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وتجی ٘ظشی ثب تبویذ ثش ٔٛضٛػبت ؿبیغ ٚ اسصؿیبثی : روش ارزضیابی پیطرفت تحصیلی
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ٔؼشفی وبسآٔٛص . دس عی دٚسٜ ثٝ غیش اص ٔٛاسد ضشٚسی وبسآٔٛص اجبصٜ ٘ذاسد ٔشخلی داؿتٝ ثبؿذ -5

. یٗ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب اػتبد لجُ اص اخز ٔشخلی ضشٚسی اػتجب٘ؾ
 

ارزضیابی پیطرفت تحصیلی 

: اسصؿیبثی ٟ٘بیی دس پبیبٖ ثخؾ ثٝ دٚ كٛست ا٘جبْ خٛاٞذ ؿذ
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 (ٕ٘شٜ
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ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی دٚسٜ وبسآٔٛصی ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ ثٝ ٕٞت ٌشٜٚ ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ، ٔؼبٚ٘ت 

 1381آٔٛصؿی ثیٕبسػتبٖ ٚ ٔشوض ٔغبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی دس ػبَ 

كٛست ٌشفتٝ اػت ٚ آ٘چٝ دس پیؾ  83٘خؼتیٗ ثبصثیٙی دس تبثؼتبٖ . تذٚیٗ ٌشدیذ

ثش٘بٔٝ لؼٕتی اص ایٗ . ا٘جبْ ؿذٜ اػت 92تبثؼتبٖٚٔیٗ ثبصثیٙی اػت وٝ دس عسٚػت 

جٟت سإٞٙبیی ٚ حجت فؼبِیتٟبی یبدٌیشی دا٘ـجٛ دس ٌشٜٚ تٟیٝ ٌشدیذٜ  آٔٛصؿی

اػت وٝ أىبٖ اسصؿیبثی فؼبِیتٟبی یبدٌیشی ٚ تؼییٗ ٘مبط لٛت ٚ ضؼف سا فشاٞٓ ٔی 

ف وٝ آیب اٞذا. سا پغ اص پبیبٖ دٚسٜ اسصیبثی ٕ٘بیذ ٚ ثش٘بٔٝ آٔٛصؿیوٙذ تب دا٘ـجٛ

یبدٌیشی ٌشٜٚ ٔحمك ؿذٜ اػت یب خیش، ِزا تىٕیُ دفتشچٝ فٛق ضشٚسی ٔی ثبؿذ ٚ 

. ػذْ تىٕیُ آٖ ػجت وؼش ٕ٘شٜ ٚ ػذْ اسصیبثی اص عشف ٌشٜٚ خٛاٞذ ؿذ

: اساتیذ بخص

ٔذیش ٌشٜٚ ص٘بٖ دوتش اِٟبْ سحٕب٘ی  -1

ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ ص٘بٖ ؿٟٙبص احٕذی  دوتش  -2

ٖ ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ ص٘بكغشی لبػٕی  -3

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ ص٘بٖ صٞشا ؿٕبِی   دوتش  -4

غیش ٞیئت ػّٕی     دوتش فشٚؽ پٛسغالْ -5 

 :آدرس گروه

Ogdgroup@bpums.ac.ir 

 :ضناسنامه درس

 

:  ؿٕبسٜ دسع وبسآٔٛصی ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ: ٘بْ دسع

 خب٘ٓ دوشش سحٕب٘ی : ٘بْ ٔؼئَٛ دٚسٜ     6: تؼذاد ٚاحذ

 :ٔىبٖ ثشٌضاسی:    صٔبٖ ثشٌضاسی

 

 

 

کطیک بیمارستان و حضور در اتاق زایمان  -6

 دا٘ـجٛیبٖ عجك ثش٘بٔٝ ای وٝ اص اثتذای ٔبٜ، ٔـخق ٔی ؿٛد ّٔضْ ثٝ حضٛس دس ثیٕبسػتبٖ

وـیه دا٘ـجٛیبٖ وبسآٔٛص . وـیه دس ٔبٜ ٔی ثبؿٙذ 8-10ثشای حذالُ ؿٟذای خّیج فبسع

. ؿت اػت 8تب 

ساٖ اٚسطا٘غ، اخز ؿشح حبَ، ٔؼبیٙٝ ٚ ا٘جبْ دا٘ـجٛیبٖ دس صٔبٖ وـیه ّٔضْ ثٝ ٚیضیت ثیٕب

الذأبت اٚسطا٘غ ٚ تٕبع ثب ٔتخلق ص٘بٖ وـیه ٚ پیٍیشی سٚ٘ذ تـخیلی ٚ دسٔب٘ی ٚی 

دا٘ـجٛیبٖ وبسٚسص ٚ وبسآٔٛص ٕٞچٙیٗ ثبیؼتی آصٔبیـبت ٚ ٔؼبیُ ثیٕبساٖ ثؼتشی . ٞؼتٙذ

ثٝ ( NVD)ٖ عجیؼی دس اتبق صایٕبٖ ا٘جبْ صایٕب. ثخؾ سا دس صٔبٖ وـیه پیٍیشی ٕ٘بیٙذ

 وبسآٔٛص ٘مؾ ٔـبٞذٜ ٌش داسد ٚ دس كٛست كالحذیذ اػتبد ٔی تٛا٘ذ دس . ػٟذٜ وبسٚس اػت

ا٘جبْ صایٕبٖ عجیؼی ٔـبسوت ٕ٘بیذ ٚ دس كٛست ٘یبص دس احیبء ٘ٛصاداٖ دس اتبق صایٕبٖ ٘یض 

. ؿشوت وٙٙذ

ارائه مقاله  -7

لٝ دا٘ـجٛ یب ٘ظش اػتبد ا٘تخبة ػذد ٔمبِٝ وبُٔ دس یه ٔٛضٛع خبف وٝ ثؼتٝ ثٝ ػال 100 

. ؿٛد  searchٔی ؿٛد تٛػظ دا٘ـجٛ ثبیذ 
 

زمانبنذی و اجرای برنامه آموزضی 
ساػت                

هفته  
10-8 5/12-10 

والع عّٕی آٔٛصؽ صایٕبٖ دس اسبق صایٕبٖ وٙفشا٘غ یب طٚس٘بَ والة  -ٌضاسؽ كجحٍبٞیؿٙجٝ 

س٘بَ والة وٙفشا٘غ یب طٚ -ٌضاسؽ كجحٍبٞییىـٙجٝ 
والع عّٕی آٔٛصؽ صایٕبٖ دس اسبق صایٕبٖ 

ثشای ٌشٜٚ وـیه ٚ ثمیٝ افشاد دس دسٔبٍ٘بٜ 

سا٘ذ آٔٛصؿی وٙفشا٘غ یب طٚس٘بَ والة  -ٌضاسؽ كجحٍبٞیدٚؿٙجٝ 

وٙفشا٘غ یب طٚس٘بَ والة  -ٌضاسؽ كجحٍبٞیػٝ ؿٙجٝ 
والع عّٕی آٔٛصؽ صایٕبٖ دس اسبق صایٕبٖ 

اد دس دسٔبٍ٘بٜ ثشای ٌشٜٚ وـیه ٚ ثمیٝ افش

وٙفشا٘غ یب طٚس٘بَ والة  -ٌضاسؽ كجحٍبٞیچٟبسؿٙجٝ 
والع عّٕی آٔٛصؽ صایٕبٖ دس اسبق صایٕبٖ 

ثشای ٌشٜٚ وـیه ٚ ثمیٝ افشاد دس دسٔبٍ٘بٜ 
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روش آموزش 

