باسمه تعالی
داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحد ؼْرکرد – داًؽکدُ علَم پسؼکی
طرح درض – گرٍُ هاهایی

ًبم درس :ببرداری ٍ سایوبى 3

تعذاد ٍاحذ2 :واحد

ببرداری ٍ سایوبى غیزطبیعی

کد درض 03155102 :

هقطع :كارشناسي
پیص ًیبسیب ّوشهبى  :بارداری و زایمان (  ) 1و ( ) 2
هذرس :خانم رستاک

ّدف کلی:
آضٌبیی فزاگیزاى بب فزایٌذ تطخیص  ،ادارُ ٍ هزاقبت ّبی هبدر ٍ جٌیي در ببرداری ّب ٍ سایوبى ّبی غیز طبیعی
اّداف ٍیصُ عیٌی:
داًطجَ در پبیبى تزم قبدر خَاّذ بَد :
 - 1اًَاع دیستَضی درلیبز را بِ ّوزاُ هَارد تطخیصی ٍ درهبًی آًْب تَضیح دّذ .
 - 2اًذیکبسیَى ّب ً ،حَُ کبربزد ٍ هزاقبت ّبی سایوبى ابشاری ( ٍاکیَم ٍ فَرسپس ) را ضزح دّذ.
 - 3اًذیکبسیَى ً ،حَُ عول  ،هزاقبتْبی سشاریي را بیبى ًوبیذ.
 - 4هبًیتَریٌگ جٌیي د رسایوبى ّب ی غیزطبیعی ٍ تستْبی ارسیببی جٌیي را تفسیز ًوبیذ.
 - 5تعبریف  ،اتیَلَصی ٍ هزاقبت ّبی درهبًی اٍرساًس ّبس هبهبیی ّوچَى پبرگی رحن ٍ ، DIC ،ارًٍگیی رحین ،
ضَک عفًَی ٍ ّیپٍَلویک را تَضیح دّذ.
 - 6تعبریف  ،اتیَلَصی  ،تطخیص ٍ درهبى خًَزیشی در ببرداری ( سقط  ،بیوبری ّبی تزٍفَبالستیک ٍ حبهلگی خبرج
رحن ) را تطزیح ًوبیذ.
 - 7تعبریف  ،اتیَلَصی  ،تطخیص ٍ درهبى خًَزیشی ٍ عفًَت پس اس سایوبى را تَضیح دّذ .
 - 7تعبریف  ،اتیَلَصی  ،تطخیص ٍ درهبى اختالالت جفت ( جفت سزراّی  ،دکَلوبى جفت  ،جفت آکزتب  ،ایٌکزتیب ٍ
پزی کزتب ) را بیبى ًوبیذ .
 - 8تعبریف  ،اتیَلَصی  ،تطخیص ٍ درهبى اختالالت هبیع آهٌیَى  ،پزدُ ّبی جٌیٌی ٍ بٌذًبف را ضزح دّذ.
 - 9تعبریف  ،تئَریْبی اتیَلَصیک ٍ هزاقبتْبی سایوبى سٍدرس ٍ پس اس هَعذ را تَضیح دّذ.
 - 11اًَاع اختالالت فطبرخَى د رببرداری را دستِ بٌذی کزدُ ٍ فزضیِ ّبی هزتبط بب آًْب ً ،حَُ تطخیص ٍ هزاقبت
ّب را بِ طَر کبهل تطزیح ًوبیذ.
 - 11تعبریف ٍ هزاقبتْبی سایوبى ّبی پزخطز ( چٌذ قلَیی  ،حبهلگی در سٌیي ببال ٍ پبییي ) را بیبى کٌذ.
 - 12استفزا غ ّبی ضذیذ حبهلگی را تعزیف ًوَدُ ٍ هزاقبت ّبی آى را ضزح دّذ .
 - 13تعبریف  ،اتیَلَصی  ،تطخیص ٍ درهبى ً ٍ IUGRبسبسگبری ّبی خًَی را تَضیح دّذ.
تکالیف ٍ ٍظایف داًؽجَیاى:
. 1حضَر بِ هَقع در کالس
. 2ضزکت فعبل در بحج ّبی کالسی
 .3ضزکت در آسهًَْبی کالسی  ،هیبى تزم ٍ پبیبى تزم

