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 دانشگاه علوم پسشکی کرمانشاه

 پرستاری مامایی دانشکده

 ترمی طرح درس

     (1ببرداری و زایمبن غیر طبیعی)ببرداری و زایمبن: عنوان درس

 پیوسته مبمبیی كبرشنبسی نب اولدانشجویبن ترم   مخاطبان:

              واحد نظری 2 واحذ: تعذاد

 ی و ایمنی شنبسیتشریح، فیسیولوش: درس پيش نياز یا همسمان
 دانشکذه پرستاری مامایی 5کالس                        89-99،  نیمسبل اول ( 10-12چهبرشنبه):  زمان ارائه درس

     8-10چهبرشنبه  :انساعت پاسخگویی به سواالت فراگير 

 : مستبنه كبمروامنشمذرس  

 

 هدف كلي درس:

ٗ ٕیش رٗؽٜبی  ت اس ّبزر ٗ رٖیٔ زر ثبرزاریٜب ٗ سایْبٕٜبی غیز عجیؼیمغت زإؼ مبفی زر ّ٘رز تؾریـ، ازارٙ ٗ ّزاقج

 زارٗیی ٗ غیز زارٗیی مبٛؼ زرز

 :ضرح درس

 زر عً٘ زرط ٕح٘ٙ تؾریـ، ازارٙ ٗ ّزاقجت اس ّبزر ٗرٖیٔ زر ثبرزاریٜب ٗ سایْبٕٜبی غیز عجیؼی تسریظ ّی ىززز.

 : )رٜت ٛز رَغٚ یل ٛسف(اهداف كلي جلسات

 فتاري به تفكيك اهداف كلي هر جلسهاهداف ويژه ر 

  ٛب زر حیٔ ٍیجز ؽبٌّ ٕیزٗٛبی ذزٗری، مبٕبً سایْبٓ، رٖیٔ ٗ... زیغت٘ؽیإ٘اع آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب -1

 قزارٛب ٗ پزسإتبعیٕٜ٘ب ٗ پ٘سیؾٔ ٛبی غیز عجیؼی ٗ تغییز پ٘سیؾٖٜب زر ّبزرآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب -2

 میُ٘، عشاریٔ ٗ ّزاقجتٜبی ثؼس اس آٓ ٗ سایْبٓ عشاریٔ قجَیآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ  ثب ف٘رعپظ، ٗا -3

 آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب آىْٖتیؾٔ ٗ ایٖسامؾٔ ٗ زیيز زارٗٛبی ّقزفی زر ٍیجز ٗ ّ٘ارز ٗ ٕح٘ٙ إزبُ ٗ ػ٘ارك إٜٓب -4

 زاری غیز عجیؼیّ٘ارز ثبر زرآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب ّبٕیت٘ریٖو رٖیٔ زر حیٔ ثبرزاری ٗ تغتٜبی ارسیبثی عالّت رٖیٔ  -5

 آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب پبرىیٜبی پزیٖٚ، مبٕبً سایْبٕی ، ثزىؾتی رحِ، ذزٗد زعتی رفت، إ٘اع ػفٕ٘تٜبی ثؼس اس سایْبٓ-6

   ٗ تزّٗبٛب زر حبَّيی ٗ ّزاقجت اس آٓ پبرىی رحِ،  DICإ٘اع ذٕ٘زیشیٜبی ثؼس اس سایْبٓ ٗ آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب -7

 ٗحبَّيی ذبرد اس رحِ( عقظ٘ارك ّزاحٌ اٍٗیٚ حبَّيی )ػآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب -8

، ّاً٘ ّٜابرِ،   GTTثیْبری ٛبی تزٗف٘ثالعتیل حابَّيی)ًّ٘ ٛیاساتیفزُ(،   آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب اعتفزاؽ ٛبی ؽسیس حبَّيی -9

 م٘ری٘مبرعیّٖ٘ب

 ت)رفت امزتب ٗ ...(آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب رفت عزراٛی، رسا ؽسٓ سٗزرط رفت، ، ثیْبری ٛب ٗ ٕبٖٛزبریٜبی رف-10
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پززٙ ٛبی رٖیٖی) پَی ٛیسراّیٖ٘ط ، اٍٗیي٘ٛیسرآّیٖ٘ط، پزٗالپظ ثٖسٕبف، ػفٕ٘ت ٗ اٍتٜبة پززٙ ٛبی آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب -11

 رٖیٖی(

 پبرىی سٗزرط پززٙ ٛبی رٖیٖی  ٗ آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب سایْبٓ سٗزرط-12

 (آهوزش هجازي)RH  ٗABOٕبعبسىبری  ٗ ؽس زاذٌ رحْیآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب حبَّيی ع٘الٕی ؽسٙ، تبذیز ر -13

 آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثبپزفؾبری ذ٘ٓ زر حبَّيی)پزٙ امالّپغی، امالّپغی، فؾبرذ٘ٓ ّشّٔ ٗ..( -14

 (آهوزش هجازي)ثبرزاری چٖس قَ٘، حبَّيی ذبْٕٜب زر عٖیٔ پبییٔ ٗ ثبالآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب -15

 (آهوزش هجازي) حبَّيیآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب اػتیبز زر  -16

 ٗ غیز زارٗیی مبٛؼ زرز سایْبٓ ٗ ٕح٘ٙ احز إٜٓب زارٗییآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب إ٘اع رٗؽٜبی -17

 

 جلسه اول:

 آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب إ٘اع زیغت٘ؽی ٛب زر حیٔ ٍیجز ؽبٌّ ٕیزٗٛبی ذزٗری، مبٕبً سایْبٓ، رٖیٔ ٗ... :هدف كلي

 اهداف ويژه:

 بؽس:زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ث

 را تؼزیف ْٕبیس. افغالح زیغت٘ؽی  -1

 را تؾزیح ْٕبیس. زیغت٘ؽیایزبز ٛبی ّنبٕیغِ  -2

 إ٘اع اذتالالت ػَْنزز رحِ را ؽزح زٛس. -3

 اذتالالت ٍیجز را ت٘ضیح زٛس -4

 اذتالالت ّزحَٚ فؼبً ٍیجز را ت٘ضیح زٛس. -5

 اٍي٘ٛبی ٍیجز غیزعجیؼی ، ّؼیبرٛبی تؾریقی ٗ رٗؽٜبی زرّبٓ آٓ را ثیبٓ ْٕبیس. -6

 اذتالالت ّزحَٚ زُٗ سایْبٓ را ؽزح زٛس. -7

 ػٌَ اذتالً ػَْنزز رحِ را ت٘ضیح زٛس. -8

 ٗضؼیت سایْبٓ زر ّزحَٚ زُٗ ٍیجز را ثیبٓ مٖس. -9

 سایْبٓ تغزیغ ؽسٙ را تؼزیف ْٕبیس. ٍٗیجز-10

 ٕ٘سازی ٍیجز ٗ سایْبٓ تغزیغ ؽسٙ را ت٘ضیح زٛس. -ٗ رٖیٖی یػ٘ارك ّبزر-11

 یغ ؽسٙ را ثیبٓ ْٕبیس.زرّبٓ ٍیجز ٗ سایْبٓ تغز -12

 ٍيٖی را تؼزیف ْٕبیس. -ػسُ تٖبعت رٖیٖی-13

 إ٘اع تٖيی ٛبی ٍئ را تؾزیح ْٕبیس.-14

 ثزآٗرز ىٖزبیؼ ٍئ ثب اعتفبزٙ اس رٗؽٜبی ّرتَف را ت٘ضیح زٛس.-15

 ػ٘ارك ّبزری ٗ پزیٖبتبً زیغت٘ؽی را تؾزیح ْٕبیس. -16
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 جلسه دوم:

 هدف كلي : 

 ب قزارٛب ٗ پزسإتبعیٕٜ٘ب ٗ پ٘سیؾٔ ٛبی غیز عجیؼی ٗ تغییز پ٘سیؾٖٜب زر ّبزرآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ث

 اهداف ويژه: 

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس:

 إ٘اع  ْٕبیؼ ٛبی غیزػبزی رٖیٔ را ٕبُ ثجزز.-1

 ْٕبیؼ ف٘رت را تؼزیف ْٕبیس.-2

 ْٕبیؼ ف٘رت را ت٘ضیح زٛس. یبی تؾریقٜٛاتیٍ٘٘صی ٗ را-3

 ْٕبیس. تساثیز زرّبٕی ْٕبیؼ ف٘رت را تؾزیح ّنبٕیغِ ٍیجز ٗ -4

 ْٕبیؼ پیؾبٕی را تؼزیف مٖس.-5

 اتیٍ٘٘صی ٗ تؾریـ ْٕبیؼ پیؾبٕی را ثیبٓ ْٕبیس.-6

 ّنبٕیغِ ٍیجز ٗ تساثیز زرّبٕی زر ْٕبیؼ پیؾبٕی را ت٘ضیح زٛس.-7

 قزار ػزضی را تؼزیف ْٕبیس.-8

 .اتیٍ٘٘صی ٗ راٜٛبی تؾریقی قزار ػزضی را ت٘ضیح زٛس-9

 تساثیز زرّبٕی قزار ػزضی را ؽزح زٛس.ّنبٕیغِ ٗ-10

 ْٕبیؼ ّزمت را ت٘ضیح زٛس.-11

 را تؼزیف مٖس.عیقٚ ثٖسی آٓ  ٗ إ٘اع ْٕبیؼ ثزیچ-12

 ت٘ضیح زٛس.ْٕبیؼ ثزیچ را  ذغز ػ٘اٌّ-13

 رٗػ سایْبٓ زر ّ٘رز رٖیٔ ٛبی ثزیچ تزُ ٗ پزٙ تزُ -14

 ػ٘ارك سایْبٓ ْٕبیؼ ثزیچ را ؽزح زٛس. -15

 ْٕبیؼ ثزیچ را ثیبٓ ْٕبیس. تنٖیل ٛبی تق٘یزثززاری-16

 رٗؽٜبی سایْبٓ ٗاصیٖبً زر ْٕبیؼ ثزیچ را ؽزح زٛس. .-17

 ازارٙ ٍیجز زر ْٕبیؼ ٛبی ثزیچی مٚ ّٖزز ثٚ سایْبٓ ٗاصیٖبً ّی ؽٕ٘س را تؾزیح ْٕبیس. -18