آٔٛصؽ ثبِیٙی دس ثخؾ ص٘بٖ ثشاػبع ثشٌضاسی كجحٍبٞی، وٙفشا٘غ ٚ طٚس٘بَ والة اػبتیذ ٚ 

، ا٘جبْ وـیه ٚ حضٛس دس اتبق Skill labدسٔبٍ٘بٜ، اتبق ػُٕ ٚ  دا٘ـجٛیبٖ، سا٘ذ ثخؾ،

. صایٕبٖ ٔی ثبؿذ
 

گسارش صبحگاهی  -1

دس ٌضاسؿبت كجحٍبٞی، چٍٍٛ٘ی ٔؼبیٙٝ، ا٘جبْ آصٔبیـبت الصْ ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ ثیٕبساٖ ثؼتشی 

اسایٝ . ػبػت ٌزؿتٝ ٚ حضٛس اػبتیذ ثخؾ ٚ وّیٝ دا٘ـجٛیبٖ ثحج ٔی ٌشدد 24ؿذٜ دس 

ػبػت ٌزؿتٝ وـیه ثٛدٜ ا٘ذ، ٔی  24كجحٍبٞی ثٝ ػٟذٜ دا٘ـجٛی وبسٚسص وٝ ٌضاسؽ 

. ثبؿذ

کنفرانسها و شورنال کالب  -2

عجك ثش٘بٔٝ اػالْ ؿذٜ دس ٞش دٚسٜ ٔغبِجی ثٝ كٛست وٙفشا٘غ یب طٚس٘بَ والة تٛػظ اػبتیذ 

. ثحج ٔی ٌشددؿٟذای خّیج فبسع  ٚ دا٘ـجٛیبٖ دس ػبِٗ وٙفشا٘غ ثیٕبسػتبٖ 

بخص  رانذ -3

سا٘ذٞبی آٔٛصؿی ثٝ كٛست ٞفتٍی ٔی ثبؿذ ٚ ثب حضٛس یىی اص اػبتیذ ثخؾ ٚ حضٛس تٕبٔی 

عجك ٘ظش . ثشٌضاس ٔی ؿٛد ؿٟذای خّیج فبسع دا٘ـجٛیبٖ ثخؾ ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ ثیٕبسػتبٖ

اػتبد ٔشثٛعٝ یه یب چٙذ ثیٕبس ا٘تخبة  ٔی ؿٛ٘ذ ٚ دس ٔٛسد ؿشح حبَ ٚ یبفتٝ ٞبی ٔؼبیٙٝ 

. ای ٔحتُٕ ٚ سٚیىشد تـخیلی ٚ دسٔب٘ی آٟ٘ب ثحج ٔی ٌشددفیضیىی، تـخیلٝ

درمانگاه  -4

دا٘ـجٛیبٖ صیش ٘ظش اػتبد ٔشثٛعٝ ثیٕبساٖ سا ؿٟذای خّیج فبسع دس دسٔبٍ٘بٜ تخللی 

٘ىبت ٟٔٓ تبسیخچٝ، ٔؼبیٙٝ فیضیىی ٚ تـخیق ٚ دسٔبٖ ٚ چٍٍٛ٘ی . ٚیضیت ٔی ٕ٘بیٙذ

ػظ دا٘ـجٛیبٖ وبسٚسص ٔؼبیٙٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ثب ثیٕبساٖ اثتذا تٛ. پیٍیشی ثیٕبس ثحج ٔی ٌشدد

ٚ تـخیق ٚ دسٔبٖ ثیٕبساٖ اص دا٘ـجٛیبٖ وبسآٔٛص . حضٛس اػتبد ٔشثٛعٝ ثحج ٔی ؿٛ٘ذ

. ػٛاَ ٔی ؿٛد

اتاق ػمل  -5

دا٘ـجٛیبٖ دس اتبق ػُٕ ٘مؾ ٔـبٞذٜ ٌش سا داس٘ذ أب ثؼتٝ ثٝ ٘ٛع ػُٕ، ٘ظش اػبتیذ ٚ ػاللٝ 

 تمؼیٓ ثٙذی. ٔـبسوت وٙٙذ minor٘جبْ ػّٕٟبی ٔٙذی دا٘ـجٛیبٖ ٔی تٛا٘ٙذ دس ا
 دا٘ـجٛیبٖ ثشای حضٛس دس اتبق ػُٕ یب دس دسٔبٍ٘بٜ تٛػظ ٔذیش ٌشٜٚ یب ٔؼئَٛ آٔٛصؽ

 .دا٘ـجٛیبٖ ا٘جبْ ٔی ٌیشد

: تؼریف دوره

ٚاحذ ٔی ثبؿذ ٚ جٟت  6ٔبٞٝ ثٝ اسصؽ  2دٚسٜ وبسآٔٛصی ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ یه دٚسٜ اججبسی 

 ثشٌضاس ٚ اتبق ػُٕ  ی دس ثخؾ، دسٔبٍ٘بٜ ٚ اٚسطا٘غ ص٘بٖ ٔحمك ؿذٖ اٞذاف آٔٛصؽ

 .ٔی ٌشدد

: اهذاف کلی

آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ دس دٚسٜ وبسآٔٛصی ثب ثیٕبسیٟبی ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ ٚ الذأبت الصْ دس ٔٛاسد 

 .ؿبیغ ٚ اٚسطا٘غ ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ
 

اهذاف میانی 

. داؿتٝ ثبؿذ 6دا٘ؾ الصْ سا دس ٔغبِت روش ؿذٜ دس كفحٝ  -1

اٞشات ثبِیٙی، سٚؿٟبی اسصیبثی ٚ تـخیق ثیٕبساٖ ثب سٚیىشدٞبی اِٚیٝ ثٝ تظ -2

 .دسٔبٟ٘بی ٔذیىبَ اٚسطا٘غ ٚ الذأبت ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سا ثذا٘ذ ٚ ا٘جبْ دٞذ

3- Self development & professionalism سا ا٘جبْ دٞذ. 

 تٛا٘بیی ٌشفتٗ ؿشح حبَ، ا٘جبْ ٔؼبیٙٝ ثبِیٙی، تفؼیش تبسیخچٝ ثبِیٙی، ٔؼبیٙٝ ٚ -4

 .ثشسػی ٞبی تـخیلی تذٚیٗ ثش٘بٔٝ ثبِیٙی ٚ حجت یبفتٝ ٞب سا داؿتٝ ثبؿذ

 .ثتٛا٘ذ الذأبت تـخیلی ٚ دسٔبٖ ػّٕی ٔٛسد ا٘تظبس سا ا٘جبْ دٞذ -5

ٔٛاسدی وٝ ٘یبص ثٝ ٔشالجتٟبی اٚسطا٘غ داسد تـخیق دٞذ ٚ ثب داسٚٞبی ٔٛسد ٘یبص  -6

 .آؿٙب ثبؿذ

 .ٔت دس جبٔؼٝ ا٘جبْ دٞذغشثبٍِشی ٚ پیـٍیشی اص ثیٕبسیٟب ٚ استمبء ػال -7

تٛا٘بیی ا٘جبْ ٔـبٚسٜ ٚ اسائٝ خذٔت دس صٔیٙٝ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ، ثٟذاؿت ثبسٚسی ٚ  -8

 .ؿیشدٞی ٚ تغزیٝ وٛدن سا داؿتٝ ثبؿذ

: اهذاف جسئی

: حیطٝ دا٘ؾ -اِف

وُ وتبة د٘فٛسث ٔی  آخشیٗ چبح وٙفشا٘ؼٟب ٚ سا٘ذٞبی آٔٛصؿی اسائٝ ؿذٜ سا وٝ ؿبُٔ -1

. ثبؿذ ثذا٘ذ

ٞشات ثبِیٙی ٚ سٚؿٟبی اسصیبثی ٚ تـخیق ثیٕبساٖ ٚ سٚیىشدٞبی اِٚیٝ ثٝ دسٔبٖ ٞبی تظب -2