رٍغ تدریط:
سخٌزاًی  ،پزسص ٍ پبسخ  ،بحج گزٍّی
ٍظایل آهَزؼی:
ٍایت بزد – هبصیک – کبهپیَتز  -دیتب پزٍصکتَر
ًحَُ ارزؼیابی:
.1کَئیش  .2اهتحبى هیبى تزم  . 3اهتحبى پبیبى تزم
ًحَُ هحبسبِ ارسضیببی:
رٍش ارسضیببی

درصذ ًوزُ

کَئیش ( )1

%5

کَئیش ( ) 2

%5

آسهَى هیبى تزم

%21

آسهَى پبیبى تزم

% 71

هقررات:
 حذاقل ًوزُ قبَلی 11 تعذاد هجبسدفعبت غیبت هَجِ در کالس  3جلسِ ٍ در صیَرت غیبیت هَجیِ بییص اس سیقف تعیییي ضیذُ ،درس حذف خَاّذ ضذ .
هٌابع:
. 1ببرداری ٍ سایوبى ٍیلیبهش ،کبًیٌگْبم ٍ ّوکبراى ،تزجوِ دکتز بْزام قبضی جْبًی ٍ ّوکبراى  ،اًتطبرات گلببى 2114،
.
2. A guide to effective care in pregnancy and child birth. Murray enkin et al . Oxford university
press. Published online 2013.
3. High risk pregnancy – management options. David K. James et al. Saunders, 2011.
4.Maternity & womens Health care. Ditra Leonard lowdermilk . Mosby,2016 .
5.Myles textbook for midwives . Jayne E. Marshall, Maureen D. Raynor. churchil livingstone,
2014.
 - 6هبهبیی ٍارًی ّ .لي ٍارًی ٍ ّوکبراى  ،تزجوِ هحبَبِ فزاهزسی ٍ ّوکبراى  .اًتطبرات اکسیز قلن . 1392 ،
 - 7هبهبیی ٍ بیوبری ّبی سًبى دًفَرث  .رًٍبلذ اس گیبس  .تزجوِ بْزام قبضی جْبًی .اًتطبرات گلببى.1391 ،

باسمه تعالی
داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحد ؼْرکرد – داًؽکدُ پرظتاری ٍ هاهایی
طرح درض – گرٍُ هاهایی

ًام درض:بارداری و زایمان ( ،)3بارداری و زایمان غیر طبیعي

تعداد واحد  2:واحد

جلعِ

هَضَع تدریط

1

دیعتَؼی ًاؼی از اختالل عولکرد رحوی ٍ تٌگی لگي

2

دیعتَؼی ًاؼی از ًوایػ ٍ ٍضعیت غیر طبیعی ٍ اختالل ب افت ًرم کاًال زایواى

3

زایواى ّای ابساری

4

ظساریي

5

رٍغ ّای ارزیابی جٌیي

هدرض :الله رستاک
فعالیت ّا

کَئیس(  4ظَال )

اقداهات هربَطِ در ؼرایط غیر طبیعی

6

اٍرشاًط ّای هاهایی

7

اًَاع خًَریسی دٍراى بارداری
ظقط

8

بیواری ّای ترٍفَبالظتیک حاهلگی

9

حاهلگی خارج رحوی

11

خًَریسی ٍ عفًَت پط از زایواى

11

اختالالت اتصال جفت ،جفت ظرراّی ٍ دکَلواى جفت

12

اختالال ت حجن هایع آهٌیَى  ،پردُ ّای جٌیٌی ٍ پرٍالپط بٌدًاف

13

زایواى زٍدرض ٍ پط از هَعد

14

اختالالت فؽار خَى در حاهلگی

15

اختالالت فؽار خَى در حاهلگی

16

چٌدقلَیی  -حاهلگی در ظٌیي باال ٍ پاییي  -اظتفراغ ّای ؼدید

17

ًاظازگاری ّای خًَی هادر ٍ جٌیي ٍ IUGR

اهتحاى هیاى ترم

کَئیس(  4ظَال )

