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طرح دوره روشهای فیزیک سىنىگرافی گروه مامایی در نیمسال دوم 65-66
تعداد واحد 1 :واحد نظری

کد درس:

استاد هربوطه :حسن وفاپور
ساػت برگساری :شنبه ها ساعت  11الی 11
هذف کلی :آضىا ضذن داوطجً با دستگاٌ سًوًگرافی ،ريضُا ي امادگی قبل از سًوًگرافی ي اوذیکاسیًوُای آن
اهداف ویژه
داوطجًیان در پایان درس قادر خًاَىذ

بً :

 -1با اصًل ايلیٍ فیسیک سًوًگرافی اضىا
 2اوًاع ريضُای سًوًگرافی را

باضىذ.

بطىاسىذ.

 3ریپًرتُای سًوًگرافی را بتًاوىذ تفسیر کىىذ

.

پیشنیاز- :

 4مًارد اوذیکاسیًن سًوًگرافی در حاملگی را
 5کار برد داپلر را

برضمروذ.

بذاوىذ.

 6عالیم تًمًرَای خًش خیم تخمذان را تطخیص
 7عالیم تًمًرَای بذخیم تخمذان را ضرح
 8امىیًسىتسرا تًضیح

بذَىذ.

بذَىذ .

 9با عًارض امىیًسىتس با گایذ سًوً را
 11طریقٍ تعییه سه حاملگی را

بذاوىذ.

بذاوىذ.

 11طرز کار دستگاٌ سًوًگرافی را ضرح

بذَىذ.

 12ريش اوذازٌ گیری مایع امىیًتیک را تًضیح
- IUGR

را تعریف

بذَىذ.

دَىذ.

بکىىذ.

 14پلًیمتری را تعریف

بکىىذ.

 15عًارض واضی رادیًلًشی در حاملگی را لیست

کىىذ.

 16مًارد مىع استفادٌ سًوًگرافی در تطخیص بیماریُای زوان را
 17اوًمالیُای رحم را

بطىاسىذ.

برضمروذ.

 18ريش تطخیص اوًمالیُای رحم را

بذاوىذ.

 19مًارد استفادٌ سًوًگرافی در بیماریُای لگه را یک بٍ یک

استراتژي آموزشي:

سخىراوی  -پرسص ي پاسخ –بحث

وسایل سمعي وبصري :

کامپیًتر– –پاير پًوت –سی دی امًزضی

منابع:
1-Obstetric ultrasonography . Callen 2008 p:182-225
2-Diagnostic ultrasonography . Goldbeurg 2006 p:294-339

تکالیف و وظایف و فؼالیت های دانشجویاى:
 -1حضور به هوقغ و هنظن در جلسات درسی

برضمروذ .

 -2شرکت فؼال در کالس و انجام فؼالیت های هربوطه
 -3انجام سوینار های دانشجویی
 -4پرسش و پاسخهای هتؼذد در هر جلسه
 -5حضور ػولی دانشجویاى در اتاق پراتیک جهت اجرای تکنیک های جوجوه
ارزشیابی تکوینی:
 -1اهتحانات کالسی تا هیاى ترم :هر دو جلسه تا هیاى ترم اهتحاى برگسار و  1نوره از هجووع را در بر هی گیرد.
 -2اهتحانات کالسی از هیاى ترم تا پایاى ترم :هر جلسه اهتحاى برگسار و  5نوره از هجووع را در بر هی گیرد
ارزشیابی تجویؼی:
 -1اهتحاى هیاى ترم :ابتذای فیسیک تشخیصی سونوگرافی
 -2اهتحاى پایاى ترم :تا پایاى آرتیفکت ها