 .ٔذیىبَ اٚسطا٘غ ٚ الذأبت ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثذا٘ذ
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: حیطٝ ٟٔبسسی -ة

. ثتٛا٘ذ ؿشح حبَ وبُٔ دس ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ ثیٕبسیٟبی ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ سا اخز ٕ٘بیذ -1

دلیك ؿبُٔ ٔؼبیٙٝ ٚاطیٙبَ ٚ ٔؼبیٙٝ سوتبَ سا دس ثیٕبس ٔجتال ثٝ  ثتٛا٘ذ ٔؼبیٙٝ فیضیىی -2

. ثیٕبسیٟبی ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ ا٘جبْ دٞذ

ٚ ٔشالجت ٞبی ثؼذ اص « صایٕبٖ ثلٛست عجیؼی»ثتٛا٘ذ ثیٕبس صائٛ سا اص صٔبٖ ثؼتشی تب صٔبٖ  -3

دٖ ثٝ ٔب٘یتٛسیًٙ ؿبُٔ ٔؼبیٙبت دس ٔشاحُ ٔختّف صایٕبٖ،ٌٛؽ دا. )صایٕبٖ ٔذیشیت وٙذ

FHT  ٘حٜٛ تجٛیض اوؼی تٛػیٗ ٚ ٔٙیضیٓ ػِٛفبت ٚ ثشسػی ٚضؼیت ا٘مجبظبت سحٕی ٔی ،

( ثبؿذ

. ثـٙٛد( ثب ػٛ٘ٛویذ ٚ ٌٛؿی ثٙیبسد)ثتٛا٘ذ كذای لّت جٙیٗ سا  -4

سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ؿشح ( NST ،OCT)چٍٍٛ٘ی ا٘جبْ تىٙیىٟبی اسصیبثی ػالٔت جٙیٗ  -5

. دٞذ

. ٘ظبست پضؿه یب دا٘ـجٛی وبسٚسص ا٘جبْ دٞذ ثتٛا٘ذ صایٕبٖ عجیؼی سا ثب -6

. ثتٛا٘ذ تٕبٔی ٔشاحُ اپی صیبتٛٔی سا صیش ٘ظش پضؿه یب دا٘ـجٛی وبسٚسص ا٘جبْ دٞذ -7

. ثتٛا٘ذ ػّٕیبت احیبء ٘ٛصاد سا ٔـبٞذٜ وٙذ -8

. ثتٛا٘ذ ٔشالجتٟبی لجُ اص صایٕبٖ سا ثب ٘ظبست پضؿه ٔتخلق ا٘جبْ دٞذ -9

اس ٔجتال ثٝ فـبس خٖٛ دس عی حبٍّٔی سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ چٍٍٛ٘ی سٚیىشد ثٝ ثیٓ -10

. ؿشح دٞذ

چٍٍٛ٘ی سٚیىشد ٚ دسٔبٖ ثیٕبس حبّٔٝ ٔجتال ثٝ دسدٞبی صٚدسع سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ  -11

. ؿشح دٞذ

تٛا٘ذ ةچٍٍٛ٘ی سٚیىشد ٚ دسٔبٖ ثیٕبس حبّٔٝ ٔجتال ثٝ دسدٞبی دیشسع سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ  -12

. ؿشح دٞذ

. ٍٚ٘ی سٚیىشد ٚ دسٔبٖ صائٛ ثب ثیٕبسی لّجی سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذچً -13

. چٍٍٛ٘ی سٚیىشد ٚ دسٔبٖ صائٛ ثب ثیٕبسی دیبثت سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ -14

چٍٍٛ٘ی ٔشالجت ٞبی ٚیظٜ دس حبٍّٔی ٞبی چٙذ لّٛ ٚ ٘حٜٛ صایٕبٖ آٟ٘ب سا ٔـبٞذٜ وٙذ  -15

. ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ

ٌٍٛ٘ی ٔشالجت ٞبی ٚیظٜ جٟت صٖ حبّٔٝ ثب ثیٕبسیٟبی وّیٛی، غذدی ٚ كشع سا چ -16

. ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ

. داسٚٞبی ٔجبص ٚ داسٚٞبیی وٝ دس حبٍّٔی ٔٙغ ٔغّك داس٘ذ، ٘بْ ثجشد -17

 
ارجاع غیرفوری ارجاع فوری موارد ردیف 

ػبیش ٔٛاسد  FGRاسسفبع ٘بٔٙبػت سحٓ  13

یٙٝ دسد لفؼٝ ع 14
دٙٛٔٛ٘ی،ایؼىیٕی لّجی، آٔجِٛی 

سیٝ 
 -

 IUFDٔٛاسد غیش اص  IUFD -وبٞؾ حشوز خٙیٗحبٍّٔی طَٛ وـیذٜ  15

ضبیعبر دٛػشی خٙشاِیضٜ - ٔـىالر دٛػشی  16

ٔشعبلت صایٕبٖ  IUDعذْ خشٚج  IUDثبسداسی ثب  17

 IUDعذْ ٔـبٞذٜ ٘خ  -

حیٗ ثبسداسی 

 IUDعذْ سٛا٘بیی خشٚج  -

 دغ اص سـخیق ثبسداسی

دس ٘یٕٝ دْٚ  IUDٚخٛد  -

ثبسداسی 

-  EPدس كٛسر احشٕبَ ٚخٛد  TLثبسداسی ٔشعبلت  18

اخشالالر سٚا٘ی  19
سٕبیُ یب الذاْ ثٝ خٛدوـی، 

ددشؿٗ ؿذیذ 
 -

20 
اعشیبد ثٝ ٔٛاد ٔخذس، 

ٔلشف ػیٍبس ٚ دخب٘یبر 

دس كٛسر ٔشاخعٝ ثب عالئٓ سشن، 

 deliriumٔؼٕٛٔیز، 
ػبیش ٔٛاد 

ٕٞؼش آصاسی  21
ْ ثب آػیت فیضیىی ثٝ ٔبدس ٚ سٛا

یب صخش خٙیٗ 
سٟذیذ اص طشف ٕٞؼش 
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انذیکاسیونهای ارجاع در دوران بارداری 

