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  حصیلی:ت یرشتهو هقطع  هاهایی و بهذاشت باروری گروه آهوزشی:         هاهایی-پرستاری    ه:دانشکذ

 98-99اول :  حصیلینیوسال ت                                            2ترم -پیوسته ناکارشناسی 

                     (  2بارداری و زایواى و زایواى )   جراحی در بارداری  داخلیبیواریهای  : ًبم ٍاحذ درظی

  ًظری ذ:ًَع ٍاح   1       تؼذاد ٍاحذ:

                        ، فیسیَپبتَلَشی ٍ ثیوبریْبی جراحی  1ٍ2(، فیسیَپبتَلَشی ٍ ثیوبریْبی داخلی 1ثبرداری ٍ زایوبى غیر طجیؼی ) یػ ًیبز:پ 

 8كالض ؼوبرُ هکبى ثرگساری:  )ًیوِ اٍل ترم ( 8-10 :ظبػت  ؼٌجِدٍ :زهبى ثرگساری كالض: رٍز

 دكتر جٌبًی )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اظبتیذ، جٌبًیدكتر فبطوِ  هعئَل درض: 21 تؼذاد داًؽجَیبى:

 10-12ٍ ظِ ؼٌجِ  8-10ؼٌجِ  ظبػبت هؽبٍرُ ثب داًؽجَ:

ر طوَل ثوبرداری ، ثیوبریْوبی زًوبى     در ایي دٍرُ ضوي هرٍر ثر دگرگًَیْبی ٍضؼیت فیسیَلَشیک هبدر د شرح دوره:

اػصوبة ٍ  –غذدی –خًَی –كجذی –گَارؼی –كلیِ ٍادراری -ریَی–قلجی ػرٍقی –ثبردار هجتال ثِ هؽکالت تٌفعی 

 رٍاى تذریط هیگردد.  

 

 بینابینی:اهذاف 

 ارزیبثی ٍضؼیت هبدر  راتَضیح دٌّذ . .1

 اثیبى كٌٌذ . ر قلجی ػرٍقیچگًَگی هراقجت از هبدراى هجتال ثِ ثیوبری  -2

 راثیبى كٌٌذ . ریَیچگًَگی هراقجت از هبدراى هجتال ثِ ثیوبری  -3

 راثیبى كٌذ . اػصبة ٍ رٍاىثیوبریْبی ٍ هراقجت از هبدراى هجتال ثِ  صیتؽخ -4

 اًَاع ثیوبریْبی گَارؼی ؼبیغ ثَیصُ كجذ در ثبرداری ٍزایوبى راؼرح دّذ .  -5

 برداری  راتَضیح دٌّذ . اًَاع كن خًَی ّب ٍدرهبى آى در ث -6

 كٌٌذ . بىیثدر ثبرداری را ثب ثیوبریْبی غذد  ثرخَرد یچگًَگ -7

 راثیبى كٌذ . كلیِثیوبریْبی ٍ هراقجت از هبدراى هجتال ثِ  صیتؽخ -8

 

 های تذریس:شیوه

 پرظػ ٍ پبظخ   ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ   سخنرانی

 (TBLیادگیری هبتنی بر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 روشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :

 روش نمره تاريخ ساعت

 ٍ فؼبلیت كالظی  ، حضَر ٍغیبة كَئیس %30 ّرجلعِ كالض 
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 ترم هیبىاهتحبى  %70 طجق ثرًبهِ آهَزغ  

 

 

 وسایل کوک آهوزشی:   

   پرٍشكتَر اظالیذ  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ثجریذ( لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 

 )از نوره کل( :درصذ نورهنحوه ارزشیابی و 

   ًورُ درصذ07آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ ------آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ30ركت فؼبل در كالضؼ    ًورُ درصذ -----اًجبم تکبلیف 

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لطفظبیر هَارد )

 

 نوع آزهوى

 -صححححححی  جور کردنی          ایچنذگسینه        پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

  

 :)لطفا نام ببریذ(: هنابع پیشنهادی برای هطالعه

  www.uptodate.com                     :تی اینترنهنابع  -

 هنابع چاپی : 

 
 گلجبى. تْراى: اًتؽبرات )ًبؼر(، هترجن آخریي چبحكبًیٌگْبم ٍ ّوکبراى، هبهبیی ٍیلیبهس  .1

 طت ّبریعَى آخریي چبح .2

 طت ظیعیل آخریي چبح ٍ ظبیر هٌبثغ رٍز .3

 

http://www.uptodate.com/
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 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد هربوط عنواى هطالب تاریخ جلسه

 جٌبًیدكتر  اًَاع كن خًَی 1/7/98 1

 دكتر جٌبًی  یادرار یٍ هجبر ِیكل یْبیوبریث 8/7/98 2

 دكتر جٌبًی ثیوبریْبی گَارغ  15/8/98 3

 دكتر جٌبًی ثیوبریْبی كجذ 22/7/98 4

 دكتر جٌبًی ثیوبریْبی غذد 29/7/98 5

 دكتر جٌبًی ثیوبریْبی ریِ 6/8/98 6

 دكتر جٌبًی ثیوبریْبی قلجی ػرٍقی 13/8/98 7

 دكتر جٌبًی ثیوبریْبی اػصبة 20/8/98 8

 