 .ػ٘اَّی مٚ ثٚ ٕفغ سایْبٓ عشاریٔ رٖیٔ ٛبی ثزیچ ٛغتٖس را ٍیغت ْٕبیس -19

 ّبٕ٘رٛبی اعتفبزٙ ؽسٙ زر ٖٛيبُ سایْبٓ عز زر ْٕبیؼ ثزیچ را ثیبٓ ْٕبیس. -20

 چزذؼ عفبٍیل ذبرری ٗ زاذَی زر ْٕبیؼ ثزیچ را ت٘ضیح زٛس. -21

 چزذؼ عفبٍیل ذبرری را ثیبٓ  ْٕبیس.ػ٘ارك  ٗ  إسینبعیٕٜ٘ب -22

 تنٖیل چزذؼ عفبٍیل ذبرری را ت٘ضیح زٛس. -23
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 سومجلسه 

 ٗ سایْبٓ عشاریٔ قجَی آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ  ثب ف٘رعپظ، ٗامیُ٘، عشاریٔ ٗ ّزاقجتٜبی ثؼس اس آٓ:  يهدف كل

 اهداف ويژه:

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس:

 سایْبٓ ٗاصیٖبً اثشاری )اپزاتی٘( را ت٘ضیح ْٕبیس.-1

 إسینبعیٕٜ٘بی سایْبٓ ٗاصیٖبً اثشاری را ثیبٓ ْٕبیس.-2

 سایْبٓ ٗاصیٖبً اثشاری ثزاعبط ربیيبٙ ٗ چزذؼ را ؽزح زٛس.بی عجقٚ ثٖسی ٗ پیؼ ؽزط ٛ-3

 ّ٘رثیسیتٚ ّبزری ٗ پزی ٕبتبً ٕبؽی اس سایْبٓ ٗاصیٖبً اثشاری را ت٘ضیح زٛس. -4

 سایْبٓ ٗاصیٖبً اثشاری را ؽزح زٛس. "آسّ٘ٓ"-5

 عزح ف٘رعپظ ٛب را تؼزیف ْٕبیس. -6

 ؽزح زٛس. قزار زازٓ تیغٚ ٛبی ف٘رعپظ ٗ إزبُ سایْبٓ را -7

 ّ٘ارز اعتفبزٙ ف٘رعپظ زر ٗضؼیت ٛبی امغی پ٘ت ذَفی ٗ ػزضی ٗ ْٕبیؼ ف٘رت را ؽزح زٛس.-8

 عزح اثشار ذبرد مٖٖسٙ ٗامیّ٘ی را ؽزح زٛس.-9

 تنٖیل ذبرد مززٓ رٖیٔ ثبٗامیُ٘ را ؽزح زٛس.-10

 سایْبٓ عشاریٔ را ت٘فیف ْٕبیس. -11

 ح زٛس.زالیٌ افشایؼ ّساُٗ ّیشآ عشاریٔ را ت٘ضی-12

 إسینبعیٕٜ٘بی إزبُ عشاریٔ را ؽزح زٛس.-13

 ّ٘رثیسیتٚ ٗ ّزه ٗ ّیز ٗ ّبزری ٗ ّ٘رثیسیتٚ ٕ٘سازی زر سایْبٕٜبی عشاریٔ را ت٘ضیح زٛس. -14

 سایْبٓ عشاریٔ ثٖب ثٚ زرذ٘اعت ثیْبر را ؽزح زٛس.-15

 عشاریٔ را ؽزح زٛس.آّبزٙ عبسی ثیْبر ثزای  -16

 عشاریٔ را تؾزیح ْٕبیس. ّزاقجت ٛبی قجٌ اس ػٌْ -17

 ٛیغتزٗتّ٘ی( را ت٘ضیح زٛس. -)الپبراتّ٘ی إ٘اع تنٖیل ٛبی سایْبٓ عشاریٔ -18

 ػزضی( را ثیبٓ ْٕبیس. -إ٘اع إغیشیٕٜ٘بی ؽنْی )مالعیل-19

 ػزضی( را ثیبٓ ْٕبیس.-إ٘اع إغیشیٕٜ٘بی رحْی )مالعیل -20

 را ؽزح زٛس. ٕح٘ٙ سایْبٓ رٖیٔ ٗ ذزٗد رفت زر سایْبٓ عشاریٔ-21

 ٕح٘ٙ تزّیِ رحِ ٗ ثغتٔ ؽنِ را ت٘ضیح زٛس.-22

 إسینبعیٕٜ٘بی ٛیغتزمتّ٘ی حً٘ ٗح٘ػ سایْبٓ را ثیبٓ ْٕبیس. -23

 إ٘اع تنٖیل ٛبی ٛیغتزمتّ٘ی حً٘ ٗ ح٘ػ سایْبٓ را ثیبٓ ْٕبیس.-24

 ّزاقجت ٛبی ثؼس اس ػٌْ عشاریٔ را ثیبٓ ْٕبیس.-25

 ّیش ٍیجز زر سٕبٓ زارای عبثقٚ سایْبٓ عشاریٔ را ت٘ضیح زٛس.ػ٘اٌّ ّ٘حز ثز آسّ٘ٓ ّ٘فقیت آ-26

 مبرآسّبیی ٍیجز زر ّقبثٌ إزبُ سایْبٓ عشاریٔ تنزاری را ت٘ضیح زٛس.ٕٗ٘سازی رٖیٖی  ،ذغزات ّبزری-27

 ( را تؾزیح ْٕبیس.VBACمبٕسیساٛبی سایْبٓ ٗاصیٖبً ثؼس اس سایْبٓ عشاریٔ )-28

 ّیشآ ذغز ثزآٗرزٙ ؽسٙ پبرىی رحِ را ثیبٓ ْٕبیس. إ٘اع إغیشیٕٜ٘بی قجَی رحِ ٗ-29

 فبفَٚ ّٖبعت ثیٔ سایْبٕٜب زر سایْبٓ عشاریٔ را ثیبٓ ْٕبیس.-30
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 ّزاقجتٜبی ٖٛيبُ سایْبٓ زر سایْبٓ ٛبی ٗاصیٖبً ثؼس اس عشاریٔ را تؾزیح ْٕبیس.-31

 ػ٘ارك سایْبٕٜبی عشاریٔ ّنزر را ت٘ضیح زٛس.-32

 ْبیس.را تؼزیف ٕ VBACافغالح -33

 چهارمجلسه 

آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب آىْٖتیؾٔ ٗ ایٖسامؾٔ ٗ زیيز زارٗٛبی ّقزفی زر ٍیجز ٗ ّ٘ارز ٗ ٕح٘ٙ إزبُ ٗ ػ٘ارك : هدف كلي

 إٜٓب

 اهداف ويژه : 

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس:

 افغالحبت اٍقب ٗ تق٘یت ٍیجز را تؼزیف ْٕبیس.-1

 ٍیجز را ت٘ضیح زٛس. اٍقبی إسینبعیٕٜ٘ب ٗ مٖتزإسینبعیٕٜ٘بی-2

 ذغزات اٍقبی ٍیجز را ثیبٓ ْٕبیس.-3

 ػ٘اٌّ ّ٘حز ثز ّ٘فقیت اٍقب را ت٘ضیح زٛیس.-4

 ّفُٜ٘ آّبزٙ عبسی عزٗینظ قجٌ اس اٍقب را تؼزیف مٖس.-4

 عزٗینظ را تؼزیف مٖس.« ّغَ٘ة ث٘زٓ»ّفُٜ٘-5

 ْٕبیس. ثٚ ّٖظ٘ر ثزرعی قبثَیت اٍقبی ٍیجز را تؾزیح Bishopعیغتِ اّتیبس زٛی -6

 تنٖیل ٛبی فبرّبمٍ٘٘صیل آّبزٙ عبسی عزٗینظ را ت٘ضیح زٛس.-7

 )زیٖ٘پزیغت٘ٓ( را ت٘ضیح زٛس. E2ٕح٘ٙ تز٘یشٗ ػ٘ارك ربٕجی پزٗعتبىالٕسیٔ -8

 )ّیشٗپزٗعتً٘(را ت٘ضیح زٛس. E1رٗؽٜب ٗ ٕح٘ٙ تز٘یش پزٗعتبىالٕسیٔ -9

 عزٗینبً،إف٘سی٘ٓ عبٍیٔ ذبرد آّیٖٕ٘ی( را ؽزح زٛس. إ٘اع تنٖیل ٛبی ّنبٕینی آّبزٙ عبسی عزٗینظ)مبتتزتزإظ-10

 اٍقب ٗ تق٘یت ٍیجز ثب امغی ت٘عیٔ را ت٘ضیح زٛس.-11

 ذغزات تز٘یش امغی ت٘عیٔ زاذٌ ٗریسی را تؾزیح ْٕبیس.-12

 إ٘اع رصیِ ٛبی امغی ت٘عیٔ ثب زٗس مِ ٗ ثب زٗس سیبز ثزای اٍقبی ٍیجز را ت٘ضیح زٛس.-13