ارجاع غیرفوری ارجاع فوری موارد ردیف 

عالئٓ خطش فٛسی  1
اخشالَ ٞٛؿیبسی، سـٙح، ؿٛن 

( ػذشیه –ٕٞٛساطیه )
 -

ٜ فـبس خٖٛ ٔضٔٗ وٙششَ ؿذػبیش ٔٛاسد فـبس خٖٛ ثبال  2

ِىٝ ثیٙی  -خٛ٘شیضی 3

EP ،دبسٌی سحٓ، ؿىٓ حبد ،

ػمط، دوِٕٛبٖ، دشٚیب، ایٙشػی، 

 DICثبلی ٔب٘ذٖ خفز، 

سٟذیذ ثٝ ػمط، َٔٛ 

دسد ؿىٓ  4

EP ،ؿىٓ حبد، دیّٛ٘فشیز ،

ػمط، دوِٕٛبٖ، آٔیٙٛ٘یز، 

اػٟبَ ؿذیذ، اػٟبَ خٛ٘ی 

اػٟبَ خفیف، ػیؼشیز ساخعٝ 

آثشیضؽ  5
، آٔیٙٛ٘یز، دشٚالدغ ثٙذ ٘بف

ػمط، صایٕبٖ صٚدسع 
ػبیش ٔٛاسد 

ست  6
ػمط عفٛ٘ی، دیّٛ٘فشیز، 

دٙٛٔٛ٘ی، ٔٙٙظیز آ٘ذٚوبسدیز 

: عذْ دبػخ ثٝ دسٔبٟ٘بی ػشدبیی

آ٘ظیٗ، اػٟبَ خفیف 

طذؾ لّت  -سٍٙی ٘فغ 7

آٔجِٛی، ادْ حبد سیٝ، ٘بسػبیی 

لّت، آسیشٕی، دٙٛٔٛ٘ی، حّٕٝ 

آػٓ، إٓ٘ی ؿذیذ 

إٓ٘ی ؿذیذ ٔضٔٗ 

ٞشدغ ط٘یشبَ دیّٛ٘فشیز سٙبػّی -سیعفٛ٘شٟبی ادسا 8

سٟٛع اػشفشاغ  9

، ٞیذشأضیغ EPؿىٓ حبد، 

ؿذیذ، اػشفشاغ خٛ٘ی، ػٙذسْ 

HELLP اػٟبَ ؿذیذ ،

دس كٛسر ٚخٛد خٖٛ دس ادساس 

1 

اخشالالر كذای لّت ٚ 

صخش  -حشوبر خٙیٗ

خٙیٗ 

سبویىبسدی، ثشادیىبسدی، وبٞؾ 

 26حشوبر خٙیٗ ثعذ اص ٞفشٝ 

ثعذ اص ٞفشٝ  ثبسداسی، ٔشي خٙیٗ

. ثبسداسی، سفع ٔىٛ٘یْٛ 20

 -

ادْ  11
، ا٘ؼذاد DVTدشٜ اوالٔذؼی، 

ؿشیب٘ی 

ثیٕبسی صٔیٙٝ ای لّجی، وّٛی، 

سیشٚئیذی، وجذی 

12 
سً٘ دشیذٌی، صسدی، 

إٓ٘ی 

، ٞذبسیز HELLPػٙذسْ 

ؿذیذ، وجذ چشة 

ثیٕبسیٟیب خٛ٘ی ٚ عفٛ٘ی، إٓ٘ی 

ؿذیذ ٔضٔٗ 

 

 

سا ٔـبٞذٜ ٚ ثتٛا٘ذ ثغٛس وبُٔ ؿشح ( دٚساٖ ٘فبع)صایٕبٖ چٍٍٛ٘ی ٔشالجتٟبی ثؼذ اص  -8

. دٞذ

چٍٍٛ٘ی ؿشٚع ٚ ا٘تخبة ساٟٞبی جٌّٛیشی اص ثبسداسی ثؼذ اص صایٕبٖ سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ  -19

. ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ

. ثتٛا٘ذ ٔبػتیت ثؼذ اص صایٕبٖ سا ٔـبٞذٜ ٚ ثتٛا٘ذ ثغٛس وبُٔ ؿشح دٞذ -20

. ٚ ٔشاحُ دسٔبٖ سا ثغٛس وبُٔ ؿشح دٞذثب ػفٛ٘تٟبی ٘فبػی آؿٙب ؿٛد  -21

تشٚٔجٛفّجیت ثؼذ اص صایٕبٖ سا تـخیق دٞذ ٚ ٔشاحُ تـخیق ٚ دسٔبٖ سا ثغٛس وبُٔ  -22

. ؿشح دٞذ

ٔشاحُ ثشسػی تـخیلی ٚ دسٔبٖ خٛ٘شیضی ٞبی غیش عجیؼی ٚاطیٙبَ سا دس ػٙیٗ  -23

. ٔختّف ٔـبٞذٜ ٚ ثغٛس وبُٔ ؿشح دٞذ

ؽ خیٓ ِٚٛ ٚ دسٔبٖ ضبیؼبت لبسچی ٚ ٔیىشٚثی َٚ سا ٔـبٞذٜ اِتٟبثبت ٚ ثیٕبسیٟبی خٛ -24

. وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ

. ویؼت ثبستٖٛ ٚ آثؼٝ آٖ ٚ چٍٍٛ٘ی دسٔبٖ سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ -25

دسٔبٖ ضبیؼبت ٚ ِٚٛ سا تٛػظ ٔتخلق ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ ٚ ٔٛاسد اسجبع  -26

. ثٝ ٔتخلق سا روش وٙذ

. ٍ٘ی تظبٞشات ثیٕبسٞبی ػیؼتٕیه دس دٚ ِٚٛ سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذچٍٛ -27

. ا٘ٛاع ٚاط٘یت ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ آٟ٘ب سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ؿشح دٞذ -28

. ثتٛا٘ذ پبح اػٕیش ا٘جبْ دٞذ -29

. تفؼیش ٚ پیٍیشی پبح اػٕیش سا تٛػظ ٔتخلق ٔـبٞذٜ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ -30

. ٚاطیٙبَ ِٕغ وٙذ ثتٛا٘ذ سحٓ سا ثب تٛؿٝ -31

ٔٛاسدی اص پشٚالپغ سحٓ دس ٚاطٖ ٚ ػشٚیىغ سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ چٍٍٛ٘ی سٚیىشد ثٝ آٟ٘ب  -32

. سا ؿشح دٞذ

. ثتٛا٘ذ تٛدٜ ٞبی ٍِٙی سا ثٝ ٚػیّٝ تٛؿٝ ٚاطیٙبَ ِٕغ وٙذ -33

. ثتٛا٘ذ ثٝ دسػتی دس ٔؼبیٙٝ ٚاطیٙبَ اص اػپىِْٛٛ اػتفبدٜ وٙذ -34

. ٔبس ثٝ سحٓ ثضسي سا ٔـبٞذٜ وٙذچٍٍٛ٘ی ثشخٛسد ثب ثی -35

ثیٕبس ٔجتال ثٝ حبٍّٔی ٘بثجب سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ٔؼبیٙٝ وٙذ ٚ ثشخٛسد ثب ثیٕبس ٔـىٛن ثٝ  -36

. حبٍّٔی ٘بثجب سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ؿشح دٞذ

 .ثیٕبس ٔجتال ثٝ ٔیتُ اؿٕیض سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ دسٔبٖ سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ؿشح دٞذ -37
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چٍٍٛ٘ی ثشخٛسد ثب صٚج ٘بصا ٚ چٍٍٛ٘ی پیٍیشی آصٔبیـبت ٔشثٛعٝ سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ  -38

. ثتٛا٘ذ ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ؿشح دٞذ

ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ ا٘ٛاع ػمظ ٚ ٔشاحُ ثشسػی ٚ دسٔبٖ سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح  -39

. دٞذ

. دٞذ ثیٕبس ٔجتال ثٝ َٔٛ سا ٔـبٞذٜ وٙذ، چٍٍٛ٘ی ثشخٛسد ثب آٖ سا ؿشح -40

. ثیٕبس ٔجتال ثٝ ثی اختیبسی ادساسی سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ٘حٜٛ ثشخٛسد سا ؿشح دٞذ -41

صٚجٟبی ٔتمبضی ٔؼشفی ساٟٞبی جٌّٛیشی اص حبٍّٔی سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ٘حٜٛ ثشخٛسد ٚ  -42

. سإٞٙبیی جٟت ا٘تخبة سٚؽ ٔٙبػت سا ؿشح دٞذ

. سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ؿشح دٞذ IUDٌزاؿتٗ ٚ ثشداؿتٗ  -43

اسصیبثی ٚ دسٔبٖ ٔـىالت دٚساٖ یبئؼٍی سا دس ثیٕبس دس دٚساٖ ٔٙٛپبص ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ  -44

. ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ

. ٔشالجتٟبی ثؼذ اص ػُٕ جشاحی ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ سا ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذ -45

. ثتٛا٘ذ ػٛ٘ذاط سا ا٘جبْ دٞذ -46

. ٔـبٞذٜ وٙذ ٚ ثتٛا٘ذ ؿشح دٞذثشخٛسد ثب ٔٛاسد خٛ٘شیضی حیٗ یب ثؼذ اص صایٕبٖ سا  -47

. دسكذ ػٛاالت تئٛسیه الذأبت ػّٕی ٔشثٛعٝ ثشآیذ 60حذالُ اص ػٟذٜ  -48

. ا٘ذاصٜ ٌیشی عَٛ سحٓ دس ػٙیٗ ٔختّف ثبسداسی سا ثتٛا٘ذ ا٘جبْ دٞذ -49

50-  fern test سا ٔـبٞذٜ وٙذ .

