
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 ايل خلؼِ :                               دقیقٍ 99   هذت والع:                                       1سایمان باردار ي   ًبم دسع :

          مٍ کیاویطفا     هذسع :

شخیص ي اصًل مزاقبتُای حاملگی را   رات ي فیشیًلًصی دستگاٌ تىاسلی را داوستٍ فیشیًلًصی حاملگی وشجً بایذ پس اس گذراوذن ایه کالس قادرباشذآواتًمیدا ّذف ولی :

 مًارد غیز طبیعی را اس مًارد طبیعی حاملگی افتزاق دَذ ي با اقذامات مزبًطٍ بٍ َز مًرد آشىا باشذ. تًضیح دَذ.

 هٌببغ آهَصؿی لیاسصیببی ٍ فؼبلیت تىوی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 بشاػبع تَخِ بِ هبدس ٍ ًَاد بیبى ًوبیذ. ٍ ّذف آى سا ػلن هبهبیی 

 ٍاطُ تَلذ سا تؼشیف وٌذ.

 سا تؼشیف ًوبیذ. PMRبب تؼشیف دٍسُ پشی ًبتبل 

 ؿبخص ببسٍسی ػوَی سا بیبى ًوبیذ.

 ساتَضیح دّذ NMRهشي ًَصادی سا تؼشیف وشدُ 

 یف وٌذ.پؼت تشم،تشم سا تؼش ،ٍاطُ ّبی پشُ تشم

 ػمط سا طبك سفشًغ ؿشح دّذ

 سا تَضیح دّذ MMRؿبخص 

 ػخٌشاًی

 پشػؾ ٍ پبػخ

 

 تختِ ٍ هبطیه

 اػالیذ

 حضَس فؼبل دس والع

 

 پبػخ بِ ػَاالت

 

 آصهَى چذ گضیٌِ ای

 412ٍیلیبهض 

 4112هبیلض 

 ٌّوبی وـَسی اسایِ خذهبت هبهبییاس

 ٍ صایوبى 

 بیوبسػتبًْبی دٍػتذاسوَدن

 01چبپ 

 آخشیي چبپ

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 2 خلؼِ :  دقیقٍ                     99 هذت والع:                            1 بارداری سایمان    ًبم دسع:

                            فاطمٍ کیاوی            هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد.دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی یببی ٍ فؼبلیت تىویلیاسص ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 ببشد  ًبم سا داخلی ٍ خبسخی تٌبػلی دػتگبُ هختلف ـْبیبخ

 هًَغ پَبیغ سا بیبى وٌذ آًبتَهیه ٍ ببفتی هـخصبت 

 .دّذ ؿشح سا بضسي لبْبی غذدی ٍ ببفتی هـخصبت

 .دّذ ؿشح سا وَچه لبْبی آًبتَهیه ٍ ػلَلی هـخصبت

   ببشد ًبم سا ولیتَسیغ ٍ وَچه بضسي، لبْبی ؿٌبػی خٌیيهؼبدل  

 ولیتَسیغ سا اص ًظش ًوبیذ بیبى ػصبی ّبی پبیبًِ ٍ ػلَلی آًبتَهیه،

 بِ صیبد اصی ػصب ّبی پبیبًِ ًظش اص سا خبسخی تٌبػلی دػتگبُ اص لؼوت ػِ

 ببشد ًبم سا ون

 پبػخ ٍ پشػؾ

 تختِ ٍ هبطیه

 

 اػالیذ

 والع دس فؼبل حضَس

 

 ػَاال ت بِ پبػخ

 

 ای گضیٌِ چذ آصهَى

 4112      ٍیلیبهض

 4112 هبیلض

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

 ندٍػتذاسوَد بیوبسػتبًْبی

 01چبپ   

 چبپ آخشیي

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 3 ِ :خلؼ دقیقٍ                    99 هذت والع:             1بارداری ي سایمان    ًبم دسع :

              فاطمٍ کیاوی             هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 د                 ببش ًبم ببال بِ پبییي اص سا داخلی تٌبػلی دػتگبُ هختلف بخـْبی

ي ٍ اػىي تَل ببس غذد هـخصبت ٍ ببشد ًبم سا ػتیبَل ٍ آًبتَهیه هشصّبی

  ساًبم ببشد.                                                                                             