 تؼزیف ْٕبیس.ب ٗ تق٘یت ٍیجز را ثزای اٍقآّٖی٘تّ٘ی -14

 تق٘یت ٗ اٍقبی ٍیجز ثب آّٖی٘تّ٘ی را ؽزح زٛس.-15

16- Stripping .مٖسٓ(پززٙ ٛب ثٚ ّٖظ٘ر اٍقبی ٍیجز را ت٘ضیح زٛس( 

 

 پنجنجلسه 

آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب ّبٕیت٘ریٖو رٖیٔ زر حیٔ ثبرزاری ٗ تغتٜبی ارسیبثی عالّت رٖیٔ زر ّا٘ارز ثابرزاری    :هدف كلي

 غیز عجیؼی

 اهداف ويژه:

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس:
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 مبرثزز إ٘اع پبیؼ اٍنتزٕٗیل رٖیٔ )زاذَی، ذبرری( را ت٘ضیح زٛس.-1

 اٍي٘ٛبی ضزثبٓ قَت رٖیٔ را تؾزیح ْٕبیس.-2

 اٍي٘ی عیٖ٘سٗئیسی )عیٖ٘عی( ضزثبٓ قَت رٖیٔ را ت٘ضیح زٛس.-3

 ، افت سٗزرط، افت زیزرط، افت ّتغیز( را تؾزیح ْٕبیس.إ٘اع تغییزات زٗرٙ ای ضزثبٓ قَت رٖیٔ )تغزیغ-4

 اٍي٘ٛبی ضزثبٓ قَت رٖیٔ زر ّزحَٚ زُٗ ٍیجز را ت٘ضیح زٛس.-5

 پبیؼ قَت زر ٖٛيبُ پذیزػ زر حبَّيی ٛبی مِ ذغز را ؽزح زٛس.-6

 ػ٘ارك ٗ ّشایبی پبیؼ اٍنتزٕٗیل ضزثبٓ قَت رٖیٔ را ثیبٓ ْٕبیس.-7

 ُ سایْبٓ )ْٕٕ٘ٚ ثززاری اس ذ٘ٓ پ٘عت عز رٖیٔ، تحزیل پ٘عت عز رٖیٔ ....( را ت٘ضیح زٛس.عبیز تنٖیل ٛبی ثزرعی ٖٛيب-8

 مبرثزز اٍنتزٗمبرزی٘ىزافی رٖیٔ ٗ عزػت عٖزی زاپَز زر ٖٛيبُ سایْبٓ را ؽزح زٛس.-9

 زیغتزط رٖیٖی را ت٘ضیح زٛس.ٗضؼیت رٖیٖی غیز اعْیٖبٓ ثرؼ ٗ -10

 ٙ تؾریـ آٓ را تؾزیح ْٕبیس.پبت٘فیشیٍ٘٘صی زیغتزط رٖیٖی ٗ ٕح٘-11

 تفغیز ضزثبٓ قَت رٖیٔ )عجیؼی، ٕبّؾرـ، غیزعجیؼی( را ت٘ضیح زٛس. ىزٗٛیعیغتِ عٚ -12

 پبت٘فیشیٍ٘٘صی ٗر٘ز ّنٕ٘یُ٘ زر ّبیغ آّٖی٘ٓ را ت٘ضیح زٛس.-13

 ٕح٘ٙ ازارٙ رٗتیٔ ٕ٘سازآ زچبر آغؾتيی ّبیغ آّٖی٘ٓ ثٚ ّنٕ٘یُ٘ را ؽزح زٛس.-14

 بٕی اٍي٘ٛبی غیز اعْیٖبٓ ثرؼ رٖیٔ را ت٘ضیح زٛس.ىشیٖٚ ٛبی زرّ-15

 مبرثزز زرّبٕی پزٗفیالمتیل آّٖی٘إف٘سی٘ٓ )افتٜبی ّتغیز، اٍٗیي٘ٛیسرآّٖی٘ط، آغؾتيی ّبیغ آّٖی٘ٓ ثٚ ّنٕ٘یُ٘( را تؾزیح ْٕبیس.-16

 ٕح٘ٙ ٕظبرت ثزفؼبٍیت رحِ زر ٖٛيبُ سایْبٓ را ت٘ضیح زٛس.-18

 پیؾزفت إقجبضبت آٓ را تؾزیح ْٕبیس. اٍي٘ٛبی فؼبٍیت رحِ ٗ ّٖؾب -19

 تزّیٍٖ٘٘صی إقجبضبت رحِ را ت٘ضیح زٛس.-20

 ػ٘ارك پبیؼ اٍنتزٕٗیل رٖیٔ را ثیبٓ ْٕبیس.-21

 تؾزیح ْٕبیس زر ثزرعی رٖیٔ حزمبت  ٗ تٖفظ رٖیٔ ٗ مبرثزز ثبٍیٖی آٓ را -22

 تغت اعتزط إقجبضی ٗ ّؼیبرٛبی تفغیز آٓ را ت٘ضیح زٛس. -23

 سٗٓ اعتزط را تؾزیح ْٕبیس.تغت ث-24

 ٕتبیذ عجیؼی ٗ غیز عجیؼی تغت ثسٗٓ اعتزط را ت٘ضیح زٛس. – 25

 تغتٜبی تحزیل آم٘عتیل را ؽزح زٛس. -26

 را ت٘ضیح زٛس.  زٛی ثٚ إٜٓب، ارشا ٗ ٕح٘ٙ اّتیبس پزٗفیٌ ثی٘فیشینی-27

 ٕح٘ٙ تفغیز اّتیبس پزٗفیٌ ثی٘فیشینی را تؾزیح ْٕبیس-28

 ضطنجلسه 

، إ٘اع ػفٕ٘تٜبی ثؼس اس آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب پبرىیٜبی پزیٖٚ، مبٕبً سایْبٕی ، ثزىؾتی رحِ، ذزٗد زعتی رفت:يهدف كل

 سایْبٓ

 اهداف ويژه:

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس:

 إ٘اع پبرىی ٛبی زعتيبٙ تٖبعَی را ت٘ضیح زٛس. -1
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 ٛس.ٕح٘ٙ تؾریـ ٗتساثیز زرّبٕی پبرىیٜبی زعتيبٙ تٖبعَی را ؽزح ز -2

 إ٘اع ْٛبتُ٘ ٛبی ٕفبعی را ت٘ضیح زٛس.-3

 ْٛبتُ٘ ٛبی ٕفبعی را ؽزح زٛس.تساثیز زرّبٕی ٗ  ، عیز ثبٍیٖیٕح٘ٙ تؾریـ-4

 تؼزیف ،ّیشآ ثزٗس ٗ ػ٘اٌّ ذغز ٗارٕٗٚ ؽسىی رحِ)ایٖ٘رعی٘ٓ( را تؾزیح ْٕبیس.-5

 تؾریـ ٗ تساثیز زرّبٕی ٗارٕٗٚ ؽسىی رحِ را ت٘ضیح زٛس.-6

 بسی زعتی رفت را ت٘ضیح زٛس.تنٖیل ذبرد ع-7

 ػفٕ٘ت ٛبی ٕفبعی ٍئ را ت٘ضیح زٛس.-8

 ػفٕ٘ت رحِ ، ػ٘اٌّ سّیٖٚ عبس ٗ ّینزٗثیٍ٘٘صی آٓ را تؾزیح ْٕبیس.-9

 پبت٘صٕش ، عیز ثبٍیٖی ، زرّبٓ ػفٕ٘ت رحِ را ت٘ضیح زٛس.-10

ؽنْی، ىغیرتيی سذِ ٗ فبعئیت ٕنزٗسآ( را ؽزح  ٗ ػ٘ارك ػفٕ٘تٜبی رحِ ٗ ٍئ )ػفٕ٘تٜبی إغیشی٘ٓ "پزی اپزاتی٘"پزٗفیالمغی -11

 زٛس.

 ػفٕ٘تٜبی پزیٖٚ، پبت٘صٕش ٗ عیز ثبٍیٖی ٗ زرّبٓ  آٓ را تؾزیح ْٕبیس.-12

 ػفٕ٘تٜبی پغتبٓ ، اتیٍ٘٘صی ٗ تساثیز زرّبٕی آٓ را ت٘ضیح زٛس.-13

 :هفتنجلسه 

   ٗ تزّٗبٛب زر حبَّيی ٗ ّزاقجت اس آٓ پبرىی رحِ ، DIC ،آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب إ٘اع ذٕ٘زیشیٜبی ثؼس اس سایْبٓ :هدف كلي

 اهداف ويژه:

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس:

 پبرىی رحِ ٗ ػٌَ آٓ را ت٘ضیح زٛس.-1

 إ٘اع پبرىی رحِ )تزّٗبتیل، ذ٘ز ثٚ ذ٘ز( را ت٘ضیح زٛس.-2

 ٕؾبٕٚ ٛبی تؾریـ پبرىی رحِ را ت٘ضیح زٛس.-3

 پبرىی رحِ را تؾزیح ْٕبیس.پبت٘صٕش، تساثیز زرّبٕی ٗ پیبّسٛبی  -4

 ذٕ٘زیشی ثؼس اس سایْبٓ را ثیبٓ ْٕبیس. ثزآٗرز ّیشآتؼزیف ٗ  -5

 آتٕ٘ی رحِ ٗ ػٌَ آٓ را ت٘ضیح زٛس. -6

 ػ٘اٌّ ذغز، ارسیبثی ٗ تساثیز زرّبٕی آتٕ٘ی رحِ را تؾزیح ْٕبیس.-7

 ی پزٗعتبىالٕسیٔ ٗ....( را ت٘ضیح زٛس.إ٘اع زرّبٓ ٛبی زارٗیی آتٕ٘ی رحِ )امغی ت٘عیٔ، ّؾتقبت ارى٘ت، إٓبٍ٘ىٜب-8