. ٔب٘ٛس ِئٛپِٛذ سا ٔـبٞذٜ ٚ ا٘جبْ دٞذ -51

. ٜ ٚ ا٘جبْ دٞذٔؼبیٙٝ پؼتبٖ ٔـبٞذ -52

. دس ٔٛسد ٘شٚپال٘ت ػٛاسم ٚ ٔٙغ ٔلشف سا ؿشح دٞذ -53

: حیطٝ ٍ٘شؿی -ج

. ظبٞش ٔٙبػت ٚ دس ؿبٖ یه پضؿه داؿتٝ ثبؿذ -1

. حضٛس ٔٙظٓ ٚ ثٕٛلغ دس ثخؾ داؿتٝ ثبؿذ -2

. ثٝ إٞیت ٔؼئِٛیت حشفٝ ای ثؼٙٛاٖ یه پضؿه ٚالف ثبؿذ -3

. اساٖ، ٕٞشاٞبٖ ٚ پشػُٙ داؿتٝ ثبؿذاستجبط ٔٙبػت ثب اػبتیذ، ٕٞىبساٖ، ثیٓ -4

. دس ٔٛسد ٔؼبئُ ؿخلی ثیٕبس ساصداس ثبؿذ -5

. ٍٞٙبْ ٔؼبیٙٝ حشٔت ثیٕبس سا حفظ وٙذ -6

 

 

گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول 

ادیذٔیِٛٛطی 

دبسٛفیضیِٛٛطی ٚاسصیبثی 

 -حٕبیز عضٛ ٍِٙی –

دسٔبٖ خشاحی ٚ غیش 

-49-48فلُ )خشاحی

50 )

ٚٞب دس ٔلشف داس

حبٍّٔی 

دٙیِٛٛطی ٚعُٕ ٞبی 

 -خشاحی دس ٔطت

ط٘یىِٛٛطی اطفبَ 

ٚ٘ٛخٛا٘بٖ 

ثی حؼی ّٚ٘یىغ دسد 

دس ٔبٔبیی 

ػشطبٖ ِٚٛ ٚ  ٚاطٖ ػشطبٖ سخٕذاٖ ِِٚٛٝ ٞب ثیٕبسیٟبی دؼشبٖ ػشطبٖ سحٓ 

٘ئٛدالػٓ 

سشٚفٛثالػشیه سحٕی 

اخشالالر خٛؽ خیٓ ِٚٛ  HIVٚیشٚع یبئؼٍی  

ٚ  ٚاطٖ  

خشاحی سٛػط 

 -دبساػىٛحال

ٞیؼششػىٛح 

ثی اخشیبسی ٔذفٛع 

ٚاخشالالر دفع  

اخشالالر سٚا٘ذضؿىی دس 

ثبسداسی ٚدٚسٜ دغ اص 

صایٕبٖ 

 

 

 2008دًفَرث : هٌبغ کٌفراًس 

 .با ّواٌّگی قبلی اهتحاى ّفتگی از کٌفراًس ّا گرفتِ خَاّذ ضذ 
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کنفرانسهای گروه زنان 

وه چهارم گرگروه سوم گروه دوم گروه اول 

ٔشالجز دیؾ اص صایٕبٖ 

صایٕبٖ ٚضع حُٕ 

طجیعی ٔشالجز اص ٘ٛصاد 

ٚسٕبع 

دبسٌی صٚدسع غـبٞب 
ٔٛضٛع ) حبٍّٔی ٘بثدب 

( سا٘ذ 

اسصیبثی ػالٔز خٙیٗ 
اص دػز سفشٗ صٚدٍٞٙبْ 

( ٔٛضٛع سا٘ذ)حبٍّٔی

ٔحذٚدیز سؿذ داخُ 

( ٔٛضٛع سا٘ذ )سحٕی 
حبٍّٔی چٙذ لّٛ 

صایٕبٖ دیؾ اص ٔٛعذ ٚ 

حُٕ دیشسع  ٚضع
حبٍّٔی .دیبثز 

عٛاسم طجی ٚخشاحی 

دس حبٍّٔی 

اخشالالر ایِٕٙٛٛطیه 

دس حبٍّٔی 

اخشالالر ٞیذشسب٘ؼیٖٛ 

دس حبٍّٔی 

عفٛ٘ز ٔبٔبیی ٚحٛاِی 

سِٛذ 

                                                  ػبیش                                                                                                            -دشیچ

ٕ٘بؿیٟبی غیش طجیعی 

ٚعٛاسم ثٙذ ٘بف 

ٔشدٜ صایی ٚٔشي خٙیٗ 

داخُ سحٕی 

ػضاسیٗ 
سٚؿٟبی خٌّٛیشی اص 

ثبسداسی 
آٔٙٛسٜ ػمط اِمب ؿذٜ 

عفٛ٘شٟبی ٍِٙی ٚٔٙشمّٝ 

اص طشیك خٙؼی 

اخشالالر اصدیبد 

آ٘ذسٚطٖ 

ػٙذسْٚ دیؾ اص 

لبعذٌی 

ی ٚاخشالَ ٔیُ خٙغ

عّٕىشد خٙؼی دس ص٘بٖ 

خٛ٘شیضی سحٕی غیش 

( ٔٛضٛع سا٘ذ )طجیعی 

دبدیّٛٔب ٚیشٚع ا٘ؼب٘ی 

ٚ٘حٜٛ ثشخٛسد ثب دبح 

اػٕیش غیش طجیعی 

دسد ٍِٙی ٔضٕٔٗ 
ط٘شیه دس ص٘بٖ ٚٔبٔبیی 

سـخیق دیؾ اص سِٛذ  –

( ٔٛضٛع سا٘ذ )٘بثبسٚسی 

ثی اخشیبسی ادساسی دس 

دسٔبٖ خشاحی +ص٘بٖ 

-51فلُ ) ٚغیش خشاحی

52-53 )

ِیٛٔیْٛ 

 –ػٌٛ٘ٛشافی دس ٔبٔبیی 

ػٌٛ٘ٛشافی دس 

ط٘یىِٛٛطی 

ػشطبٖ ػشٚیىغ ا٘ذٚٔششیٛص 
٘حٜٛ ثشخٛسد ثب سٛدٜ 

ٞبی آد٘ىغ 
اسصیبثی حٛاِی عُٕ 

 2008دًفَرث : هٌبغ کٌفراًس 

 .با ّواٌّگی قبلی اهتحاى ّفتگی از کٌفراًس ّا گرفتِ خَاّذ ضذ 

 

 

 

 

. دلیك ثیٕبساٖ ثذحبَ ٚالف ثبؿذثٝ إٞیت پیٍیشی  -7

ثٝ ٔشالجت اص تٕبْ ثیٕبساٖ ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ جٙغ، دیٗ، ٘ظاد ٚ ٔٛلؼیت اجتٕبػی  -8

. ٔتؼٟذ ثبؿذ

ثٝ إٞیت وبسٌشٚٞی ٚالف ثٛدٜ ٚ ثب ٕٞٝ اػضبء ٌشٜٚ دسٔب٘ی سفتبس احتشاْ آٔیض داؿتٝ  -9

