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     پیوسته مامایی ترم ناکارشناسی   حصیلی:ت یرشتهو گروه آموزشی:مقطع     مامایی-پرستاری        دانشکده:

 79-79 دوم:  حصیلینیمسال تحصیلی و سال ت3

 نظری د:نوع واح   1       تعداد واحد:       رادیولوژی و سونوگرافی در مامایی و زنان : نام واحد درسی
زمان برگزاری                        بیماریهای داخلی جراحی–زنان  -بارداری زایمان :یش نیازپ   

 كالس شماره مکان برگزاری:  هفته دوم( 8)11-11:ساعت  شنبهسه  :كالس: روز

غالمی و  دكتر )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید     دكتر فاطمه یاری مسئول درس: 03 تعداد دانشجویان:

  دكتر رسولی
 8-13شنبه سه  ساعات مشاوره با دانشجو:

با مبانی رادیولوژی و سونوگرافی آشنا شده و چگونگی بکارگیری این درس به دانشجویان كمک می كند  شرح دوره:

 بکار گیرند.آنرا در امر تشخیص و درمان موارد مربوطه به زنان و مامایی 
 : درس هدف کلی

  زنان و مامایی در ونوگرافیمبانی رادیولوژی و سدانشجو با  آشنایی

  (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید):بینا بینیاهداف 
 .با تعریف و ماهیت كاربردهای رادیولوژی و سونوگرافی آشنا شود. 1
  .با انجام سونوگرافی در سه ماهه اول و دوم و سوم  آشنا شود.2
 توضیح دهد. .ناهنجاریهای جنینی را بوسیله سونوگرافی0

 با انجام سونوگرافی در بیماریهای زنان آشنا شود . .1
 . دانشجو با امواج صوتی و فرا صوتی آشنا شود.5
 آشنا شود. سپر فركان.  دانشجو با امواج 1

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده  سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 --------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 روشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :

 روش نمره تاريخ ساعت

 و فعالیت كالسی  ، حضور وغیاب كوئیز %03 هرجلسه كالس 

 امتحان پایان ترم %03 طبق برنامه آموزش  

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد07آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد03شركت فعال در كالس    نمره درصد -----انجام تکالیف 
 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -صححححححی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -
 گلبان. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم آخرین چاپكانینگهام و همکاران، مامایی ویلیامز  .1
 رادیولوژی و سونوگرافی آخرین چاپ منابع .2
 منابع فیزیک پزشکی آخرین چاپ .0

 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

    

 دكتر غالمی-دكتررسولی با تکنیک های رادیولوژی در مامایی آشنایی 28/31/70 1

 // آشنایی با امواج صوتی و فرا صوتی 31/32/70 2

 // آشنایی با امواج پرفركانس 11/32/70 3

4 18/32/70  
 آشنایی با دستگاه الکتركوتر و خطرات آن

// 

 دكتر یاری مبانی سونوگرافی و رادیولوژی در مامایی 25/32/70 5

 // در بارداریكاربرد رادیولوژی و سونونوگرافی  31/30/70 9

9 38/30/70 // // 

 // در زنانكاربرد رادیولوژی و سونونوگرافی  15/30/70 8.

 