 ّزاحٌ ازارٙ ذٕ٘زیشی ٛبی ّقبُٗ ثٚ زارٗٛبی امغی ت٘عیل را تؾزیح ْٕبیس.-9

 رٗؽٜبی رزاحی زرّبٓ آتٕ٘ی رحِ را ت٘ضیح زٛس.-10

 آؽٖب ؽ٘ز. إ٘اع زرّبٓ ذٕ٘زیشی ٛبی سایْبٕی ثب رٗؽٜبی رزاحی )ثریٚ ٛبی فؾبری رحِ، ثغتٔ ؽزیبٓ ایَیبك زاذَی...(ثب  -11

 زر حبَّيی را ت٘ضیح زٛس. (Disseminated intravascular coagulationإؼقبز زاذٌ ػزٗقی ّٖتؾز)-12

 فزآیٖس فؼبً ؽسٓ إؼقبز پبتٍ٘٘صیل را تؾزیح ْٕبیس.-13

 زاذٌ ػزٗقی ّٖتؾز را ثیبٓ ْٕبیس.تؾریـ ٗ تساثیز زرّبٕی ػّْ٘ی إؼقبز -14

 ضیح زٛس.افغالح تزّٗب زر حبَّيی را ت٘ -15
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ثب إ٘اع تزّٗبٛبی فیشینی )ثسرفتبری فیشینی، تزبٗس رٖغی ٗ ح٘ازث اتّ٘٘ثیٌ...( ، عبیز تزّٗبٛبی ٕبفذ)سذِ ٛبی ٕبؽی اس ىٍَ٘ٚ ٗ  -16

 چبق٘...،( ٗ غیز ٕبفذ)عق٘ط اس ثَٖسی ...( آؽٖب ؽ٘ز.

 ٖب ؽ٘ز.ثب آعیت ٛبی ّبزری ٗ رٖیٖی ٗیبفتٚ ٛبی ثبٍیٖی ثٚ زٕجبً إ٘اع تزّٗبٛب آؽ -17

 زر ّ٘رز پبرىی رحِ ثٚ زٕجبً تزّٗبی غیز ٕبفذ ت٘ضیح زٛس.-18

 ثب تساثیز زرّبٕی إ٘اع تزّٗبٛب آؽٖب ؽ٘ز.-19

 زر ّ٘رز آعیت حزارتی زر حبَّيی ، ّیشآ ّزه ٗ ّیز ّبزر ٗ رٖیٔ ٗ پیبّسٛبی آٓ آؽٖب ؽ٘ز.-20

 هطتنجلسه 

  حبَّيی ذبرد اس رحِ (عقظ ٗيی )آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب ػ٘ارك ّزاحٌ اٍٗیٚ حبَّ:هدف كلي

 اهداف ويژه:

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس : 

 افغالح عقظ را تؼزیف ْٕبیس  -1

 عقظ ذ٘ز ثٚ ذ٘ز، پبت٘صٕش ٗ ّیشآ ثزٗس آٓ را ت٘ضیح زٛس . -2

 ػ٘اٌّ ذغز عقظ ذ٘ز ثٚ ذ٘ز )ػ٘اٌّ رٖیٖی ّٗبزری( را ٍیغت ْٕبیس .-3

 ز ثٚ ذ٘ز )تٜسیس ثٚ عقظ، عقظ ٕبقـ، عقظ مبٌّ، عقظ ارتٖبة ٕبپذیز ...( را ت٘ضیح زٛس.  إ٘اع تقغیِ ثٖسی ثبٍیٖی عقظ ذ٘-4

 عقظ رارؼٚ ٗ ػٌَ آٓ را ت٘ضیح زٛس .-5

 ٕح٘ٙ ازارٙ إ٘اع عقظ ذ٘ز ثٚ ذ٘ز را ؽزح زٛس-6

 ّیشآ ثزٗس، اتیٍ٘٘صی ٗ تساثیز زرّبٕی عقظ زر عٚ ّبٛٚ زُٗ را تؾزیح ْٕبیس.-7

 تؼزیف ْٕبیس ٕبرعبیی عزٗینظ را-8

 اتیٍ٘٘صی ٗ إسینبعیٕٜ٘بی رزاحی ٕبرعبیی عزٗینظ را ت٘ضیح زٛس .-9

 رٗؽٜبی عزمالص )عزمالص ٗاصیٖبً ٗ تزإظ اثسّٗیٖبً(، آّبزىی قجٌ اس ػٌْ ٗ ػ٘ارك آٓ را ؽزح زٛس .  -10

 عقظ اٍقبیی ٗ عجقٚ ثٖسی )عقظ زرّبٕی ٗ عقظ اٍنتی٘( آٓ را تؼزیف ْٕبیس .  -11

 عقظ زر عٚ ّبٛٚ اًٗ )رزاحی ٗ عجی( ٗ ػ٘ارك آٓ را ت٘ضیح زٛسرٗػ ٛبی -12

 رٗػ ٛبی عقظ عٚ ّبٛٚ زُٗ )رزاحی ٗ عجی( را تؾزیح ْٕبیس.-13

 ػ٘اقت عقظ اٍنتی٘ را ت٘ضیح زٛس.-14

 سّبٓ رَ٘ىیزی اس حبَّيی ثٚ زٕجبً عقظ )ذ٘ز ثٚ ذ٘ز یب اٍقبیی( را ثیبٓ ْٕبیس .-15

 را ثیبٓ ْٕبیس. مت٘پیل )ٕبثزب(حبَّيی اتؼزیف ٗ ّیشآ ثزٗس -16

 تقغیِ ثٖسی ، ػ٘اٌّ ذغز ، عیز ثیْبری ٗ پیبّسٛبی ثبٍق٘ٙ حبَّيی ٍٍ٘ٚ ای را تؾزیح ْٕبیس.-17

 تظبٛزات ثبٍیٖی ٗ رٗػ ٛبی تؾریقی حبَّيی ٍٍ٘ٚ ای را ت٘ضیح زٛس.-18

 إ٘اع رصیِ ٛبی زرّبٓ عجی زر حبَّيی ٍٍ٘ٚ ای ٗ ػ٘ارك آٓ را ؽزح زٛس.-19

 ٘اع زرّبٓ رزاحی حبَّيی ٍٍ٘ٚ ای را ثیبٓ ْٕبیس.إ-20

 ّقبیغٚ زرّبٓ عجی ٗ رزاحی ٗ زرّبٓ إتظبری را ثیبٓ ْٕبیس.-21

 تؾریـ حبَّيی ثیٖبثیٖی ٗ تساثیز زرّبٕی آٓ را ت٘ضیح زٛس.-22

 تؾریـ ٗ تساثیز زرّبٕی حبَّيی زر اعنبر عشاریٔ را ؽزح زٛس.-23

 را ثیبٓ ْٕبیس. زٗینبًتؾریـ ٗ تساثیز زرّبٕی حبَّيی ع-24
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 تؾریـ حبَّيی ؽنْی )اثسّٗیٖبً( ٗ تساثیز زرّبٕی را ؽزح زٛس.-25

 حبَّيی ترْسإی ٗ عبیز ّٖبعق حبَّيی امت٘پیل را ت٘ضیح زٛس.-26

 

 نهن جلسه

آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب اعتفزاؽ ٛبی ؽسیس حبَّيی، ثیْابری ٛابی تزٗف٘ثالعاتیل حابَّيی)ًّ٘ ٛیاساتیفزُ(،      :هدف كلي

GTTّٜبرِ، م٘ری٘مبرعیّٖ٘ب ًّ٘ ، 

 :اهداف ويژه

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس : 

 ( را تؼزیف ْٕبیس.GTDافغالح ثیْبری تزٗف٘ثالعتیل حبَّيی )-1

 تؼزیف ٗ تقغیِ ثٖسی ًّ٘ ٛیساتیف٘رُ را ثیبٓ ْٕبیس.-2

 اپیسّیٍ٘٘صی ، ػ٘اٌّ ذغزٗ پبت٘صٕش ًّ٘ ٛیساتیف٘رُ را ت٘ضیح زٛس.-3

 ٍیٖی ،ٗیضىیٜبی ٍّٜ٘بی ٛیساتیف٘رُ مبٌّ ٗ ٕبقـ ٗتؾریـ آٓ  را ؽزح زٛس.یبفتٚ ٛبی ثب-4

 پبتٍ٘٘صی ٗ تساثیز زرّبٕی ًّ٘ ٛیساتیف٘رُ را ت٘ضیح زٛس.-5

 إ٘اع ٕئ٘پالسی تزٗف٘ثالعتیل حبَّيی را ٍیغت ْٕبیس.-6

 تیل حبَّيی را ت٘ضیح زٛس.یبفتٚ ٛبی ثبٍیٖی، تؾریـ ، ّزحَٚ ثٖسی ٗ اّتیبسزٛی پزٗىٖ٘عتیل ٕئ٘پالسی تزٗف٘ثالع-7

 ٗ زرّبٓ آٓ را تؾزیح ْٕبییس. (حبَّيی ،.... تقغیِ ثٖسی ٛیغتٍ٘٘صیل ٕئ٘پالسی تزٗف٘ثالعتیل حبَّيی )ًّ٘ ّٜبرِ، م٘ری٘مبرعیُٖ٘-8

 حبَّيی ثؼسی زر سٕبٓ زارای عبثقٚ ًّ٘ ٛیساتیف٘رُ را ت٘ضیح زٛس.-9

 اعتفزاؽ ؽسیس حبَّيی را تؼزیف مٖس.-10

 زٗس ٗ اتی٘پبت٘صٕش اعتفزاؽ ؽسیس حبَّيی را تؾزیح مٖس.ّیشآ ث-11

 ػ٘ارك اعتفزاؽ ؽسیس حبَّيی را ت٘ضیح زٛس.-12

 تؾریـ ٛبی افتزاقی اعتفزاؽ ؽسیس حبَّيی را ثیبٓ ْٕبیس .-13

    تساثیز زرّبٕی اعتفزاؽ ؽسیس حبَّيی را تؾزیح ْٕبیس.-14

 

 دهنجلسه 

ی، رسا ؽسٓ سٗزرط رفت،  ثیْبری ٛب ٗ ٕبٖٛزبریٜبی رفت)رفت امزتب ٗ آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب رفت عزراٛ: هدف كلي

)... 