. ثبؿذ
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سرفصل محتوای دروس 

 (زنان)حیطه دانص 
 

مکان آموزش روش آموزش محتوی ضروری پیامذ 
مذت 

آموزش 

سطح 

مورد 

انتظار 

میلر 
Knows 

how 

آضٌایی با 

آًاتَهی دستگاُ 

تٌاسلی 

ثبفز ؿٙبػی، حذٚد ٚ 

: خٛ٘شػب٘ی

عضالر وف ٍِٗ  ٚدشیٙٝ  -

ِٚٛ، ٚاطٖ، ػشٚیىغ، سحٓ، ِِٛٝ  -

ٞب، ِیٍبٔبٟ٘ب ٚ سخٕذاٖ 

- lecture 

- bed side 

teaching 

 والع دسع

Skill lab 

Bed side 

ثخؾ 

دسٔبٍ٘بٜ 

اسبق صایٕبٖ ٚ عُٕ 

 2 یه ػبعز

آضٌایی با 

فیسیَلَشی 

قاػذگی ٍ اضکال 

طبیؼی ٍ 

غیرطبیؼی 

قاػذگی 

ٔحٛس ٞیذٛسبالٔٛع، ٞیذٛفیض،  -

سخٕذاٖ 

 ػیىُ سخٕذا٘ی -

 ػیىُ آ٘ذٚٔشش -

 ٔـخلبر لبعذٌی طجیعی -

اؿىبَ غیشطجیعی، لبعذٌی  -

یذٛ،ٞیذش، اِٚیٍٛ،دّی ٔٙٛسٜ ٚ ٜ)

 (ٔٙٛٔششٚساصِی

دیغ ٔٙٛسٜ فیضیِٛٛطیه  -

- lecture  2 یه ػبعزوالع دسع 

آضٌایی با بلَؽ 

ٔشاحُ ثّٛغ طجیعی  -

عٛأُ ٔٛثش ثش ػٗ ثّٛغ  -

ا٘ٛاع غیش طجیعی ثّٛغ  -

صٚدسع  -

دیشسع  -

- lecture 

- case based 

Teaching 

(CBT) 

والع دسع 
Bed side 

 2ر ٘یٓ ػبع

آضٌایی با یائسگی 

سعشیف  -

( فیضیِٛٛطیه، صٚدسع)ا٘ٛاع  -

عالئٓ  -

عٛاسم  -

ٞٛسٖٔٛ دسٔب٘ی خبیٍضیٙی  -

- lecture 

- CBT 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز  5/1

 

 

 

(: مسائل قانونی)حطیه دانص 

روش آموزش پیامذ 
مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

سطح 

مورد 

انتظار میلر 
Knows 

how 

هسائل قاًًَی هرتبط با صذٍر آضٌایی با  

گَاّی فَت، گَاّی استؼالجی، هَارد سَء 

استفادُ جٌسی، سقط جٌیي، ختن بارداری، 

 ...گسارش ػَارض جاًبی دارٍّا ٍ 

- lecture 

- case based Teaching 
 

 2ػبعز   2والع دسع 

 

: سایر موارد حطیه دانص 

روش آموزش پیامذ 
مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

سطح 

مورد 

نتظار میلر ا
Knows 

how 

آضٌایی با ػلل ضایغ هرگ ٍ هیر هادراى ٍ 

ٍضؼیت ایي ضاخص در ایراى، هٌطقِ ٍ جْاى 

آضٌایی با هراقبتْای سالهت هادراى 

 آضٌایی با ًظام کطَری هراقبت هادر

- lecture 

- Case based 
Teaching 
 

 2ػبعز   2والع دسع 
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محتوی ضروری پیامذ 
روش 

آموزش 

مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

سطح مورد 

انتظار میلر 
Knows 

how 

آضٌایی با  زایواى 

زٍدرس، زایواى 

دیررس ٍ 

هحذٍدیت رضذ 

داخل رحوی 

سـخیق 

عٛاسم 

٘حٜٛ ثشخٛسد  

ٔحذٚدیز سؿذ داخُ سحٕی  -ج

ادیذٔیِٛٛطی 

سـخیق 

عٛاسم 

٘حٜٛ ثشخٛسد 

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  رٍش 

ّای ارزیابی 

سالهت جٌیي، 

زجر جٌیي، 

تطخیص قبل از 

تَلذ 

سٚؿٟبی اسصیبثی ػالٔز خٙیٗ  -اِف

ؿٕبسؽ حشوبر خٙیٗ  -
- NST 

- CST,OCT 

 ثیٛفیضیىبَ دشٚفبیُ -

صخش خٙیٗ  -ة

سعشیف ٚ ا٘ٛاع  -

عُّ  -

٘حٜٛ ثشخٛسد  -

سـخیق لجُ اص سِٛذ  -ج

آٔٙیٛػٙشض  -

- CVS 

وٛسدٚػٙشض  -

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  

بیواریْای ضایغ 

داخلی ٍ جراحی 

: سـخیق، ٘حٜٛ ثشخٛسد ٚ عٛاسم

دیبثز  -

إٓ٘ی ٚ سشٔجٛػیشٛدٙی  -

ثیٕبسیٟبی سیشٚئیذی  -

( عفٛ٘ز، ػًٙ)ثیٕبسیٟبی وّیٛی  -

ثیٕبسیٟبی لّجی  -

آػٓ  -

كشع  -

ؿىٓ حبد  -

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  

دارٍّای رایج 

هصرفی ٍ رٍش 

ّای تصَیر 

برداری در زًاى 

هاهایی 

داسٚٞب  -اِف

طجمٝ ثٙذی داسٚٞب دس ثبسداسی  -

(A,B,C,D,X )

ٔٛاسد ٚ ٘حٜٛ ٔلشف  -

ٔٛاسد ٔٙع ٔلشف  -

عٛاسم داسٚٞب  -

سٚؽ ٞبی سلٛیش ثشداسی  -ة

- سثشدوب -

عٛاسم  

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

 

محتوی ضروری پیامذ 
روش 

آموزش 

مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

سطح 

مورد 

انتظار 

میلر 
Knows 

how 

آضٌایی با 

بیواریْای 

هقاربتی دستگاُ 

 تٌاسلی تحتاًی

إٞیز ٔٛضٛع 

 عالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞب، سـخیق ٞبی افششالی،

سٚؿٝ ٞبی سـخیلی، دسٔبٖ ٚ عٛاسم 

٘بؿی اص ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞبی صیش 

وب٘ذیذیب  -

سشیىٛٔٛ٘بٚاطیٙبِیغ  -

والٔیذیب  -

ٞشدغ  -

ٌٛ٘ٛوٛن  -

سشیٕٛ٘بدبِیذْٚ  -

- HPV,HIV 

ٔبیىٛثبوشششیْٛ سٛثشوِٛٛصیغ  -

- LGV ٚ َِٙفٌٛشاِْ٘ٛٛ ایٍٙٛیٙب ،

ؿب٘ىشٚئیذ 

- lecture 

- CBT 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز  5/1

آضٌایی با 

بیواریْای 

هقاربتی دستگاُ 

 تٌاسلی فَقاًی

سعشیف 

عالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞب 

سـخیق ٞبی افششالی 

سٚؿٟبی سـخیلی 

عٛاسم ٚ دسٔبٖ 

- lecture 

- CBT 

والع دسع 
Bed side 

 2٘یٓ  ػبعز 

آضٌایی با 

خًَریسیْای غیر 

طبیؼی رحوی 

اًَاع، تطخیص 

ّای افتراقی ٍ 

رٍش ّای 

حَُ تطخیصی ٍ ى

برخَرد با آى 

: ػلل

ثبسداسی  -

اخشالالر سیشٚئیذی، )ٞٛسٔٛ٘ی -

( ٞیذشدشٚالوشیٕٙی

، دشی pco: عذْ سخٕه ٌزاسی ٔضٔٗ

ٔٙٛدٛص، ٞیذٛسبالٔٛػی ٚ آدس٘بَ  

 ٔیْٕٛ، دِٛیخ: ٔىب٘یىبَ -

سٚؽ ٞبی دیـٍیشی اص : ایبسشٚط٘یه   -

ثبسداسی، دسٔبٟ٘بی داسٚیی 

..( ..دشد٘یضٖٚ،سبٔٛوؼی فٗ، وٛٔبدیٗ )

