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هدف کلی:
آضٌایی داًطجَیاى با آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی دستگاُ تٌاسلی  ،لقاا ،،رضاد ٍ تماهاو رٍیااًی ٍ یٌیٌای ٍتطا ی
حاهلگی ،هزاقبتْای پزُ ًاتال ٍ تط ی

هَارد غیز طبیعی در حاهلگی

اهداف ویژه عینی:
داًطجَ در پایاى تزم قادر خَاّد بَد:
 . 1علن هاهایی ،اّداف ٍ آهار حیاتی هاهایی را ضز ،دّد.
ٍ . 2ضعیت آًاتَهیک ٍ سلَلی دستگاُ تٌاسلی داخلی ٍ خاریی را تَضیح دّد.
. 3ساختار است َاًی لگي ٍ لیگاهاًْای لگٌی را ضز ،دّد.
 .4عولمزد هحَر  HPGرا با تَیِ بِ فاس ت وداًی – رحوی تَلید هثو تطزیح ًواید.
 . 5لقا ٍ ،رضد ٍ تماهو دٍرُ رٍیاًی ٍ یٌیٌی را تَضیح دّد.
 . 6هماًیسن تماهو یٌیي در سیتسن ّای ه تلف را طی حاهلگی تَضیح دّد.
 . 7ساختار ،عولمزدَّ ،رهًَْا ٍ اختالالت یفت را بیاى ًواید.
 . 8هماًیسن ایجاد ،ساختار ٍ ًاٌّجاریْای غطاّای یٌیٌی ٍ بٌد ًاف را ضز ،دّد.
. 9ساسگاری ّای هادر ٍ تغییزات فیشیَلَصیک حاهلگی در سیستن ّای ه تلف بدى تَضیح دّد.
. 11عالئن ٍ ًطاًِ ّای فزضی ،احتوالی ٍ قطعی حاهلگی را بیاى ًواید.
. 11اصَل پایِ ٍ ًحَُ ایزای تستْای ه تلف تط ی

حاهلگی را تَضیح دّد.

 . 12هزاقبتْای پزُ ًاتال اس اٍلیي یلسِ هزایعِ تا سهاى سایواى را ضز ،دّد.
ً.13حَُ اًجام  ، P/Eهَارد خطز ٍ ضمایات ضایع حاهلگی ٍ درهاًْای آًْا را تَضیح دّد.
 - 14اصَل ٍ تمٌیک ّای آهادگی بزای سایواى در دٍراى بارداری را بیاى ًواید .

تکالیف و وظایف دانشجویان:
. 1حضَر بِ هَقع در کالس
. 2ضزکت فعال در بحج ّای کالسی
 .3ضزکت در آسهًَْای کالسی  ،هیاى تزم ٍ پایاى تزم

روش تدریس:
س ٌزاًی  ،پزسص ٍ پاسخ  ،بحج گزٍّی

وسایل آموزشی:
ٍایت بزد – هاصیک – کاهپیَتز  -دیتا پزٍصکتَر
ن حوه ارزشیابی:
.1کَئیش  .2اهتحاى هیاى تزم  . 3اهتحاى پایاى تزم

ًحَُ هحاسبِ ارسضیابی:
رٍش ارسضیابی

درصد ًوزُ

کَئیش ( )1

%5

کَئیش ( ) 2

%5

آسهَى هیاى تزم

%21

آسهَى پایاى تزم

% 71

مقررات:
 حداقو ًوزُ قبَلی 11 تعداد هجاسدفعات غیبت هَیِ در کالس  3یلسِ ٍ در صَرت غیبت هَیِ بیص اس سقف تعییي ضدُ  ،درسحذف خَاّد ضد .
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