِٛٛشی ٚارزیبثی
– حٕبیت عضٍِٙ ٛی-

ٔصرف دارٞٚب در

جراحی در ٔطت-

ثی حعی ّ٘ٚیىط درد

درٔبٖ جراحی  ٚغیر

حبٍّٔی

ش٘یىِٛٛشی اطفبَ

در ٔبٔبیی

ٛ٘ٚجٛا٘بٖ

جراحی(فصَ -49-48
)50
ظرطبٖ رحٓ

ثیٕبریٟبی پعتبٖ

ظرطبٖ تخٕذاٖ ٞ ِِٝٛٚب

ظرطبٖ ٚ ٚ ِٛٚاشٖ

٘ئٛپالظٓ

یبئعٍی

ٚیرٚض HIV

اختالالت خٛغ خیٓ ِٛٚ
ٚ ٚاشٖ

ترٚفٛثالظتیه رحٕی
جراحی تٛظط

ثی اختیبری ٔذفٛع

اختالالت رٚا٘پسؼىی در

الپبراظىٛح-

ٚاختالالت دفع

ثبرداری ٚدٚر ٜپط از
زایٕبٖ

ٞیعترظىٛح
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 -4استجبط ٔٙبػت ثب اػبتیذٕٞ ،ىبساٖ ،ثیٓاساٖٕٞ ،شاٞبٖ  ٚپشػ ُٙداؿت ٝثبؿذ .
 -5دس ٔٛسد ٔؼبئُ ؿخلی ثیٕبس ساصداس ثبؿذ.
ٍٙٞ -6بْ ٔؼبی ٝٙحشٔت ثیٕبس سا حفظ وٙذ.
 -7ث ٝإٞیت پیٍیشی دلیك ثیٕبساٖ ثذحبَ ٚالف ثبؿذ.
 -8ثٔ ٝشالجت اص تٕبْ ثیٕبساٖ ثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ رٙغ ،دیٗ٘ ،ظاد ٛٔ ٚلؼیت ارتٕبػی
ٔتؼٟذ ثبؿذ.
 -9ث ٝإٞیت وبسٌشٞٚی ٚالف ثٛد ٚ ٜثب  ٕٝٞاػضبء ٌش ٜٚدسٔب٘ی سفتبس احتشاْ آٔیض داؿتٝ
ثبؿذ.
سرفصل و محتوای دروس:
حیطه دانص

 -1آ٘بتٔٛی دػتٍب ٜتٙبػّی
 -2فیضیِٛٛطی لبػذٌی  ٚاؿىبَ عجیؼی  ٚغیش عجیؼی لبػذٌی  ٚدیغ ٔٛٙسPMS ٚ ٜ
 -3یبدػٍی ()HRT
 -4ثیٕبسیٟبی ٔمبسثتی دعتٍب ٜتٙبػّی تحتب٘ی
 -5ػف٘ٛتٟبی دػتٍب ٜتٙبػّی فٛلب٘ی
 -6حبٍّٔی خبسد سحٕی
 -7خ٘ٛشیضیٟبی غیشعجیؼی سحٕی (ا٘ٛاع ،تـخیق ٞبی افتشالی  ٚسٚؽ ٞبی تـخیلی ٚ
٘ح ٜٛثشخٛسد تـخیلی  ٚدسٔب٘ی ثب آٖ)
٘ -8بصایی (ا٘ٛاع ،ػُّ ،سٚؽ خبی تـخیلی  ٚدسٔب٘ی ،ثشسػی صٚد ٘بصا)
 -9ػمظ (ا٘ٛاع ،تـخیق  ٚدسٔبٖ)
 -10آٔٛٙس( ٜا٘ٛاع ،تـخیق  ٚثشخٛسد تـخیلی  ٚدسٔب٘ی)
 -11ضبیؼبت پیؾ تٟبرٕی  ٚتٟبرٕی ػشٚیىغ{فبوتٛسٞبی ٔؼتؼذ وٙٙذ -ٜا٘ٛاع ضبیؼبت
پیؾ تٟبرٕی -پبح اػٕیش -وب٘ؼش ػشٚیىغ (ؿبُٔ ٔشحّ ٝثٙذی ػبد ،ٜاؿبس ٜث ٝسٚؽ ٞبی
دسٔب٘ی  ٚپیؾ آٌٟی)}
 -12ثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ  ٚثذخیٓ تخٕذاٖ٘ ،ح ٜٛثشخٛسد تـخیلی  ٚدسٔب٘ی ثب تٛدٞ ٜبی
ٍِٙی
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 -13آؿٙبیی ثب ثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ  ٚثذخیٓ سحٓ (ٔشحّ ٝثٙذی ػبد -ٜػٛأُ ٔؼتؼذ
وٙٙذ ،ٜا٘ٛاع ،تـخیق ٞبی افتشالی ،سٚؽ ٞبی تـخیلی  ٚدسٔبٖ دس حذ روش ٘بْ)
 -14ثیٕبسیٟبی تشٚفٛثالػتیه ثبسداسی( ؿبُٔ ٔشحّ ٝثٙذی ػبد -ٜدسٔبٖ -پیـٍیشی)
 -15سٚؽ ٞبی پیـٍیشی اص ثبسداسی (ا٘ٛاع -وبسائی  ٚؿىؼتٔ -ىب٘یؼٓ احشٛٔ -اسد ٔلشف ٚ
ٔٙغ ٔلشف -فٛائذ  ٚػٛاسم ،آٌبٞی ثب ثش٘بٔ ٝوـٛسی تٙظیٓ خب٘ٛاد ،ٜآؿٙبئی ثب ٔـبٚس ٜحیٗ
اصدٚاد ٔ ٚـبٚس ٜتٙظیٓ خب٘ٛاد)ٜ
 -16غشثبٍِشی وب٘ؼش پؼتبٖ٘ ،ح ٜٛثشخٛسد تـخیلی  ٚدسٔب٘ی ثب ٌبالوتٛسٜ
 -17تغییشات فیضیِٛٛطیه دس دٚساٖ ثبسداسی (ا٘ٛاع ،وبسائی  ٚؿىؼتٔ -ىب٘یؼٓ احشٛٔ -اسد
ٔلشف ٙٔ ٚغ ٔلشف -فٛائذ  ٚػٛاسم ،آٌبٞی ثب ثش٘بٔ ٝوـٛسی تٙظیٓ خب٘ٛاد ،ٜآؿٙبئی ثب
ٔـبٚس ٜحیٗ اصدٚاد ٔ ٚـبٚس ٜتٙظیٓ خب٘ٛاد)ٜ
ٔ -18ـبٚس ٜلجُ اص ثبسداسی (غشثبٍِشی  ٚتـخیق  ٚدسٔبٖ ثیٕبسیٟبی ٔٛرٛد ) ،سٚؽ ٞبی
(صٔبٖ  ٚدفؼبتٔ -ؼبی -ٝٙثشسػیٟبی
تـخیق ثبسداسی ٔ ٚشالجت ٞبی دٚساٖ ثبسداسی
پبساوّیٙیه -ؿىبیبت ؿبیغ -ػالئٓ ٞـذاس -ایٕٗ ػبصی)
 -19ػبختٕبٖ ٍِٗ  ٚصایٕبٖ (ٔىب٘یؼٓ٘ ،ح ٜٛاداس ،ٜػیش  ٚسٚؽ ٞبی ثی دسدی)
 -20دٚس ٜپغ اص صایٕبٖ  ٚاختالالت آٖ (خ٘ٛشیضی  ٚػف٘ٛت)
 -21دیؼتٛؿی (ا٘ٛاع -تـخیق -اِمبی صایٕبٖ -صایٕبٖ ثبٚػیّ -ٝػضاسیٗ  ٚػٛاسم )
 -22خ٘ٛشیضیٟبی ٔبٔبیی (دوِٕٛبٖ ،رفت ػشساٞی)DIC ،
 -23ثیٕبسیٟبی ٞیپشتب٘ؼی ٛدس ثبسداسی
 -24صایٕبٖ صٚدسع ،صایٕبٖ دیشسع ٔ ٚحذٚدیت سؿذ داخُ سحٕی
 -25سٚؽ اسصیبثی ػالٔت رٙیٗ ،صرش رٙیٗ ،تـخیق لجُ اص تِٛذ
(دیبثت -إٓ٘ی  ٚتشٔجٛػیتٛپٙی-
 -26ثیٕبسیٟبی ؿبیغ داخّی  ٚرشاحی دس حبٍّٔی
ثیٕبسیٟبی تیشٚئیذ -ػف٘ٛت  ٚػ ًٙوّی -ٝثیٕبسیٟبی ٌٛاسؿی -ثیٕبسیٟبی لّجی ػشٚلی-
آػٓ -كشع -ؿىٓ حبد -ثیٕبسیٟبی ػف٘ٛی  STD ٚدس حبٍّٔی)
٘ -27ح ٜٛثشخٛسد تـخیلی  ٚدسٔب٘ی دس ثیٕبس ثب دسد ٍِٗ
 -28داسٞٚبی سایذ ٔلشفی  ٚسٚؽ ٞبی تلٛیشثشداسی دس ص٘بٖ ٔ ٚبٔبیی
 عجم ٝثٙذی داسٞٚب دس ثبسداسی ()A,B,C,D,X ٔٛاسد ٘ ٚحٔ ٜٛلشف ٙٔ ٚغ ٔلشف -ػٛاسم داسٞٚب7