 :اهداف ويژه

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس : 

 افغالح رفت عزراٛی ٗ ّٜبرزت رفت را ت٘ضیح زٛس.-1

 ت٘ضیح زٛس.عجقٚ ثٖسی إ٘اع رفت عزراٛی را -2
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 ّیشآ ثزٗس ٗ ػ٘اٌّ ّزتجظ ثب رفت عزراٛی را ت٘ضیح زٛس.-3

 ػ٘اٌّ ٗ  ٗیضىیٜبی ثبٍیٖی ٗ رٗؽٜبی تؾریقی رفت عزراٛی را ثیبٓ مٖس.-4

 رٗؽٜبی تؾریقی ٗ تساثیز زرّبٕی رفت عزراٛی را تؾزیح ْٕبیس.-5

 ثنبرىیزی إ٘اع رٗػ سایْبٕی زر ّ٘ارز رفت عزراٛی را ت٘ضیح زٛس.-6

 ٕبتبً رفت عزراٛی را ت٘ضیح زٛس. پیبّسٛبی ّبزری ٗ پزی-7

 رفت ( ٗ ّیشآ ؽی٘ع آٓ را تؼزیف ْٕبیس. افغالح رسا ؽسٓ سٗزرط رفت )زمٍْ٘بٓ-8

 زمٍْ٘بٓ تزّٗبتیل ٗ ّشّٔ را ت٘ضیح زٛس.-9

 ّ٘رثیسیتٚ ٗ ّزه ٗ ّیز پزی ٕبتبً زمٍْ٘بٓ رفت را ت٘ضیح زٛس.-10

 ػ٘اٌّ سّیٖٚ عبس زمٍْ٘بٓ رفت را ٍیغت ْٕبیس.-11

 ّیٖٚ عبس زمٍْ٘بٓ ت٘ضیح زٛس.زر ّ٘رز ؽبیؼتزیٔ ٗ ّْٜتزیٔ ػ٘اٌّ س-12

 تؾریـ زمٍْ٘بٓ رفت را ثیبٓ ْٕبیس. ٗیبفتٚ ٛبی ثبٍیٖی -13

 تؾریـ افتزاقی ٗ ػ٘ارك زمٍْ٘بٓ رفت را تؾزیح ْٕبیس.-14

 تساثیز زرّبٕی ٗ إتربة رٗؽٜبی سایْبٕی ّرتَف ثز حغت ؽزایظ زمٍْ٘بٓ را ت٘ضیح زٛس.-15

 یف ْٕبیس.افغالح چغجٖسىی غیز عجیؼی رفت را تؼز-16

 چغجٖسىی ٛبی غیز عجیؼی رفت ثٚ زی٘ارٙ رحِ )پالعٖتب امزتب، ایٖنزتب ٗ پزمزتب( را ت٘ضیح زٛس.عجقٚ ثٖسی  إ٘اع  -17

 چغجٖسىی ٛبی غیزعجیؼی رفت را ت٘ضیح زٛس. ثبٍیٖی تظبٛزات ٗ ػ٘اٌّ ذغز ّیشآ ثزٗس،-18

 را ؽزح زٛس.چغجٖسىی ٛبی غیزعجیؼی رفت ّرتَف تساثیز زرّبٕی تؾریـ ٗ -19

 را ت٘ضیح زٛس. چغجٖسىی ٛبی غیزعجیؼی رفتپیبّسٛبی ّبزری ٗ رٖیٖی زر ّ٘ارز -20

 يازدهنجلسه 

وس، پروالپس بندنبف، عفونت و نی، اولیگوهیدرآم هیدرآمنیوسآشنبیی دانشجویبن بب پرده هبی جنینی) پلی : هدف كلي

 التهبة پرده هبی جنینی(

 :اهداف ويژه

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس : 

 س.عجیؼی ّبیغ آّٖی٘ٓ را تؼزیف ْٕبیحزِ -1

 س.را ت٘ضیح زٛ )پَی ٛیسرآّٖی٘ط ٗ اٍٗیي٘ٛیسرآّٖی٘ط(الت حزِ ّبیغ آّٖی٘ٓإ٘ع اذتال-2

 حزِ ّبیغ آّٖی٘ٓ ت٘عظ ثزرعی عٕ٘٘ىزفیل آؽٖب ؽ٘ز. ثب إساسٙ ىیزی-3

 س.(را ؽزح زAFIٛعٖزؼ ّیشآ ّبیغ آّٖی٘ٓ ثب اعتفبزٙ اس ؽبذـ ّبیغ آّٖی٘ٓ )-4

 یس.تؼزیف ْٕب ٗ عجقٚ ثٖسی آٓ را ثز اعبط ؽست آّٖی٘طٛیسر-5

 را ؽزح زٛس. ٛیسرآّٖی٘ط اتیٍ٘٘صی-6

 تؼسازی اس ٕبٖٛزبریٜبی إتربثی ٗ ّنبٕیغِ ٛیسرآّٖی٘ط زر إٜٓب را ٕبُ ثجزز.-7

 زٛس. ت٘ضیحٛیسرآّٖی٘ط ایسی٘پبتیل را -8

 را ت٘ضیح زٛس. ٛیسرآّٖی٘طحبَّيی  ٛبیپیبّسػ٘ارك ٗ -9

 را تؾزیح ْٕبیس. ٖی٘طسرآّٛیتساثیز زرّبٕی زر -10
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 را تؼزیف ْٕبیس. طآّٖی٘ٛیسراٍٗیي٘ -11

 سٗزٖٛيبُ ٗثؼس اس ّیبٕٚ حبَّيی را ت٘ضیح زٛس. اٍٗیي٘ ٛیسرآّٖی٘طاتیٍ٘٘صی -12

 ٕبٖٛزبریٜبی ّبزرسازی ّزتجظ ثب اٍٗیي٘ ٛیسر آّٖی٘ط را ٕبُ ثجزز. -13

 ٕبُ ثجزز.را  ٛیسرآّٖی٘طزارٗٛبی ّٖزز ثٚ ایزبز اٍٗیي٘ -14

 پیبّسٛبی حبَّيی ّزتجظ ثب اٍٗیي٘ٛیسرآّٖی٘ط را ؽزح زٛس.15

 تساثیز زرّبٕی اٍٗیي٘ٛیسرآّٖی٘ط را ت٘ضیح زٛس.-16

 پزٗالپظ ثٖسٕبف را تؼزیف ْٕبیس.-17

 ػٌَ ٗ تساثیز زرّبٕی پزٗالپظ ثٖسٕبف را ثیبٓ ْٕبیس.-18

 .ّنبٕیغِ ایزبز م٘ری٘آّٖیٕ٘یت را ؽزح زٛس-19

 دوازدهنجلسه 

 پبرىی سٗزرط پززٙ ٛبی رٖیٖی ٗ زإؾز٘یبٓ ثب سایْبٓ سٗزرطآؽٖبیی  :هدف كلي

 اهداف ويژه: 

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس : 

 ( تؼزیف ْٕبیس.AGA,LGA,SGAحبٍتٜبی ّرتَف ٕ٘ساز را اس ٍحبػ رخٚ )-1

 ٗاصٙ ٛبی سایْبٓ پزٙ تزُ ٗ پزٙ ّچ٘ر را تؼزیف ْٕبیس.-2

 یت ٛبی ٗسٓ ٖٛيبُ تٍ٘س )ٗسٓ مِ ٖٛيبُ تٍ٘س ....( را ؽزح زٛس.إ٘اع ٗضؼ-3

 ّیشآ ّزه ٗ ّیز ٗ ّ٘رثیسیتٚ ٕ٘سازآ پزٙ تزُ را ت٘ضیح زٛس.-4

 آعتبٕٚ قبثَیت حیبت ٕ٘سازآ پزٙ تزُ را ثیبٓ ْٕبیس. -5

 سایْبٓ پزٙ تزُ زیزٖٛيبُ را تؼزیف ْٕبیس.-6

 سایْبٓ پزٙ تزُ را تؾزیح ْٕبیس. ػٌَ-7

 جز پزٙ تزُ ذ٘ز ثٚ ذ٘ز را ت٘ضیح زٛس.ٍی -8

 پیؼ اس ّ٘ػس ٗ پززٙ ٛب را تؼزیف ْٕبیس. ٗ پزٙ تزُپبرىی -9

 ػ٘اٌّ ّساذَٚ ىز سایْبٓ پزٙ تزُ را ثیبٓ  ْٕبیس. -10

 راٜٛبی تؾریقی سایْبٓ پزٙ تزُ را ت٘ضیح زٛس. -11

 ( را ؽزح زٛس.ّقزف پزٗصعتزٗٓ،  راٜٛبی پیؾيیزی اس سایْبٓ پزٙ تزُ )عزمالصعزٗینظ-12

 زرّبٓ إتظبری ٗ...( را تؾزیح ْٕبیس. سایْبٓ ػْسی، )ثغتزی مززٓ زر ثیْبرعتبٓ، ٗ پیؼ اس ّ٘ػس پززٙ ٛبازارٙ پبرىی پزٙ تزُ -13

 مبرثزز زرّبٓ ضس ّینزٗثی ٗ م٘رتین٘اعتزٗئیسٛب را زر سایْبٓ پزٙ تزُ ثیبٓ ْٕبیس.-14

 ٍِ را ت٘ضیح زٛس.ٍیجز پزٙ تزُ ْٛزاٙ ثب پززٙ ٛبی عبازارٙ -15

 تبحیز زرّبٓ م٘رتین٘اعتزٗئیسی زر افشایؼ ثَ٘ؽ ریٚ رٖیٔ را ؽزح زٛس.-16

 إ٘اع ّساذالت ٗ رٗؽٜبی زارٗیی ثزای رَ٘ىیزی اس ٍیجز پزٙ تزُ یب ّٜبر آٓ را ت٘ضیح زٛس.-17