عفٛ٘ز  -

وب٘ؼش آ٘ذٚٔشش، ػشٚیىغ، : ٘ئٛدالػٓ

سخٕذاٖ 

: سایر ػلل

وٛاٌِٛٛدبسی، ثیٕبسیٟبی ػیؼشٕیه 

: روضهای تطخیصی ضامل

 β-HCG,TSHثشسػی آصٔبیـٍبٞی چٖٛ 

- lecture 

- bed side 

teaching 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2
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محتوی ضروری پیامذ 
روش 

آموزش 

مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

ح سط

مورد 

انتظار 

میلر 
Knows 

how 

آضٌایی با 

خًَریسیْای غیر 

طبیؼی رحوی 

اًَاع، تطخیص 

ّای افتراقی ٍ 

رٍش ّای 

تطخیصی ٍ ًحَُ 

برخَرد با آى 

ػٌٛ٘ٛشافی 

ثیٛدؼی آ٘ذٚٔشش 

نحوه برخورد 

خٛ٘شیضی ٔضٔٗ 

اكالح )خٛ٘شیضی حبد 

ٞیذِٕٛٚی،ا٘ذیىبػیٖٛ ٞٛسٖٔٛ دسٔب٘ی، 

( ا٘ذیىبػیٖٛ وٛسسبط

- lecture 

- bed side 

teaching 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  ًازایی 

اًَاع، ػلل، 

رٍضْای تطخیصی 

 ٍ درهاًی

( اِٚیٝ، ثب٘ٛیٝ)سعشیف، ا٘ٛاع 

فبوشٛسٞبی ٔشدا٘ٝ، ِِٛٝ ای، سخٕذا٘ی، : عُّ

٘بؿٙبخشٝ 

آ٘ذٚٔششیٛص، ٔـىالر ٘ضدیىی، : ػبیش عُّ

ٚ اخشالالر ػشٚیىغ، ٘بٞٙدبسیٟبی سحٓ 

ثیٕبسیٟبی ػیؼشٕیه 

آ٘بِیضاػذشْ، ثشسػی : سٚؿٟبی سـخیلی

سخٕه ٌزاسی، ثشس٘جشی ٚؿعیز ٞٛسٔٛ٘ی، 

ٞیؼششٚػبِذٌٍٙٛشافی ٚ الدبسٚػىٛدی 

 ARTدسٔبٖ اؿبسٜ ثٝ سعشیف 

- lecture 

- case 

based 

Teaching 

(CBT) 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  سقط 

اًَاع، تطخیص ٍ 

درهاى 

سعشیف 

عُّ ٚ عٛأُ ٔؼشعذ وٙٙذٜ 

سٟذیذ ثٝ ػمط، وبُٔ، )خٛدثخٛدی : ا٘ٛاع

٘بلق، اخشٙبة ٘بدزیش، فشأٛؽ ؿذٜ ٚ 

، (لب٘ٛ٘ی ٚ غیشلب٘ٛ٘ی)، اِمب ؿذٜ(عفٛ٘ی

( سعشیف ٚ عُّ)ساخعٝ 

سلٛیش ثشداسی، : سٚؿٟبی سـخیلی

آصٔبیـٍبٞی  

دس حذ روش ٘بْ : دسٔبٖ

- lecture 

- CBT 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   1

آضٌایی با  

حاهلگی خارج 

رحوی 

سعشیف ئ إٞیز ٔٛضٛع 

عُّ ٚ عٛأُ صٔیٙٝ ػبص 

ا٘ٛاع 

سـخیق ٞبی افششالی 

سٚؽ ٞبی سـخیلی 

( خشاحی-طجی)٘حٜٛ ثشخٛسد 

- lecture 

- bed side 

teaching 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   1

 

محتوی ضروری پیامذ 
روش 

آموزش 

مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

 سطح مورد

انتظار میلر 
Knows how 

آضٌایی با  

دیستَضی 

سعشیف 

ا٘ٛاع 

سـخیق 

اِمب صایٕبٖ 

صایٕبٖ ثب اػجبة 

ػضاسیٗ 

عٛاسم 

- lecture 

- case based 

Teaching 

والع دسع 

 اسبق صایٕبٖ
 2ػبعز   2

آضٌایی با  خًَریسی 

ّای هاهایی 

دوِٕٛبٖ  -اِف

ادیذٔیِٛٛطی  -

عالئٓ  -

سـخیق  -

عٛاسم  -

خٛسد ٘حٜٛ ثش -

خفز ػشساٞی  -ة

ادیذٔیِٛٛطی  -

عالئٓ  -

سـخیق  -

عٛاسم  -

٘حٜٛ ثشخٛسد  -

 DIC -ج

عُّ ٔبٔبیی   --

سـخیق  -

٘حٜٛ ثشخٛسد  -

- lecture 

- case based 

Teaching 

والع دسع 

 دسٔبٍ٘بٜ
 2ػبعز   2

آضٌایی با  

بیواریْای 

ّیپرتاًسیَ در 

بارداری 

سعشیف 

 طجمٝ ثٙذی ؿبُٔ دشٜ والٔذؼی خفیف

ٚ ؿذیذ، اوالٔذؼی، ػٙذسْ 

HELLP ٗٔفـبس خٖٛ ٔض ،

دبسٛفیضیِٛٛطی 

سـخیق 

: ٘حٜٛ ثشخٛسد ؿبُٔ

وٙششَ فـبس خٖٛ  -

دیـٍیشی ٚ وٙششَ سـٙح  -

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  زایواى 

زٍدرس، زایواى 

دیررس ٍ هحذٍدیت 

رضذ داخل رحوی 

ٔبٖ صٚدسع صای -اِف

ادیذٔیِٛٛطی 

سـخیق 

عٛاسم 

٘حٜٛ ثشخٛسد 

صایٕبٖ دیشسع  -ة

ادیذٔیِٛٛطی 

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2
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 (مامایی)حیطه دانص 
 

