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 :ٌسف کلی درس 

 -اؾَل اولیً درنان -جؼزیؿٍای افحصاقی -آػيا ىهَدن داىؼجَ ةا فیضیَلَژی ةیهاری پصفؼاری رَن و روػٍای جؼزیؿی

 آػيایی ةا گصوٌٍای اؾلی دارویی -درنان دارویی

 اٌساف کلی جلعات : ) جٍث ٌص جلعً یک ٌسف ( 

 آػيایی داىؼجَیان ةا فیضیَلَژی گصدش رَن -1

 فیضیَپاجَلَژی افضایغ فؼاررَنآػيایی داىؼجَیان ةا  -2

 آػيایی داىؼجَیان ةا پصفؼاری رَن اولیً -3
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 آػيایی داىؼجَیان ةا اقسانات جؼزیؿی جزؿؿی در ةیهار ةا پصفؼاری رَن -8
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 آػيایی داىؼجَیان ةا اؾَل اولیً درنان پصفؼاری رَن ) اقسانات غیص دارویی(-11
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 اٌساف ویژه رفحاری ةً جفکیک اٌساف ٌص جلعً :

 آػيایی داىؼجَیان ةا فیضیَلَژی گصدش رَن:  -4

 ةا ىدَه گصدش رَن و غَانل نؤدص در ایجاد فؼاررَن ظتیػی آػيا ػَد.داىؼجَ ةایس قادر ةاػس  -الف

 ةا ظیعحهٍای غؿتی نؤدص در ایجاد فؼاررَن ظتیػی و ىدَه افضایغ فؼاررَن در ٌيگام فػالیث آػيا ػَد. -ب

 

 َلَژی افضایغ فؼاررَنآػيایی داىؼجَیان ةا فیضیَپاج -2

 قادر ةاػس:ةایس در پایان داىؼجَ 

 جغییصات ایجاد ػسه در ظیعحم گصدش رَن را در ةیهار ةا پصفؼاری رَن ةیان ىهایس. -الف

 غَانل غؿتی کً در ةیهار ةا پصفؼاری رَن ازکيحصل فیضیَلَژیک رارج ػسه اىس ةیان ىهایس. -ب
 

 آػيایی داىؼجَیان ةا پصفؼاری رَن اولیً -3

 :در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس

 پصفؼاری رَن اولیً را جػصیف ىهایس. -الف

 غَانل نحؤدص در ایجاد و ةصوزغالئم پصفؼاری رَن اولیً را ةیان ىهایس. -ب
 

 آػيایی داىؼجَیان ةا غَانل ندیعی نؤدص در ایجاد پصفؼاری رَن اولیً -4

 در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس:

ظیگار( را در ایجاد پصفؼاری رَن فٍهیسه  –چاقی –اظحصس –ىدَه فػالیث  -اىيس غَانل رَراکینعائل ادص ندیعی )ن

 ةاػس و ادص اؾالخی آىٍا را در درنان پصفؼاری رَن ةیان ىهایس.
 

 آػيایی داىؼجَیان ةا غَانل اردی ایجاد پصفؼاری رَن اولیً -5

 : در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس

 و راىَادگی را در ایجاد پصفؼاری رَن ةیان ىهایس. ىقغ ژىحیک و غَانل فانیلی
 

 آػيایی داىؼجَیان ةا ةیهاریٍایی کً نیحَاىس ةاغخ افضایغ فؼاررَن ػَد. )غلل فؼار رَن داىَیً ( -6

 در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس :

 پصفؼاری رَن داىَیً را جػصیف کيس. -الف

 نیؼَىس ىام ةتصد.ةیهاریٍایی را کً ةاغخ پصفؼاری رَن داىَیً  -ب

 روػٍای درناىی ایو ةیهاریٍا را ةساىس. -ج

 پیگیصی ةػسی ایو ةیهاران را ةیان ىهایس.-د

 
 



 آػيایی داىؼجَیان ةا نػایيات و آزنایؼات الزم در نَرد ةیهار ةا پصفؼاری رَن -7

 در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس :

 ىهایس.ىدَه نػایيً ةیهاران ةا پصفؼاری رَن را ةیان  -الف

 اغضای نَرد جأکیس در ٌيگام نػایيً را ةیان ىهایس. -ب

 ىدَه نػایيً ٌص غضَ را ةیان ىهایس. -ج

 آزنایؼات پاراکلیيیک کً نَرد ىیاز ةصای ةصرظی ایو ةیهار اظث را ذکص ىهایس. -د
 

 آػيایی داىؼجَیان ةا اقسانات جؼزیؿی جزؿؿی در ةیهار ةا پصفؼاری رَن -8

 قادر ةاػس: در پایان داىؼجَ ةایس

 ةیهاراىی کً ىیاز ةً اقسانات جؼزیؿی جزؿؿی دارىس جفکیک ىهایس. -الف

 و آىژیَگصافی را ةیان ىهایس. MRI –زنان دررَاظث اظکو  -ب

 

 آػيایی داىؼجَیان ةا ىدَه گصفحو فؼاررَن در ةیهاران -9

 در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس:

 فؼاررَن را ةیان ىهایس.دظحگاه و روش نياظب ةصای گصفحو  -الف

 روش نياظب گصفحو فؼاررَن را ةیان و اجصا ىهایس. -ب

 زنان و جصجیب نياظب ةصای گصفحو فؼاررَن را ةیان ىهایس. -ج

 

 آػيایی داىؼجَیان ةا اؾَل اولیً درنان پصفؼاری رَن ) اقسانات غیص دارویی(-40

 در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس:

 ا در درنان پصفؼاری رَن ةیان ىهایس.ادص رژیم غشایی ر -الف

 ادص کاٌغ وزن را در درنان پصفؼاری رَن ةیان ىهایس. -ب

 ادص فػالیث ورزػی و ىدَه ورزش را در درنان پصفؼاری رَن ةیان ىهایس. -ج

 ىقغ ىهک را در درنان پصفؼاری رَن ةیان ىهایس. -د

 َن ةیان ىهایس.ىقغ کيحصل قيس رَن و جصک ظیگار را در درنان پصفؼاریز -ٌـ

 رژیم غشایی نياظب ةصای ةیهار ةا پصفؼاری رَن را ةیان ىهایس. -ر
 

 آػيایی داىؼجَیان ةا روػٍای درناىی پصفؼاری رَن داىَیً-44

 در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس:

 ةیهاریٍایی کً ةاغخ ایجاد پصفؼاری رَن داىَیً نی ػَىس ىام ةتصد. -الف

 ریٍا را ةلس ةاػس.روػٍای جؼزیؽ ایو ةیها -ب

 ىدَه درنان ایو ةیهاریٍا را ةساىس. -ج

 ادص درنان اولیً را ةص پصفؼاری رَن ةیهار در دراز نست ةلس ةاػس. -د



 

 غَارض دارو(  -دوز دارو -ىدَه ججَیضای اولیً در درنان پصفؼاری رَن )آػيایی داىؼجَیان ةا داروٌ-42

 در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس:

 جقعیم ةيسی پصفؼاری رَن را ةیان ىهایس. -الف

 زنان ػصوع درنان غیص دارویی را ةیان ىهایس. -ب

 زنان ػصوع درنان دارویی را ةیان ىهایس. -ج

 ادص فارناکَلَژیک داروٌای ضس فؼاررَن را جَضیح دٌس. -د

 گصوٌٍای دارویی اؾلی در درنان پصفؼاری رَن را ةیان ىهایس. -ٌـ 

 

 داىؼجَیان ةا داروٌای نػهَل در درنان پصفؼاری رَنآػيایی  -43

 در پایان داىؼجَ ةایس قادر ةاػس:

 گصوٌٍای اؾلی درنان پصفؼاری رَن را ذکص ىهایس. -الف

 داروٌای ٌص گصوه را ةیان ىهایس. -ب

 ادص دارویی ایو داروٌا را ةیان ىهایس. -ج

 ىدَه ججَیض و دوز دارویی را ةیان کيس. -د

 تی ایو داروٌا را ةیان ىهایس.غَارض جاى -و
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 نقصرات درس و اىحظارات از داىؼجَ : 

 نيظم داػحً ةاػس.در جلعات جسریط خضَر  (1

 در ٌيگام جسریط ةً نعالب جَجً کانل داػحً ةاػس و از ؾدتث ةا دیگصان پصٌیض ىهایس. (2

 در پصظغ و پاظذ گصوٌی ػصکث ىهایس. (3

 نتدخ جسریط را از نيتع نػصفی ػسه نعالػً ىهایس. (4

 از رصوج ةی نَرد از کالس در ٌيگام جسریط پصٌیض ىهایس. (5

 پصٌیض ىهایس.از ٌهصاه داػحً جلفو ٌهصاه  (6
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