 آزرٕزصیل )ت٘مٍ٘یتیل( ثزای ّٜبر ٍیجز پزٙ تزُ را ٕبُ ثجزز.-إ٘اع زارٗٛبی ثتب-18

 نزز عٍ٘فبت ّٖیشیِ زر ّٜبر ٍیجز پزٙ تزُ ٗ آحبر آٓ را ثز رٗی ٕ٘ساز تؾزیح ْٕبیس.ػَْ-19

 تساثیز زرّبٕی ت٘فیٚ ؽسٙ ثزای ٍیجز پزٙ تزُ را تؾزیح ْٕبیس.-20
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 سيسدهنجلسه 

آهووزش  ) RH ٗ ABOٕبعابسىبری   ٗ آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب حبَّيی ع٘الٕی ؽسٙ، تبذیز رؽس زاذاٌ رحْای   :كليهدف 

 (هجازي

 اهداف ويژه: 

 پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس : زر 

 پغت تزُ ، عً٘ مؾیسٙ، پظ اس ّ٘ػس ٗ پغت ّچ٘ر را تؼزیف ْٕبیس. ففتٜبی-1

 تؼزیف ثیٔ اٍََْی حبَّيی عً٘ مؾیسٙ )پغت تزُ( را ثیبٓ ْٕبیس.-2

 حبَّيی ثباعتفبزٙ اس ّ٘ػس قبػسىی را ت٘ضیح زٛس. عٔ ثزآٗرزی-3

 ّیشآ ثزٗس حبَّيی پغت تزُ را ثیبٓ ْٕبیس.-4

 پزی ٕبتبً زر حبَّيی ٛبی پغت تزُ را ت٘ضیح زٛس.ٗ ّ٘رثیسیتٚ ّیشآ ّزه ٗ ّیز -5

 را ؽزح زٛس. (اذتالً ػَْنزز رفت ،عٖسرُ پغت ّبچ٘ریتٚ)پبت٘فیشیٍ٘٘صی حبَّيی پغت تزُ-6

 ارتجبط ثیٔ زیغتزط رٖیٖی ٗ اٍٗیي٘ ٛیسرآّٖی٘ط ثب حبَّيی پغت تزُ را ت٘ضیح زٛس.-7

 تزُ را ت٘ضیح زٛس.ػ٘ارك حبَّيی پغت -8

 زر حبَّيی پغت تزُ را ثیبٓ ْٕبیس. قجٌ اس سایْبٓ ٗ ٖٛيبُ سایْبٓ تساثیز زرّبٕی-9

 ّحسٗزیت رؽس رٖیٔ، ّحسٗزیت قزیٖٚ زر ّقبیغٚ ثب ّحسٗزیت غیز قزیٖٚ رؽس را تؼزیف ْٕبیس.-10

 ٕح٘ٙ تؾریـ ٗ پیؾيیزی اس ّحسٗزیت رؽس رٖیٔ را ت٘ضیح زٛس.-11

 ّحسٗزیت رؽس رٖیٔ را تؾزیح ْٕبیس. زر ّ٘ارز ، ٍیجز ٗ سایْبٓ تساثیز زرّبٕی-12

 .را ت٘ضیح زٛس RH  ٗABOٕبعبسىبری  -13

 چهاردهنجلسه 

  آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثبپزفؾبری ذ٘ٓ زر حبَّيی)پزٙ امالّپغی، امالّپغی، فؾبرذ٘ٓ ّشّٔ ٗ..(:  هدف كلي

 اهداف ويژه: 

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس : 

 تالالت ٛیپزتبٕغی٘ ثزٗس مٖٖسٙ زر ثبرزاری را عجقٚ ثٖسی ْٕبیس .  إ٘اع اذ -1

 تؾریـ ٛیپزتبٕغی٘ٓ حبَّيی را ت٘ضیح زٛس .  -2

 پزٙ امالّپغی ٗ ؽبذـ ٛبی ؽست آٓ را ؽزح زٛس . عٖسرُ -3

 امالّپغی ٗ ػالئِ آٓ را تؼزیف ْٕبیس .  -4

 ّیشآ ثزٗس ٗ ػ٘اٌّ ذغز پزٙ امالّپغی را ت٘ضیح زٛس . -5

 یٍ٘٘صی ٗ پبت٘صٕش پزٙ امالّپغی را ؽزح زٛس .  ات-6

 پبت٘فیشیٍ٘٘صی پزٙ امالّپغی را ثیبٓ ْٕبیس . -7

 تغییزات رخ زازٙ زر زعتيبٙ قَجی ػزٗقی ،حزِ ذ٘ٓ ٗ عیغتِ إؼقبزی ّبزر زر عی پزٙ امالّپغی را تؾزیح ْٕبیس .  -8

 اذتالالت پالمتی)تزّٗج٘عیت٘پٖی( ٗ ػ٘ارك آٓ را ت٘ضیح زٛس .  -9
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 تغییزات مَیٚ )پزٗتئیٖ٘ری ( زر رزیبٓ پزٙ امالّپغی ا امالّپغی را ت٘ضیح زٛس .-10

 امالّپغی را ت٘ضیح زٛس . –تغییزات ّغشی ٗ ثیٖبیی رخ زازٙ زر رزیبٓ پزٙ امالّپغی -11

 را ت٘ضیح زٛس .   HEELLPعٖسرُ -10

 پیؼ ثیٖی ٗ پیؾيیزی پزٙ امالّپغی را ثیبٓ ْٕبیس .  -11

 امالّپغی را ثیبٓ ْٕبیس .   -ّبٕی پزٙ امالّپغی تساثیز زر -12

 پزٙ امالّپغی ٗ امالّپغی ٗ ٕح٘ٙ ازارٙ إٜٓب را ت٘ضیح زٛس .   ٗ یبفتٚ ٛبی ثبٍیٖی ػالئِ تؾریـ-13

 ٕح٘ٙ تز٘یش عٍ٘فبت ّٖیشیِ ثزاعبط مٖتزً تؾٖذ ٗ ّزاقجت ٛبی السُ را ت٘ضیح زٛس .  -14

 ً تز٘یش عٍ٘فبت ّٖیشیِ زر زرّبٓ امالّپغی را ثیبٓ ْٕبیس.آحبر ّبزری ، رٖیٖی ٗ ٕ٘سازی ثٚ زٕجب-15

 ثب ػ٘اقت ع٘الٕی ّست پزٙ امالّپغی زر زٗرٙ ثؼس اس سایْبٓ آؽٖب ؽ٘ز.  -16

 ػ٘اٌّ ذغز ّزتجظ ثب فؾبر ذ٘ٓ ّشّٔ را ثیبٓ ْٕبیس.-17

 آحبر حبَّيی ثز فؾبر ذ٘ٓ ّشّٔ را ت٘ضیح زٛس.-18

 یبّسٛبی ّبزری ٗ پزی ٕبتبً را ٍیغت ْٕبیس.آحبر ٕبّغَ٘ة فؾبر ذ٘ٓ ّشّٔ ثز پ-19

 تساثیز زرّبٕی فؾبر ذ٘ٓ ّشّٔ زر زٗرآ حبَّيی را ثیبٓ ْٕبیس.-20

 زر ّ٘ارز اثتالی ّبزر ثٚ فؾبر ذ٘ٓ ّشّٔ را تؾزیح ْٕبیس. ٗ پیؼ آىٜی زراس ّست ّالحظبت ٖٛيبُ سایْبٓ ٗ ّزاقجتٜبی ثؼس اس سایْبٓ-21

 

 پانسدهنجلسه 

 (آهوزش هجازي) ی زإؾز٘یبٓ ثب ثبرزاری چٖس قَ٘، حبَّيی ذبْٕٜب زر عٖیٔ پبییٔ ٗ ثبالآؽٖبی : هدف كلي

 اهداف ويژه:

 زر پبیبٓ زإؾز٘ قبزر ثبؽس : 

 حبَّيی ٛبی چٖسقَ٘یی را ت٘ضیح زٛس.ّنبٕیغِ ٛبی -1

 ( را تؼزیف ْٕبیس.ّٕ٘٘سیي٘ت، زی سیي٘تإ٘اع زٗقَ٘یی )-2

 ا تؾزیح ْٕبیس.ٕح٘ٙ تؾنیٌ زٗقَ٘ٛبی ّٕ٘٘سیي٘ت ر-3

 ع٘پزفتبعی٘ٓ ٗ ع٘پ٘فنٕ٘ساعی٘ٓ را تؼزیف ْٕبیس.-4

 ػ٘اٌّ ّ٘حز ثز زٗقَ٘یی را ؽزح زٛس-5

 ثبٍیٖی ٗ عٕ٘٘ىزافی ٗ ...( را ت٘ضیح زٛس.ثزرعی رٗؽٜبی ّرتَف تؾریـ حبَّيی ٛبی چٖسقَ٘یی )-6

 ّبزر ثب حبَّيی چٖسقَ٘یی را ت٘ضیح زٛس. ٛبی فیشیٍ٘٘صیل ٕح٘ٙ عبسىبری-8

 حبَّيی زٗقَ٘یی )عقظ، ٕبٖٛزبریٜب، ....( را ؽزح زٛس. ٘اركػ-9

ت٘ضایح  را ثٚ ِٛ چغجیسٙ، إٓبعتّ٘٘سٛبی ػزٗقی ثیٔ رٖیٔ ٛاب ....(   بَّيی ٛبی چٖسقَ٘یی )زٗقَ٘ٛبیحرٖیٖی ّٖحقز ثٚ فزز را ػ٘ارك -10

 زٛس.