 ٍ اًَاع آى سا ؿشح دّذ.                                          ًَع ببفت ّبیوي 

                                         ًحَُ لشاس گیشی فَسًیىغ سا ؿشح دّذ          

 .وٌذ بیبى سا یَسطیٌتبل ٍ لگي دیبفشاگن هختلف بخـْبی 

 .دّذ تَضیح سا سحن هختلف لؼوتْبی هـخصبت

 .دّذ ؿشح سا آًذٍهتش خًَشػبًی ٍ ػلَلی ٍضؼیتٍ

 .ًوبیذ بیبى سفشًغ طبك سا سحن ػضالًی ٍضؼیت

 دّذ ؿشح لػشفص طبك سا سحوی اػصبة ٍ لٌف خًَشػبًی،

 ػخٌشاًی

 اػالیذ

 تختِ ٍ هبطیه

 

 اػالیذ

 والع دس فؼبل حضَس

 ت  ػَاال بِ پبػخ

 ای گضیٌِ چذ آصهَى

 4112  ٍیلیبهض

 4112هبیلض      

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

 دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی

 01   چبپ

 چبپ آخشیي

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 4 خلؼِ :                                دقیق99ٍ    هذت والع:                         1 ي سایمان بارداری   دسع : ًبم

 فاطمٍ کیاوی               هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص ملگیحا فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

   دّذ تَضیح سا تخوذاى لفهخت لؼوتْبی آًبتَهیه ٍضؼیت ٍ ابؼبد

 وٌذ تـشیح سا تخوذاى اطشاف لیگبهبى

 ًوبیذ بیبى سا سحن اصلی لیگوبى  هـخصبت

 ذ                                وٌ تؼشیف سا ٍسطى آًتی ٍ فلىؼیَى آًتی ّبی ٍاطُ

 دّذ                                             ؿشح سا لگي اػتخَاًی هختلف بخـْبی

 .دّذ تَضیح سا لگي اصلی هفصل 1

                                           ذ                                                                                                                            وٌ تؼشیف سا حمیمی ٍ دیبگًَبل هبهبیی گِ وًَظٍ

 ّذ                                              د ؿشح سا لگٌی صفحبت

 وٌذ همبیؼِ سا صًبى دس خبلص لگي اًَع

 

 ػخٌشاًی

 اػالیذ

 تختِ هبطیه

 اػالیذ

 والع دس فؼبل حضَس

 

 ت  ػَاال بِ پبػخ

 

 ای گضیٌِ چذ آصهَى

 4112  ٍیلیبهض

 4112      هبیلض

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

 دٍػتذاسوَدن سػتبًْبیبیوب

 01   چبپ

 چبپ آخشیي

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 5 خلؼِ :                                          دقیقٍ 99   هذت والع:                                           1 ي سایمان بارداری    ًبم دسع :

                                                           فاطمٍ کیاوی             هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد.دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 دّذ ؿشح سا بلَؽ صهبى اص  HPG هحَس فؼبلیت ًحَُ

 .دّذ ساؿشح HPG هحَس ّبی فیذبه

                                دّذ ؿشح سا سحوی تشؿحی ٍ تىثیشی فبصّبی هـخصبت

           وٌذ همبیؼِ سا دیشسع ٍ تشؿحی صٍدسع هشحلِ دس آًذٍهتش هختلف بخـْبی

   دّذ تَضیح سا آى طی ٍ لبػذگی اص لبل آًذٍهتش خًَی ػشٍق تغیشات

   سحوی فبصّبی ٍ َّسهًَی ػطح اػبع بش سا تشؿحی ٍ فَلیىَالس فبصّبی

 وٌذ بیبى

 .ًوبیذ روش ٍاطى ٍ فبلَپ ّبی لَلِ سٍی ًٍشاپشٍطػتش ٍ اػتشٍطى اثشات

 .دّذ ؿشح سا آى ببلیٌی ّبی خٌبِ ٍ لبػذگی خًَشیضی لطغ ایدبد هىبًیؼن

 ؿشح  دّذ سا دػیذٍایی ٍاوٌؾ طی ػلَلی تغییشات

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 هبطیه تببلَ

 اػالیذ

 والع دس فؼبل حضَس

 ت  ػَاال بِ پبػخ

 ای گضیٌِ چذ آصهَى

 4112  ٍیلیبهض

 4112      لضهبی

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

 دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی

 01   چبپ

 چبپ آخشیي

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 6 ِ :خلؼ دقیقٍ                             99    هذت والع:                                  1سایمان ي بارداری     ًبم دسع :

                                   فاطمٍ کیاوی              هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را یعیطب غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 .دّذ ؿشح سا آًْب تـىیل صهبى ٍ خفتی پشص ًَع ػِ