محتوی ضروری پیامذ 
روش 

آموزش 

مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

سطح مورد 

انتظار میلر 
Knows 

how 

آضٌایی با  

ت تغییرا

فیسیَلَشیک در 

دٍراى بارداری 

: سغییشار

ٚص٘خٖٛ 

لّت ٚ عشٚق 

دٛػز ٚ دؼشبٖ 

دػشٍبٜ سٙفؼی 

دػشٍبٜ ادساسی 

دػشٍبٜ سٙبػّی 

دػشٍبٜ ٌٛاسؽ ٚ سیشٚئیذ 

- lecture 

- case based 

Teaching 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  

هطاٍرُ قبل از 

بارداری، رٍش 

ّای تطخیص 

قبت بارداری ٍ هرا

ّای دٍراى 

بارداری 

ٔـبٚسٜ لجُ اص ثبسداسی  -اِف

غشثبٍِشی  -

سـخیق ٚ دسٔبٖ ثیٕبسیٟبی ٔٛخٛد  -

سٚؽ ٞبی سـخیق ثبسداسی  -ة

آصٔبیـٍبٞی  -

سلٛیش ثشداسی  -

ٔشالجز ٞبی دٚساٖ ثبسداسی  -ج

صٔبٖ ٚ دفعبر ٔشالجز  -

ٔعبیٙبر ثبِیٙی  -

ثشسػی آصٔبیـٍبٞی ٚ سلٛیش ثشداسی  -

ایع ؿىبیبر ؽ -

عالئٓ ٞـذاس  -

ایٕٗ ػبصی  -

- lecture 

- case based 

Teaching 

والع دسع 

 دسٔبٍ٘بٜ
 2ػبعز   2

آضٌایی با  

ساختواى لگي ٍ 

هکاًیسن، )زایواى 

( ًحَُ ادارُ، سیر

ػبخشٕبٖ ٍِٗ  -اِف

ٔىب٘یؼٓ صایٕبٖ  -ة

٘حٜٛ اداسٜ ٚ ػیش صایٕبٖ  -ج

ا٘ذیىبػیٖٛ ثؼششی  -

ٔشاحُ صایٕبٖ  -

یضیِٛٛطیه صایٕبٖ ف -

سٚؽ ٞبی ثی دسدی   -

- lecture 

- case based 

Teaching 
- skill lab 

 ٚیذئٛ

والع دسع 
Bed side 
 اسبق صایٕبٖ

 2ػبعز   2

آضٌایی با  دٍرُ 

پس از زایواى ٍ 

اختالالت آى 

سغییشار فیضیِٛٛطیه  -اِف

سغییشار دبسِٛٛطیه  -ة

خٛ٘شیضی  -

عفٛ٘ز  -

ق سثجیز ٚ ا٘شمبَ ٘ٛصاد دس اسب -ج

صایٕبٖ 

سغزیٝ ثب ؿیشٔبدس دس ػبعبر اِٚیٝ  -ٜ

سِٛذ 

- lecture 

- case based 

Teaching 
 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

محتوی ضروری پیامذ 
روش 

آموزش 

مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

سطح 

مورد 

انتظار 

میلر 
Knows 

how 

آضٌایی با  

آهٌَرُ اًَاع، 

تطخیص ٍ 

برخَرد 

( اِٚیٝ ٚ ثب٘ٛیٝ)سعشیف 

ا٘ٛاع 

فیضیِٛٛطیه 

دبسِٛٛطیه 

ٞیذٛسبالٔٛػی  -

 ٞیذٛفیضی -

 دػشٍبٜ سٙبػّی -

( POF,PCOS)سخٕذا٘ی  -

- lecture 

- CBT 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  

ضایؼات پیص 

تْاجوی ٍ 

 تْاجوی سرٍیکس

إٞیز ٔٛضٛع 

فبوشٛسٞبی ٔؼشعذ وٙٙذٜ 

ا٘ٛاع ضبیعبر دیؾ سٟبخٕی 

لٝ ثٙذی ٘حٜٛ ا٘دبْ، طت :دبح اػٕیش

وب٘ؼىش ػشٚیىغ 

عالئٓ ثبِیٙی            

سٚؽ ٞبی سـخیلی            

ٔشحّٝ ثٙذی ػبدٜ            

دسٔبٖ اؿبسٜ ثٝ خشاحی ٚ سدیٛسشادی            

دیؾ آٌٟی           

- lecture 

- case 

based 

Teaching  

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  

بیواریْای خَش 

ین خین بذخ

تخوذاى، ًحَُ 

برخَرد با تَدُ 

ّای لگٌی 

ثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ  -ِفا
ا٘ٛاع  -

فِٛیىِٛی، ِٛسٙبَ، : ویؼز ٞبی فٛ٘ىؼیُٛ٘

سىبِٛسئیٗ 

: ویؼز ٞب ٚ سٛدٜ ٞبی دبسِٛٛطیه

آ٘ذٚٔششیْٛ، دسٔٛئیذ، آثؼٝ سٛثٛاٚاسیٗ 

سـخیق ٚ ٘حٜٛ ثشخٛسد 

ثیٕبسیٟبی ثذخیٓ  -ة
عٛأُٙ ٔؼشعذ وٙٙذٜ  -

ا٘ٛاع  -

ادیشّیبِی، طسْ ػُ، اػششٚٔبَ )ِیٝ اٚ

....( ، دؼشبٖ ٚ GIٔشبػبص اص )ثب٘ٛیٝ ( وٛ٘بداَ

عالئٓ  -

آصٔبیـبر سٚسیٗ ثب اؿبسٜ : سـخیق -

  CXR,PPD,MRI,CTسٛٔٛسٔبسوشٞب، 

ػٌٛ٘ٛشافی 

 ٘حٜٛ ثشخٛسد ثب سٛدٜ ٍِٙی -ج

- lecture 

- bed side 

teaching 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2
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وی ضروری محتپیامذ 
روش 

آموزش 

مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

سطح مورد 

انتظار میلر 
Knows how 

آضٌایی با  بیواریْای 

خَش خین ٍ بذخین رحن 

ػَاهل هستؼذ کٌٌذُ، 

اًَاع، تطخیص ّای 

افتراقی، رٍضْای 

تطخیصی ٍ درهاى 

ثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ  -اِف

ٔیْٛ، آد٘ٛٔیٛص، )ا٘ٛاع 

( ٞیذشدالصی

ف ٚ ٘بْ سعشیف، عالئٓ، سـخی

ثشدٖ  

سٚؽ ٞبی دسٔب٘ی 

ثٕبسیٟبی ثذخیٓ  -ة

( وب٘ؼشآ٘ذٚٔشش، ػبسوْٛ)ا٘ٛاع 

سعشیف 

فبوشٛسٞبی ٔؼشعذ وٙٙذٜ 

عالئٓ ثبِیٙی 

سـخیق 

ٔشحّٝ ثٙذی ػبدٜ 

دسٔبٖ دس حذ ٘بْ ثشدٖ 

دشٌٚٙٛص 

- lecture 

- bed side 

teaching 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  ترٍفَبالستیک 

 ریباردا

سعشیف ٚ إٞیز ٔٛضٛع 

ا٘ٛاع 

عالئٓ ثبِیٙی 

سـخیق ٞبی افششالی 

سـخیق 

ٔشحّٝ ثٙذی ػبدٜ 

دسٔبٖ 

دیٍیشی 

- lecture 

- case based 

Teaching  

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

آضٌایی با  رٍش ّای 

پیطگیری از بارداری 

ا٘ٛاع 

وبسایی ٚ ؿىؼز 

ٔىب٘یؼٓ اثش 

ٔٛاسد ٔلشف 

ٔٛاسد ٔٙع ٔلشف 

ئذ ٚ عٛاسم فٛا

- lecture 

- case based 

Teaching  

 والع دسع

Skill lab 

  دسٔبٍ٘بٜ

 2ػبعز   2

آضٌایی با  بیواریْای 

خَش خین ٍ بذخین 

پستاى،غربالگری،ًحَُ 

برخَرد با تَدُ ّای 

پستاًی ٍ کاالکتَرُ 

ثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ  -اِف

ثیٕبسی فیجشٚویؼشیه ٚ )ا٘ٛاع 

( فیجشٚآدْ٘ٛ

عالئٓ 

سـخیق 

ٔبٖ دس

ثیٕبسیٟبی ثذخیٓ  -ة

ادیذٔیِٛٛطی 

عالئٓ 

سٚؽ ٞبی سـخیلی 

- lecture 

- case based 

Teaching 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2

 

محتوی ضروری پیامذ 
روش 

آموزش 

مکان 

آموزش 

مذت 

آموزش 

سطح مورد 

انتظار میلر 
Knows 

how 

آضٌایی با  بیواریْای 

خَش خین ٍ بذخین 

ُ پستاى،غربالگری،ًحَ

برخَرد با تَدُ ّای 

پستاًی ٍ کاالکتَرُ 

ٔشحّٝ ثٙذی ػبدٜ 

( دس حذ آؿٙبیی)دسٔبٖ 

دیؾ آٌٟی 

غشثبٍِشی  -ج

٘حٜٛ ثشخٛسد ثب سٛدٜ ٞبی  -د

دؼشبٖ 

وبالوشٛسٜ  -ٜ

ا٘ٛاع 

عُّ 

 سٚؽ ٞبی سـخیق

- lecture 

- case based 

Teaching 

والع دسع 
Bed side 

 2ػبعز   2
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