 قٌ ثٚ قٌ ٗ پبت٘ فیشیٍ٘٘صی آٓ را ت٘ضیح زٛس. تزإغف٘سی٘ٓ عٖسرُ -11

 تؾریـ، زرّبٓ ٗپیبّسٛبی عٖسرُ تزإغف٘سی٘ٓ قٌ ثٚ قٌ را ؽزح زٛس. راٜٛبی-13

 زٗقَ٘ٛبی ٕبْٛبٖٛو را ت٘ضیح زٛس. ارسیبثی ، تؾریـ ٗ تساثیزاتی٘پبت٘صٕش-14

 پیبّس ّزه ینی اس رٖیٔ ٛب را زر حبَّيی ٛبی زٗقَ٘یی ؽزح زٛس.-15

 بی زٗقَ٘یی ثیبٓ ْٕبیس.را زر حبَّيی ٛ)رصیِ غذایی، عٕ٘٘ىزافی( ّزاقجتٜبی پزٙ ٕبتبً-16
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 ٕظبرت قجٌ اس سایْبٓ )تغتٜبی عالّت رٖیٔ ،عٕ٘٘ىزافی ٗ...( زر حبَّيی ٛبی زٗقَ٘یی را ت٘ضیح زٛس.-17

 راٜٛبی پیؾيیزی اس سایْبٓ پزٙ تزُ ٗ رٗؽٜبی ع٘الٕی مززٓ حبَّيی چٖس قَ٘یی را ثیبٓ ْٕبیس.-18

 برىی پزٙ تزُ پززٙ ٛب را ت٘ضیح زٛس.تساثیز زرّبٕی زر حبَّيی ٛبی زٗقَ٘یی ّجتال ثٚ پ-19

 ٕح٘ٙ سایْبٓ تأذیزی قٌ زُٗ را ثیبٓ ْٕبیس.-20

 ٗضؼیت ٍیجز زر حبَّيی ٛبی  زٗقَ٘یی را تؾزیح ْٕبیس.-21

 ْٕبیؼ ٗ ٗضؼیت رٖیٔ ٛب را زر حبَّيی ٛبی زٗقَ٘یی ثیبٓ ْٕبیس.-22

 رٗػ سایْبٓ زر زٗ قَ٘ٛبی زارای ْٕبیؼ ّرتَف را ثیبٓ ْٕبیس.-23

 حبَّيی ٛبی عٚ قَ٘یی یب پز تؼساز تز را تؼزیف مٖس.-24

 مبٛؼ إتربثی تؼساز رٖیٔ ٛب زر حبَّيی ٛبی چٖس قَ٘یی را ت٘ضیح زٛس.-25

 ذتِ إتربثی حبَّيی ٛبی چٖس قَ٘یی را ت٘ضیح زٛس.-26

 عبٍٚ را ثیبٓ ْٕبیس. 15-19پیبّسٛبی ثبرزاری زر سٕبٓ ٕ٘ر٘آ -27

 عبٍيی را ؽزح زٛس. 35بَّيی ٛبی ثؼس اس پیبّسٛبی ثبرزاری را زر ح-28

 ضانسدهنجلسه 

 (آهوزش هجازي)آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب اػتیبز زر حبَّيی: هدف كلي

 :اهداف ويژه

 را ت٘ضیح زٛس.  ٗاثغتيی ٗ ع٘ءّقزف ّ٘از زر سٕبٓ-1

 را ٍیغت ْٕبیس. ػ٘اٌّ ّؤحز ثز ّقزف ّ٘از زر سٕبٓ-2

 زٛس. ثیبٓرا  اٍي٘ٛبی ّقزف ّ٘از زر سٕبٓ-3

 را ت٘ضیح زٛس. رّبٓ ع٘ءّقزف ّ٘از زر سٕبّٓ٘إغ ز-4

 را ثیبٓ ْٕبیس. احزات ع٘ءّقزف ّ٘از زر سٕبٓ-5

 سٕبٓ را ت٘ضیح زٛس. تأحیز ع٘ءّقزف ّ٘از ثز ػَْنزز رٖغی ٗ ثبرٗری-6

 را ؽزح زٛس.  زرّبٓ اذتالالت ّقزف ّ٘از زر سٕبٓ-7

 س.ت٘ضیح زٛ را تأحیز ع٘ءّقزف ّ٘از افیٕ٘ی ثز ثزآیٖسٛبی ثبرزاری-8

 را ؽزح زٛس. ػ٘ارك سایْبٕی ؽبیغ زر سٕبٓ ثبرزار ٗاثغتٚ ثٚ ّ٘از افیٕ٘ی-9

 را ثیبٓ ْٕبیس. تأحیز ع٘ءّقزف ّ٘از افیٕ٘ی ثز ّبزر ثبرزار-10

 را ت٘ضیح زٛس. ػ٘ارك عجی ؽبیغ سٕبٓ ثبرزار ٗاثغتٚ ثٚ ّ٘از افیٕ٘ی-11

 را ؽزح زٛس. تبحیز ع٘ءّقزف ّ٘از افیٕ٘ی ثز رٖیٔ ٗ ٕ٘ساز-12

 را ثیبٓ ْٕبیس. ٍشُٗ غزثبٍيزی ّقزف ّ٘از زر ثبرزاری-13

 را ؽزح زٛس. ربیيبٙ غزثبٍيزی ّقزف ّ٘از زر ّزاقجتٜبی ثبرزاری ٗ سّبٓ-14

 را ت٘ضیح زٛس. ّقزف ّ٘از زر ّزاقجتٜبی ثبرزاریاثشارٛبی ارسیبثی غزثبٍيزی -15

 آ ثبرزار ّقزف مٖٖسٙ ّ٘از را تؾزیح ْٕبیس.زر ّبزر ثؼس اس سایْبٓ ٗ حیٔ سایْبٓ ، ّزاقجتٜبی پیؼ اس تٍ٘س-16

 را ثیبٓ ْٕبیس. ّالحظبت ِّٜ زر ىزٜٗٛبی ذبؿ-17

 را ت٘ضیح زٛس. اْٛیت ت٘رٚ ثٚ سٕبٓ ٗاثغتٚ ثٚ ّ٘از ٖٛيبُ سایْبٓ-18

 را ؽزح زٛس. افً٘ مَی ٖٛيبُ سایْبٓ زر ّبزرآ ٗاثغتٚ ثٚ ّ٘از -19
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 را ثیبٓ ْٕبیس. زرٕنبت ِّٜ زر ثزقزاری ارتجبط ّٖبعت ثب ّب -20

 ( را ت٘ضیح زٛس.ٕنبت ِّٜ ٖٛيبُ ارسیبثی ّبزر ٗاثغتٚ ثٚ ّ٘از )یب ّؾن٘ك ثٚ ٗاثغتيی -21

 را ثیبٓ ْٕبیس. مٖٖسٙ ّ٘از ّرسر ّ٘ارز ّٖغ ؽیززٛی زر سٕبٓ ع٘ءّقزف-22

 هفدهنجلسه 

 ٗ ٕح٘ٙ احز إٜٓب ٗ غیز زارٗیی مبٛؼ زرز سایْبٓ زارٗییآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب إ٘اع رٗؽٜبی  :هدف كلي

 :اهداف ويژه

 را ٕبُ ثجزز. مبٛؼ زرز زارٗیی رٗػ ٛبیإ٘اع -1

 إ٘اع رٗػ ٛبی زارٗیی مبٛؼ زرز را ؽزح زٛس.-2

 ٕح٘ٙ احز إ٘اع رٗػ ٛبی زارٗیی مبٛؼ زرز را ت٘ضیح زٛس.-3

 إ٘اع رٗؽٜبی غیز زارٗیی مبٛؼ زرز سایْبٓ را ٕبُ ثجزز.-4

 ٛؼ زرز سایْبٓ را ت٘ضیح زٛس.إ٘اع رٗؽٜبی غیز زارٗیی مب-5

 ٕح٘ٙ احز إ٘اع رٗػ ٛبی غیز زارٗیی مبٛؼ زرز را ت٘ضیح زٛس.-6

 ٗ فبس فؼبً( را ت٘ضیح زٛس.فبس ٕٜفتٚ زر ّزحَٚ اًٗ سایْبٓ) رٗػ ٛبی مبٛؼ زرزإ٘اع -7

 ؽزح زٛس.سایْبٓ را  زُٗزر ّزحَٚ  رٗػ ٛبی مبٛؼ زرزإ٘اع -8
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 .1396إتؾبرات ىَجبٓ اٍي٘ریتْٜبی سٕبٓ ٗ ّبّبیی. ثٜزاُ قبضی رٜبٕی ٗ ْٛنبرآ. -10

ت ذابٕ٘ازٙ   زفتاز عاالّ   ٗسارت ثٜساؽات،  -زر زٗ رَاس  )راْٖٛبی ذسّبت زاذٌ ٗ ذبرد ثیْبرعتبٕی( ّزاقجتٜبی ازغبُ یبفتٚ عالّت ّبزرآ-11

 ٗرْؼیت، ازارٙ عالّت ّبزرآ

زفتز عاالّت ذابٕ٘ازٙ  ٗرْؼیات،     ٗسارت ثٜساؽت، راْٖٛبی مؾ٘ری إزبُ سایْبٓ عجیؼی ٗ ارائٚ  رٗؽٜبی غیز زارٗیی مبٛؼ زرز سایْبٓ،-12

 ازارٙ عالّت ّبزرآ

زفتاز عاالّت ذابٕ٘ازٙ ٗرْؼیات، ازارٙ      ت ثٜساؽات،  ٗسار -راْٖٛبی مؾ٘ری ارائٚ ذسّبت ّبّبیی ٗ سایْبٓ، ثیْبرعتبٕٜبی زٗعتسار ّابزر -13

