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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 حضوری-برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

کارشناسی مامايی :تحصیلی یرشتهو  مقطعمامايی  :گروه آموزشی       پرستاری و مامايی خرم آباد   :دانشکده

  1401-1402نیمسال دوم 

 یش نیازپ   نظری :دنوع واح 1: تعداد واحد و زنان        ییدر ماما یو الکترولوژ ی، سونولوژ یولوژیراد :نام درس

                       یزنان و نابارور یهایماریب-(2) مانیو زا یدر باردار  یجراح یداخل یهایماربی–زنان  -(1) یعیطب ریغ مانیزا یباردار

دانشکده پرستاری و  :مکان برگزاری 8-10    :ساعت             ترم ( اول) نیمه  شنبه دو :روز   4: زمان برگزاری کالس

 https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.jananiو  /https://lumsnavid.vums.ac.irمامایی 

–دکتر جنانی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(  جنانی دکتر  :مسئول درس         نفر 20 :تعداد دانشجويان

 رسانهدکتر 

 

و  یوتراپيزی،فیو الکترولوژ یوتراپيو راد یولوژيراد یکند با مبان یکمک م انيدرس به دانشجو نيدوره: اشرح 

 .درنیگ بکار يیو درمان موارد مربوطه به زنان و ماما صیآنرا در امر تشخ یریبکارگ یآشنا شده و چگونگ یسونوگراف

 

 (دی: )لطفا شرح دهیکل هدف

  یوتراپيو راد یولوژِيبا راد يیآشنا-1

 یوتراپيزیدر ف ناتيو تمر یو الکترولوژِ یبا سونوگراف يیآشنا-2

 

 طرح درس است( ی: )در واقع همان اهداف کلینینابیب اهداف

 پس از اتمام درس :  انيرود دانشجو یم انتظار

 رح دهد. ش(  کسيو خواص و جذب اشعه ا تی، ماه تهيویواکتي) راد يیدر ماما یتراپ ويو راد یولوژيراد یمبان -

 دهد.  حیرا توض  يیدر زنان و ماما ی، سرمادرمان زریپرفرکانس ، ل یانهايکاربرد جر -

 را بداند.  يیدر زنان و ماما کسيکاربرد اشعه ا -

 و الزامات آن آشنا شود.  یبا دستگاه سونوگراف -

 ا شود. در سه ماهه اول و دوم و سوم  آشن ی.با انجام سونوگراف - 

 را بر شمارد.  نیسالمت جن یابيارز یتهاجم یروشها -

 و اختالالت مربوطه را شرح دهد.  نیرشد جن یبررس -

 زنان آشنا شود. یهايماریدر ب یبا انواع سونوگراف -

 بکاربرد. ازیدستگاه تنس را درموارد مورد ن -

 آموزش دهد.  انيکگل را به مددجو ینهايتمر -

 آشنا شود . ويکوتر و کرا یبا دستگاهها -

 و تفسیر سونوگرافی آنومالی اسکن بارداری آشنا شود.  soaft markersبا  -

https://lumsnavid.vums.ac.ir/
https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.janani
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 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☒ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☒ بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 .حضور بموقع در کالس1 : وظايف و تکالیف دانشجو

 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2

  لی. خاموش نمودن موبا3

 .دیدر کالس شرکت نما یباآمادگ ی.در جلسات آموزش4

 زدیوهمهمه درکالس بپره ی.از شلوغ5

 :  یکمک آموزش لیوسا فی. مشارکت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکال6
 

 

 

 به تفکیک(: حضوری)در جلسات آفالین و جلسات  قوانین و مقررات کالس

 . حضور با آمادگی در کالس 1

 .شرکت در فعالیتهای آموزشی 2

 . پاسخ دهی به موقع به تکالیف و فعالیتهای کالسی 3

 

 

 

 وسايل آموزشی:  

 ☐ وب سرویس کالس آنالین    ☒ مدیریت یادگیریسامانه          ☐ کامپیوتر          ☒ پروژکتورویدئو  ☒ وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☐ سامانه آزمون مجازی فرادید
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 2 انجام تکالیف  1

 1 های کالسی آزمون 2

 1 در کالسفعال  حضور  3

 16 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☒ غلط -صحیح ☒ جور کردنی          ☒ ایچندگزینه       ☒ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :دیمنابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببر

   Electronic  Fetal   Monitoring and Sonography .cydney  afriat menihan. 2014. Lwww;pap/psc edition -:انگلیسی منابع

 :فارسی منابع

  ی. تهران : ناشر روم1395کالن.  مانیدر زنان و زا یمقدم .سونوگراف ینیام الیهمکاران .ترجمه سه نورتون و ییا یمر -

  هی.تهران : چاپ اشراق1391. یو الکترولوژ یسونولوژ ،یولوژی.راد یویحی نی، حس انیمحمد مسعود شوشتر  -

  هی.تهران : چاپ اشراق1393.ییو ماما یپزشک انیدانشجو ژهیو یپزشک کیزیفشوشتریان. محمد مسعود  -

 ، مترجم )ناشر(. تهران: انتشارات گلبان2018کانینگهام و همکاران، مامایی ویلیامز . -

 توضیحات مهم:

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 حسوب پایه م به عنوان استاندارد ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

ید نسبت به توانمی ،ینبنابرا .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

 ًکالس  متری شود ک، سعزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 شود برگزار

 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین حضوری 

1 17/11/1401 
مبانی رادیولوژی و 

 رادیوتراپی 
☒ ☐ 

☒ ☐ ☐ ☐ 
 دکتر رسانه  10-8

2 24/11 

آشنایی با امواج صوتی 

و فرا صوتی، پرفرکانس 

 و اشعه ایکس 

 دکتر رسانه  10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒

3 1/12 
آشنایی با لیزر، 

 سرمادرمانی 
 دکتر رسانه  10-8 ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒

4 8/12 

آشنایی بادستگاههای 

رادیولوژی و 

 سونوگرافی 

 دکتر رسانه  10-8 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

5 15/12 
مبانی سونوگرافی و 

 رادیولوژی در مامایی
☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 10-8 

 دکتر جنانی

6 22/12  

کاربرد رادیولوژی و 

در سونونوگرافی 

 بارداری

 یدکتر جنان 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒

7 14/1/1402 
و  یولوژیکاربرد راد

در  یسونونوگراف
 یدکتر جنان 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒



  

4 

 

 

 

 

 بارداری

8 21/1 
کاربرد رادیولوژی و 

 در زنانسونونوگرافی 
 یدکتر جنان 10-8 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒


