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                      پیوسته ماماییکارشناسی    تحصیلی: یو رشته مقطع مامایی  گروه آموزشی:    پرستاری دانشکده:

 98-97-ومدنیمسال نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: 

 

 یاز: یش نپ نظرینوع واحد:   1  تعداد واحد: رادیولوژی و سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان  درس: عنوان

 و بیماریهای زنان و ناباروری 3و  1،2بارداری و زایمان

 كمالوندمکان برگزاری:                            :ساعت      :زمان برگزاری كالس: روز

 دکتر یاری-دکتر رسانه )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید          مسئول درس:   تعداد دانشجویان:

 

 هید()لطفاً شرح د :رسشرح د

 ه ودانشجویان با مبانی رادیولوژی و رادیوتراپی و الکترولوژی و فیزیوتراپی اشنا شد

 شکالتمن را در امر تشخیص و درمان موارد مربوط به بیماریهای زنان و آچگونگی بکارگیری 

 ندموزآپیش از تولد جنین می  و تشخیص مامایی

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

ر زنوان و رداری رادیولوژی و سوونوگرافی و کواربرد جریانهوای پرفرکوان  دبا مبانی تصویربآشنایی 

 زایمان
 

  (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

یربرداری ای تصوامپدان  آکوستیکی، امواج فراصوت و روشهآشنایی با موج مکانیکی،صوت و قوانین مربوط به آن، 

 رافی داپلر و سونوکیدسونوگرافی، سونوگ
واد تی اسکن م ی، سیامواج الکترومغناطیسی، اشعه ایک  و روشهای تولید آن، رادیولوژی و چگونگی تشکیل تصاویر رادیوگراف

 رادیواکتیو و کاربرد آن در تشخیص و درمان
 رادیوتراپی و خطرات اشعه ایک  و روشهای حفاظت مادر و جنین در مواجهه با پرتوهای یونیزان

 جریانهای پرفرکان  و کاربردهای آن در مامایی)لیزر و سرمادرمانی(

 

 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
 

 

 )لطفا شرح دهید( یف و تکالیف دانشجو:وظا

 حضور فعال در کالس و پاسخگویی به سواالت و تمرینهای مطرح شده حین ترم
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 وسایل كمک آموزشی:  

  پروژکتور اسالید  خته و گچت         وایت برد

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

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  نمره درصد 40 آزمون میان ترم     نمره درصد 60-آزمون پایان ترم  

  تشویقی نمره درصد 2.5انجام تکالیف     تشویقی نمره درصد2.5شرکت فعال در کالس 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

غلووو  -صوووحی         جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه      تشریحی
  

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

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی              

 اینترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 شوشتریان مسعود محمد سید دکتر نویسنده: -رادیولوژی سونولوژی الکترولوژی :     چاپی - 

 یحیوی حسین سید دکتر

 محمد مسعود شوشتریان نویسنده: -فیزیک پزشکی ویژه دانشجویان پزشکی و مامایی 

 

 اینترنتی 
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https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20-%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20-%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D9%88%DB%8C


 نام آنکه جان را فکرت آموختبه 

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 وطاستاد مرب عنوان مطالب تاریخ جلسه

آشنایی با موج مکانیکی،صوت و قوانین   1

 مربوط به آن

، امواج فراصوت و امپدانس آكوستیکی

روشهای تصویربرداری سونوگرافی، 

 سونوگرافی داپلر و سونوكید

 دكتر رسانه

امواج الکترومغناطیسی، اشعه ایکس و   2

روشهای تولید آن، رادیولوژی و چگونگی 

 تی اسکن، سی تشکیل تصاویر رادیوگرافی

مواد رادیواكتیو و كاربرد آن در تشخیص و 

  درمان

 دكتر رسانه

خطرات اشعه ایکس و روشهای رادیوتراپی و   3

مواجهه با پرتوهای حفاظت مادر و جنین در 

 یونیزان

 دكتر رسانه

در امواج پرفركانس و كاربردهای آن   4

 مامایی)لیزر و سرمادرمانی(

 دكتر رسانه

 