 عالّت ّبزرآ

زفتاز عاالّت رٗإای، ارتْابػی ٗ اػتیابز ازارٙ      ، راْٖٛبی ّسیزیت ٗاثغتيی ثٚ ّ٘از زر ثبرزاری، تٍّ٘س)ٖٛيبُ سایْبٓ(، ؽیززٛی ٗ ٕا٘سازی  -14

 ازٙ ٗ ّسارط ّؼبٕٗت ثٜساؽت ازارٙ عالّت ّبزرآپیؾيیزی ، زرّبٓ ٗ مبٛؼ آعیت ع٘ءّقزف ّ٘از ثب ّؾبرمت زفتز عالّت رْؼیت، ذبٕ٘

 -ی، ّالحظبت ثبٍیٖی ٖٛيبُ سایْبٓ زر ّبزرآ ٗاثغتٚ ثٚ ّ٘از ّرسر، زفتز عالّت رْؼیت، ذبٕ٘ازٙ ٗ ّاسارط ثیْبرعتبٕراْٖٛبی مؾ٘ری -15

 ف ّ٘ازازارٙ پیؾيیزی ٗ ّجبرسٙ ثب ع٘ء ّقز -، زفتز عالّت رٗإی ارتْبػی ٗ اػتیبزازارٙ عالّت ّبزرآ

 متبثٜبی ّزث٘ط ثٚ فیشیٍ٘٘صی زرز ٗ ٕیش إ٘اع رٗؽٜبی زارٗیی ٗ غیز زارٗیی مبٛؼ زرز سایْبٓ-16

 فیزٗسٙ، ّیٖ٘مسٙ ؽی٘ا، آذزیٔ چبح عالّت سٓ اس ّٖظزی زیيز، رٗعتب-17
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 روش تدريس : 

 ارائه کنفرانس، کارگروهی ،پزعؼ ٗ پبعد  ،ثحج ىزٗٛی عرٖزإی ،

 ي : رسانه هاي كوك آهوزض

 موالش ٗایت ثزز،  ،ٗیسی٘ پزٗصمت٘ر

 سنجص و ارزضيابي: 

 عبػت تبرید ْٕزٙ رٗػ تسریظ آسّ٘ٓ

 م٘ئیش
تشریحی ) پاسخ  -چند گسینه ای

 کوتاه(
1 

بعد از هر سه جلسه 

 کالس
 در ساعت کالس

 آسّ٘ٓ ّیبٓ زٗرٙ
تشریحی ) پاسخ  –چند گسینه ای 

 کوتاه(
 ترم 8بعد از هفته        2

 11-11ساعت  11/8/98تاریخ 

 آسّ٘ٓ پبیبٓ زٗرٙ
تشریحی ) پاسخ  -چند گسینه ای

 کوتاه(
 28/10/98 پایان ترم 16

 فؼبٍیتٜبی آّ٘سؽی

ارائٚ تحقیق، تزرْٚ ٗ 

زر سّیٖٚ  عْیٖبر زإؾز٘یی

 ّ٘ض٘ع زرط

1 - - 

 هقررات درسي و انتظارات از دانطجو:

اس اْٛیت ٗیضٙ ای زر رؽتٚ ّبّبیی  بارداری زایمانمٚ زرط  اس زإؾز٘یبٓ ّحتزُ إتظبر ّی رٗز مٚ ثب ت٘رٚ ثٚ ایٔ

ثزذ٘رزار ّی ثبؽس ٗ ثب زر ٕظز ىزفتٔ ّحسٗزیت سّبٕی ، رٜت ٛز چٚ ثٜتز ثزىشار ؽسٓ ایٔ ٗاحس زرعی ثاٚ ٕنابت   

 سیز ت٘رٚ فزّبییس:

 حض٘ر ّٖظِ ٗ فؼبً زر رَغبت زرط راط عبػت ّقزر -1

 مالط ذبّ٘ػ ْٕ٘زٓ تَفٔ ْٛزاٙ ذ٘ز زر  -2

 زر فؼبٍیت ٛبی زاذٌ مالعی ٗ ثحج ىزٗٛی ؽزمت -3

 زر ارسؽیبثی پبیبٕی   مالطغیجت زر ٛز یل اس رَغبت ث٘زٓ ّ٘حز  -4

 رر٘ع ثٚ ّٖبثغ ّؼزفی ؽسٙ -5

 ّغبٍؼٚ ّقبالت رسیس ٗ ّزتجظ ثب ٗاحس زرعی -6

 ؽزمت زر اّتحبٓ ّیبٓ تزُ -7

 ؽزمت زر اّتحبٓ پبیبٓ تزُ -8
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 ثغْٚ تؼبٍی
 (1یز عجیؼی)ثبرزاری ٗ سایْبٓثبرزاری ٗ سایْبٓ غ زرط رسًٗ سّبٕجٖسی

 5مالط  10-12چٜبرؽٖجٚ عبػت رٗس ٗ عبػت رَغٚ : 

غٚ
رَ

 

 ّسرط ّ٘ض٘ع زرط تبرید

1 
آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب إ٘اع زیغت٘ؽی ٛب زر حیٔ ٍیجز ؽبٌّ ٕیزٗٛبی ذزٗری، مبٕبً سایْبٓ،  27/6/98

 رٖیٔ ٗ...

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

2 
ٗ پزسإتبعیٕٜ٘ب ٗ پ٘سیؾٔ ٛبی غیز عجیؼی ٗ تغییز پ٘سیؾٖٜب زر  آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب قزارٛب 3/7/98

 ّبزر

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

3 
آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ  ثب ف٘رعپظ، ٗامیُ٘، عشاریٔ ٗ ّزاقجتٜبی ثؼس اس آٓ ٗ سایْبٓ عشاریٔ  10/7/98

 قجَی

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

4 
ارٗٛابی ّقازفی زر ٍیجاز ٗ ّا٘ارز ٗ     آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب آىْٖتیؾٔ ٗ ایٖسامؾٔ ٗ زیياز ز  17/7/98

 ٕح٘ٙ إزبُ ٗ ػ٘ارك إٜٓب

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

5 
آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب ّبٕیت٘ریٖو رٖیٔ زر حیٔ ثبرزاری ٗ تغتٜبی ارسیبثی عالّت رٖیٔ  24/7/98

 زر ّ٘ارز ثبرزاری غیز عجیؼی

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

6 
 

1/8/98 

بً سایْبٕی ، ثزىؾتی رحِ، ذزٗد زعتی رفت، آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب پبرىیٜبی پزیٖٚ، مبٕ

 إ٘اع ػفٕ٘تٜبی ثؼس اس سایْبٓ

 

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

7 
، پابرىی رحاِ ٗ تزّٗبٛاب زر     DICآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب إ٘اع ذٕ٘زیشیٜابی ثؼاس اس سایْابٓ ٗ     8/8/98

 حبَّيی ٗ ّزاقجت اس آٓ   

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

8 
15/8/98 

تؼغیٌ 

 رعْی

 بٓ ثب ػ٘ارك ّزاحٌ اٍٗیٚ حبَّيی )عقظ ٗ حبَّيی ذبرد اس رحِ(آؽٖبیی زإؾز٘ی
 ىززز یاػالُ ّ بٓیزإؾز٘ یثب ْٛبٖٛي یرعْ ٌیتؼغ ٌیثسٍ یرَغٚ رجزإ دیتبر

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

9 
آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب اعتفزاؽ ٛبی ؽسیس حبَّيی ثیْبری ٛبی تزٗف٘ثالعتیل حبَّيی)ًّ٘  22/8/98

 ّٜبرِ، م٘ری٘مبرعیّٖ٘ب   ، ًّ٘ GTTٛیساتیفزُ(، 

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

10 
آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب رفت عزراٛی، رسا ؽسٓ سٗزرط رفت، ، ثیْبری ٛب ٗ ٕبٖٛزبریٜبی  29/8/98

 رفت)رفت امزتب ٗ ...(

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

11 
پظ آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب پززٙ ٛبی رٖیٖی) پَی ٛیسراّیٖ٘ط ، اٍٗیي٘ٛیسرآّیٖ٘ط، پزٗال 6/9/98

 ثٖسٕبف، ػفٕ٘ت ٗ اٍتٜبة پززٙ ٛبی رٖیٖی(

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

12 
ّغتبٕٚ  آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب سایْبٓ سٗزرط ٗ پبرىی سٗزرط پززٙ ٛبی رٖیٖی 13/9/98

 مبّزٗاّٖؼ

13 
ٗ  RHآؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب حبَّيی ع٘الٕی ؽسٙ، تبذیز رؽس زاذٌ رحْی ٗ ٕبعبسىبری  20/9/98

ABO آموزش مجازی) 

ّغتبٕٚ 

 ٖؼمبّزٗاّ

14 
آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثبپزفؾبری ذ٘ٓ زر حبَّيی)پزٙ امالّپغی، امالّپغی، فؾبرذ٘ٓ ّشّٔ  27/9/98

)..ٗ 

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ

15 
آموزش )آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب ثبرزاری چٖس قَ٘، حبَّيی ذبْٕٜب زر عٖیٔ پبییٔ ٗ ثبال 4/10/98

 (مجازی

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ



19 
 

16 
ّغتبٕٚ  (آموزش مجازی)بٓ ثب اػتیبز زر حبَّيیآؽٖبیی زإؾز٘ی 11/10/98

 مبّزٗاّٖؼ

11 
 

18/10/98 

 آؽٖبیی زإؾز٘یبٓ ثب إ٘اع رٗؽٜبی زارٗیی ٗ غیز زارٗیی مبٛؼ زرز سایْبٓ ٗ ٕح٘ٙ احز إٜٓب

 

ّغتبٕٚ 

 مبّزٗاّٖؼ
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