 .ببشد ًبم سا چْبسم هبُ دس خفت دٌّذُ تـىیل لؼوتْبی

 .ًوبیذ بیبى سا تشم صهبى دس ًشهبل خفت فیضیىی هـخصبت

 .ًوبیذ اسائِ تَضیح هثبل روش بب خفتی اًتمبل دس هَثش ػَاهل

 .سا ؿشح دّذ HCG ح ػطَ ٍ تشؿح صهبى هَلىَلی، ػبختبس

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 تببلَ هبطیه

 اػالیذ

کالس در فعال حضًر  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 7 خلؼِ :                                          دقیقٍ 99    هذت والع:                           1 ي سایمان بارداری  ًبم دسع :

 فاطمٍ کیاوی              هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي باشذآواتًمی قادر کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً :ّذف ولی

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ قافتزا حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 .دّذ ساتَضیح HPLػولىشد ٍ اٍلیِ تشؿح صهبى هَلىَلی، ػبختبس

 .وٌذ همبیؼِ تخوذاًی تَلیذ بب سا خفتی  پشٍطػتشٍى بیَػٌتض هىبًیؼن

 ببشد ًبم سا خفتی پشٍطػتشٍى ٍ اػتشٍطى یػبصّب پیؾ

 .ًوبیذ هؼشفی سا آًْب ػولىشد ٍ بشدُ ًبم سا خفتی َّسهَى اًَاع

                     دٌّذ ؿشح سا   آًْب ًبتبل پشُ ػَاسض ٍ خفت ػبختبسی اختالالت 

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 هبطیه تببلَ

 اػالیذ

کالس در فعال حضًر  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ ذچ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 8 خلؼِ :                                  دقیقٍ 99   هذت والع:                          1 ي سایمان بارداری   ًبم دسع :

 فاطمٍ کیاوی               هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی یطبیع مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 .سا تؼشیف وٌذ حبهلگی دس ػولىشدی ٍ ببفتی ػلَلی، سحوی تغییشات

                         .دّذ سا ؿشح   تخوذاى  ٍ فبلَپ ّبی لَلِ ، ػشٍیىغ ببفتی تغییشات

                         .ب  ٍ پبلوبسا بیبى وٌذولَآػو ػیبُ، خط اػتشیب هـخصبت ٍ ایدبد هىبًیؼن

 ك سفشًغ ؿشح دّذ.                               طب سا حبهلگی دس پؼتبًی ببفت تغییشات

 .وٌذ بیبى سا هبِّ ػِ ّش دس ًشهبل ٍصى افضایؾ

 ساؿشح دّذ                         چشبیْب ٍ آة،پشٍتیي،وشبَّیذسات تببَلیؼنه تغییشات

 

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 هبطیه تببلَ 

 اػالیذ

کالس در فعال حضًر  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 9 خلؼِ :                                            دقیقٍ 99  هذت والع:                                1 ي سایمان بارداری  ًبم دسع :

 فاطمٍ کیاوی              هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس ایذب داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص یغسٍؽ تذس اّذاف سفتبسی

 .ًوبیذ تفؼیش سا حبهلگی دس ببص ٍ اػیذ تؼبدل

 بیبى وٌذ سا اًؼمبدی ٍفبوتَسّبی خًَی ػلَلْبی پالػوب، ًشهبل تغییشات

 ًوبیذ بیبى سا آى دلیل ٍ آّي بِ ًیبص هیضاى

 دّذ ؿشح سفشًغ طبك سا ػشٍلی للبی ػیؼتن تغییشات

 ًوبیذ بیبى سا گَاسؿی دػتگبُ تغییشات دلیل روش بب

 سادس حبهلگی تَضیح دّذ GFRتغییشات 

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 هبطیه تببلَ 

 اػالیذ

کالس در فعال حضًر  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

ٍػتذاسوَدند بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 19 خلؼِ :                                دقیقٍ 99       هذت والع:                       1 سایمان ي بارداری  ًبم دسع :

 فاطمٍ کیاوی              هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی سکال ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی ی ٍ فؼبلیت تىویلیاسصیبب ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 هیىٌذ بیبى سا اى اص پیـگیشی ًحَُ ٍ حبهلگی پیبهذ سٍی بش دیببت

 ابیبى وٌذ س  حبهلگی پیبهذ سٍی بش هصشفی داسٍّبی ٍ صشع تبثیش

 سا بیبى وٌذ                    حبهلگی پیبهذ سٍی بش ٍاوؼیٌبػیَى تبثیش

 حبهلگی سا بیبى وٌذ.پیبهذ سٍی بش ػویتبال تبثیش چگًَگی ٍ بشٍص احتوبل بشػی

 ٍ حبهلگی دس ػصبی لَلِ ًمص تبثیش چگًَگی ٍ بشٍص احتوبل بشػی

 هیىٌذ بیبى سا ىآاص پیـگیشی ًحَُ

  یبى وٌذب خٌیٌی ٍ حبهلگی پیبهذ سٍی بش سا هبدس ػي ػیگبس تبثیش 

 سا تَضیح دّذ  حبهلگی پیبهذ سٍی بش سا غزایی ؤصین ٍ ٍسصؽ تبثیش

 

 ًی تؼبهلیػخٌشا
 تببلَ هبطیه 

 اػالیذ

کالس در فعال حضًر  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 11 خلؼِ :    دقیقٍ                            99  هذت والع:                          1 ي سایمان اریبارد   ًبم دسع :

 فاطمٍ کیاوی               هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

                                    د          ببش ًبم سا حبهلگی فشضی ؿَاّذ ٍ ػالئن

 .دّذ تَضیح سا آًْب افتشالی هَاسد ٍ فشضی ػالئن اص یه ّش هـخصبت

 .ببشد ًبم سا حبهلگی احتوبلی ػالئن

 .دّذ ؿشح سا افتشالی هَاسد ٍ احتوبلی ػالئن اص یه ّش هـخصبت

 .وٌذ روش سا حبهلگی لطؼی ػالئن

 دّذ ؿشح سا حبهلگی لطؼی ػالئن هـخصبت

 دّذ ؿشح سا خٌیٌی هشي سادیَلَطیه ػالهت

 

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 تببلَ هبطیه 

 اػالیذ

کالس در فعال حضًر  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 

 

 

 

 



 گاه آزاد اسالمی واحد آستارادانش

 

 12خلؼِ :                                   دقیقٍ 99    هذت والع:                               1 ي سایمان بارداری  ًبم دسع :

 فاطمٍ کیاوی              هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ ًصیفیشیًل ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 َصؿیهٌببغ آه اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 ٍ هبوضیون صهبًی همبدیش ٍ. دّذ تَضیح خی سا ػی ّبذ بتب َّسهًَی ػبختبس

 سا ؿشح دّیذ.                                                                                          هَم آى ًی هی

 .دّذ ؿشح سا حبهلگی تـخیص الیضا دس  تؼت اصَل

 .ًوبیذ بیبى سا آى ًتبیح صحت ٍ گیخبً ّبی ویت ػولىشد ًحَُ

 وٌذ تـشیح سا دٍسُ ایي ّبی هشالبت اص ّذف ٍ ًبتبل پشُ دٍسُ

 دّذ تَضیح سا ًبتبل پشُ دٍسُ دس حبلگیشی ؿشح ولی اصَلی

 سا تَضیح دّذ.  GTPALٍاطُ ّبی 

 ببشد ًبم سا ًبتبل پشُ هشالبتْبی سٍتیي آصهبیـبت

 

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 تببلَ هبطیه 

 اػالیذ

کالس در فعال ضًرح  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 13 خلؼِ :                             دقیقٍ 99   هذت والع:                             1 ي سایمان بارداری  ًبم دسع :

 فاطمٍ کیاوی             هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 ٍ ؿىوی سا ؿشح دّذ لگٌی  هؼبیٌِ اًدبم ًحَُ ٍ بشسػی هَسد هَاسد

 ِ طَس وبم بش سٍی هبوت اًدبم دّذب سا یلگٌ ٍ ؿىوی هؼبًیِ

 ببشد ًبم سا خطش پش صًبى اص ػوذُ گشٍُ ػِ

 ْب  سا تَضیح دّذ. هىول هصشف ٍصى، اضبفِ تغزیِ، آهَصؿی هَاسد

 ٍ خٌؼی ٍتوبع ػفش فؼبلیت، اؿتغبل، ،ٍصى ،هَاسد آهَصؿی 

 .دّذ تَضیح سا اػتحوبم

 ُدس ببسداسی سا بب روش ؿیَع ُ  لىَس وٌٌذُ ایدبد ػَاهل ؿبیؼتشیي اص ًَع ػِ

 ًبم بشد.

 

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 تببلَ هبطیه 

 اػالیذ

 کالس در فعال حضًر

 

 ت  سًاال بٍ پاسخ

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

 4112  ٍیلیبهض

 4112  هبیلض

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

 دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی

 01   چبپ

 چبپ آخشیي

 

 

 

 

 



 زاد اسالمی واحد آستارادانشگاه آ

 

  14خلؼِ :                                  دقیقٍ 99    هذت والع:                       1 ي سایمان بارداری   ًبم دسع 

 فاطمٍ کیاوی              هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را اسلیتى دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد.دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 .ببؿذ چٌذم اص اٍل حبهلگی افتشاق ٍخِ وِ وٌذ بیبى ببلیٌی هَسد ًِ حذالل

 حبلتْبی وشدُ، تؼشیف سفشًغ طبك سا پَصیـي پشصاًتبػیَى، لشاس،, ّبی ٍاطُ

 آًْبسا تَضیح دّذ. هختلف

 هبًَسّبی لیَپلذ سا بِ دسػی اًدن دّذ.

 ٍاطُ صٍ سا بِ دسػتی تؼشیف وٌذ.

 ذ.ٍاطُ ایؼتگبُ سا بِ دسػتی تؼشیف وٌ

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 تببلَ هبطیه 

 اػالیذ

کالس در فعال حضًر  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 15 خلؼِ : دقیقٍ                                      99  هذت والع:                    1 ي سایمان بارداری  سع :ًبم د

 فاطمٍ کیاوی              هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي تشخیصرا حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه گذراوذن اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد.دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی ٍػبیل هَسد ًیبص سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 ق حبهلگی اٍل اص چٌذم ببؿذ اافتش ٍخِ وِ وٌذ بیبى ببلیٌی هَسد ًِ حذالل

 ُ،وٌذ. تؼشیف سفشًغ طبك سا پَصیـي ،پشصاًتبػیَى لشاس،, ّبی ٍاطُ

 ی اًدبم دّذ.                                                      دسػت بِ سا لئَپَلذ هبًَسّبی

                                    ًغ تَضیح دّذـي سا طبك سفشاػتی یب ایؼتگبُ  ّب ی ًضٍل ٍاطُ

 

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 تببلَ هبطیه 

 اػالیذ

کالس در فعال حضًر  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

دٍػتذاسوَدن بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 

 16 خلؼِ :                                  دقیقٍ 99    هذت والع:                            1 ي سایمان بارداری  ًبم دسع :

 فاطمٍ کیاوی            هذسع :

 را حاملگی مزاقبتُای اصًل ي راتشخیص حاملگی فیشیًلًصی داوستٍ را تىاسلی دستگاٌ فیشیًلًصی ي قادرباشذآواتًمی کالس ایه ذنگذراو اس پس بایذ داوشجً ّذف ولی :

 .باشذ آشىا مًرد َز بٍ مزبًطٍ اقذامات با ي دَذ افتزاق حاملگی طبیعی مًارد اس را طبیعی غیز مًارد .دَذ تًضیح

 هٌببغ آهَصؿی اسصیببی ٍ فؼبلیت تىویلی یبصٍػبیل هَسد ً سٍؽ تذسیغ اّذاف سفتبسی

 .ببشد ًبم خبسج بِ داخل اص سا آهٌیَى پشدُ دٌّذُ تـىیل ّبی الیِ

  آى سا ؿشح دّذ هحتَیبت ٍ حدن آهیٌَى هبیغ تـىیل ًحَُ

 .ببشد ًبم سا آهیٌَى هبیغ ػولىشدفیضیَلَطیه  

 .دّذ تَضیح سا آهٌیًَی غـب اختالالت

 دّذ، تَضیح سا َّیذسآهٌیَعالیگ ٍ ّیذسآهٌیَع پلی

 .دّذ ؿشح سا آًْب دسهبًْبی ٍ ػالئوؼَاسض اتیَلَطی، 

 .دّذ تَضیح سفشًغ طبك سا آًْب ػشٍق ٍ ًبف بٌذ آًبتَهیه هـخصبت

 .وٌذ بیبى سا آى ؿیَع ٍ ًبف بٌذ ػشٍلی ًبٌّدبسی تشیي ؿبیغ

 حتَضی سفشًغ طبك ػَاسض روش بب سا ًبف بٌذ اختالالت اص هَسد دٍ حذالل

 .دّذ

 .دّذ ؿشح سا آًْب ػَاسض ٍ خفت ػبختبسی اختالالت اص هَسد ؿؾ حذالل

 ػخٌشاًی تؼبهلی
 تببلَ هبطیه 

 اػالیذ

کالس در فعال حضًر  

 

ت  سًاال بٍ پاسخ  

 

 ای گشیىٍ چذ آسمًن

4112  ٍیلیبهض  

4112      هبیلض  

 ٍ هبهبیی خذهبت اسایِ وـَسی ساٌّوبی

 صایوبى

ندٍػتذاسوَد بیوبسػتبًْبی  

01   چبپ  

 چبپ آخشیي

 