 -29اسربع (آؿٙبیی ثب ا٘ذیىبػیٞ ٖٛبی اسربع (ث ٝپیٛػت) ،آؿٙبیی ثب ٘ح ٜٛاسربع (آٔبدٜ
ػبصی ثیٕبس ،حجت اعالػبت ضشٚسی  ،).... ٚآؿٙبیی ثب ٔشاوض اسربع ،آؿٙبیی وبُٔ ثب ػغٛح
اسائ ٝخذٔبت ػالٔت  ٚػیؼتٓ اسربع ثیٕبساٖ ثب تٛر ٝث ٝارشای ثش٘بٔ ٝپضؿه خب٘ٛاد ٚ ٜثیٕٝ
سٚػتبیی دس ػغح وـٛس)
ٔ -30ؼبئُ لب٘٘ٛی ٔشتجظ ثب كذٚس ٌٛاٞی فٛت ٌٛاٞی اػتؼالریٛٔ ،اسد ػٛء اػتفبدٜ
رٙؼی ،ػمظ رٙیٗ ،ختٓ ثبسداسیٌ ،ضاسؽ ػٛاسم رب٘جی داسٞٚب
 -31ػُّ ؿبیغ ٔشي ٔ ٚیش ٔبدساٖ ٚ ٚضؼیت ایٗ ؿبخ دس ایشاٖٙٔ ،غم ٚ ٝرٟبٖ ،آؿٙبیی ثب
ٔشالجت ٞبی ػالٔت ٔبدساٖ ،آؿٙبیی ثب ٘ظبْ وـٛسی ٔشالجت ٔبدس
اسداسی  ٚتشٔب ث ٝدػتٍب ٜتٙبػّی
 -32تشٔٚب دس ة
کنفرانسهای بخص زنان

عشح دسع ٌش ٜٚص٘بٖ رٟت آٔٛصؽ دا٘ـزٛیبٖ پضؿىی

گروه اول

گروه سوم

گروه دوم
زایٕبٖ ٚضع حُٕ

ٔرالجت پیػ از زایٕبٖ

طجیعی ٔرالجت از ٘ٛزاد

پبرٌی زٚدرض غؽبٞب

ٚتٕبض
ارزیبثی ظالٔت جٙیٗ

از دظت رفتٗ زٚدٍٙٞبْ

ٔحذٚدیت رؼذ داخُ

حبٍّٔی(ٔٛضٛع را٘ذ)

رحٕی (ٔٛضٛع را٘ذ )

زایٕبٖ پیػ از ٔٛعذ ٚ

دیبثت .حبٍّٔی

ٚضع حُٕ دیررض
اختالالت ٞیپرتب٘عیٖٛ

عف٘ٛت ٔبٔبیی ٚحٛاِی

در حبٍّٔی

تِٛذ

گروه چهارم

حبٍّٔی ٘بثجب ( ٔٛضٛع
را٘ذ )

حبٍّٔی چٙذ لّٛ

عٛارض طجی ٚجراحی

اختالالت ایِٕٛٛٙشیه

در حبٍّٔی

در حبٍّٔی

پریچ -ظبیر
ٕ٘بؼیٟبی غیر طجیعی
ٚعٛارض ثٙذ ٘بف
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ٔرد ٜزایی ٔٚري جٙیٗ
داخُ رحٕی

