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 داف ویژه:اه
 اقدامات الزم در برخورد با انواع دیستوشیها را بداندو  را تعریف نماید های ناشی از تنگی لگن  ،بافت نرم ، قرار غیر طبیعی را  انواع دیستوشی .1

 . وده و عوارض آنها را شرح دهدانواع تنگیهای لگن را تعریف نم .2

 طبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع توضیح دهدعلل و انواع دیستوشی و اقدامات الزم در هر زمینه را من .4

 راننده و اقدامات الزم در هر زمینه را منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع توضیح دهد  ندیستوشی با علت اختالل در نیروهای بیرو .3

 توضیح دهد ه در کتابهای مرجعدالیل ایجاد انقباضات غیر طبیعی رحم و اقدامات الزم در هر زمینه را منطبق با اصول ذکر شد .5

 دیستوشی با علت اختالل در نمایش و وضعیت جنین و اقدامات الزم در هر زمینه را منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع توضیح دهد  .6

 هد دیستوشی با علت تنگی لگن و اقدامات الزم در هر زمینه را کامال منطبق با اصول ذکر شده در کتابهای مرجع توضیح د .1

 اندیكاسیونها و کنتراندیكاسیونهای مانیتورینگ داخلی و خارجی را نام ببرد .  .8

 فواید وعوارض مانیتورینگ داخلی وخارجی را نام ببرد .  .9

 نحوه چارت حرکات جنینی را شرح دهد .  .11

 خون جنین را توضیح دهد   PHاقدامات الزم به هنگام غیر طبیعی بودن  .11

 . نمودار بیوفیزیكی را شرح دهد .12

 را توضیح دهد.  OCT, NSTنحوه انجام  .14

 را شرح دهد .  OCT, NSTانواع پاسخ ها در  .13
 .انواع مختلف سقط را با توجه به اتیولوژی آن تقسیم بندی نماید .15

 .روشهای اداره ی سقط در انواع مختلف آن را توضیح دهد .16

 .باهم مقایسه نمایدشرح و انواع مختلف حاملگی های موالر را  .11

 .زم در مواجهه با یک حاملگی موالر را توضیح دهداقدامات ال .18

 .اتیولوژی ایجاد حاملگی نا به جا و فرضیه های مختلف در این رابطه را توضیح دهد .19

 .نكات مهم در شک بالینی در رابطه با حاملگی نا به جا را لیست نماید .21

 .آزمونها و روشهای مختلف تشخیصی در حاملگی نا به جا را ذکر کند .21

 .ختلف درمان حاملگی نا به جا و موارد استفاده آنها را توضیح دهدروشهای م .22

 . انواع اختالالت جفت را نام ببرد .24



 .تاثیر اختالالت جفتی در ادامه بارداری و عوارض حاصل را توضیح دهد .23

 .انواع پره اکالمپسی )خفیف ،متوسط و شدید ( را با هم از نظر عالئم بالینی و عوارض مقایسه نماید .25

 .ت و درمان بیمار پره اکالمپتیک را توضیح دهدمدیری .26
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 .زایمان زودرس را بر طبق منابع موجود تعریف نماید .28
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 .در رابطه با درمانهای زایمان دیررس)القاء لیبر و درمان انتظاری ( بحث نماید .46

 .را بلد باشد (بعد زایمانانواع خونریزیهای زایمانی را توضیح داده و اقدامات الزم در مواجهه با هر نوع خونریزی )قبل و  .41

 .پروالپس بند ناف را تعریف نماید .48
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