ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح درس ) ( Lesson Plan

ﻧوع درس  :ﻧظری

ﻧﺎم درس  :رادﯾوﻟوژی و ﺳوﻧوﻟوژی و اﻟﮑﺗروﻟوژی در ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و زﻧﺎن
ﺗﻌداد واﺣد ١ :
ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران  :ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﻣدرس :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز :ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن  ٣,٢,١و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﻧﺎن و ﻧﺎﺑﺎروری
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  :اول ٩۵-٩۶

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/۶/٢٧ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٧:

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٣٠ :
روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ١۵٫۴۵-١٧٫١۵
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﮐﻼس ﺷﻣﺎره  ۴ﻣدرس
ﻣﺳؤول درس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی
روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت  ٩ﺻﺑﺢ اﻟﯽ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت ١٩
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ٩۵/١٠/٢۶ :

ﺷرح درس  :در طول اﯾن درس داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻧﯽ رادﯾوﻟوژی و رادﯾوﺗراﭘﯽ و اﻟﮑﺗروﻟوژی و ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ اﺷﻧﺎ ﺷده و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯾری ان را در اﻣر ﺗﺷﺧﯾص و درﻣﺎن ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی زﻧﺎن و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﺗﺷﺧﯾص
ﭘﯾش از ﺗوﻟد ﺟﻧﯾن ﻣﯽ اﻣوزﻧد.

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :رادﯾواﮐﺗﯾوﯾﺗﮫ  ,ﻣﺎھﯾت و ﺧواص و ﺟذب اﺷﻌﮫ X
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ رادﯾواﮐﺗﯾوﯾﺗﮫ ,ﻣﺎھﯾت و ﺧواص و ﺟذب اﺷﻌﮫ X
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد :
 -١ﻣواد رادﯾواﮐﺗﯾوﯾﺗﮫ را ﺷرح دھد .
 -٢ﻣﺎھﯾت و ﺧواص و ﺟذب اﺷﻌﮫ  Xرا ﺷرح دھد.
 -٣ﺗﻣﺎس ﺟﻧﯾن ﺑﺎ اﺷﻌﮫ و اﺛرات اﺷﻌﮫ ﺑر ﻣﺎدر و ﺟﻧﯾن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴طول ﻣوج اﺷﻌﮫ  Xو واﮐﻧش ﺑدن ﺑﮫ اﺷﻌﮫ  Xرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﮐﺎرﺑرد ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﭘرﻓرﮐﺎﻧس  ,ﻟﯾزر و ﺳرﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﭘرﻓرﮐﺎﻧس  ,ﻟﯾزر و ﺳرﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد :
 -١ﮐﺎرﺑرد ﻟﯾزر و ﺳرﻣﺎدرﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﺧواص ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﭘر ﻓرﮐﺎﻧس را و ﻟﯾزر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
-٣ﻋوارض ﻟﯾزر درﻣﺎﻧﯽ و ﺳرﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﭼﻧد ﻣورد از اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ھﺎی ﻟﯾزردرﻣﺎﻧﯽ و ﺳرﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٢:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٣:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ  ,ھﯾﺳﺗروﺳﮑوﭘﯽ و ھﯾﺳﺗروﺳﺎﻟﭘﻧژوﮔراﻓﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ  ,ھﯾﺳﺗروﺳﮑوﭘﯽ و ھﯾﺳﺗروﺳﺎﻟﭘﻧژوﮔراﻓﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد :
 -١در ﻣورد ﻓرﮐﺎﻧس  ,طول ﻣوج و اﺟزای دﺳﺗﮕﺎه ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ و  ..ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢در ﻣورد ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﮐﯾﻔﯾت ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ اﺛر ﻣﯽ ﮔذارد را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺟﮭت ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۴اﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﻗﺑل و ﺑﻌد از ھر اﻗدام رادﯾوﻟوژی و ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵ﭼﻧد ﻣورد اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ھﺎی ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ و ھﯾﺳﺗروﺳﮑوﭘﯽ در ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۶اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون و ﮐﻧﺗرااﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ھﺎی ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ واژﯾﻧﺎل را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۵:و ۴و ۶

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص در  ٣ﻣﺎھﮫ اول ﺑﺎرداری در ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در  ٣ﻣﺎھﮫ اول ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﺷراﯾط ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را در ھﻔﺗﮫ ھﺎی  ۶ﺗﺎ  ٨ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾن ﺳن ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﻣﺎﻧﻧد ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﺟﻧﯾن  ,ﺳﺎک ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  ,اﻧدازه
ﮔﯾری ﺳن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑر اﺳﺎس  CRLو ﺑررﺳﯽ اﻧدام ھﺎی ﺟﻧﯾن  ,ﻣﺣل ﺟﻔت و ﮔرﯾد ﺟﻔت .
 -٣ﻋﻠت ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ  GSو  LMPرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧدﻗﻠوﺋﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵ﻧﺣوه ﺗﺷﺧﯾص ﺳﺎک ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ از ﺳﺎک ﮐﺎذب ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۶ﺗﺷﺧﯾص اﻧوﻣﺎﻟﯾﮭﺎ ﻣﺎژور و ﻋﻼﺋم آن را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٧اﻧدازه ﮔﯾری NTو  NBدر اﯾن ﺳن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٨ﻧﺣوه ﺗﺷﺧﯾص ﺳﻘط و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم و ﻣول ھﯾداﺗﯾو را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٨ :و٧

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم و ﺳوم ﺑﺎرداری
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم و ﺳوم ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد :
 -١ﺳن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺑر اﺳﺎس  BPDﺑﺎ ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻣﺣل ﺟﻔت و ﮔرﯾد ﺟﻔت را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻣﯾزان ﻣﺎﯾﻊ اﻣﻧﯾوﺗﯾﮏ و ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﻣﺎژور ﺟﻧﯾﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دو ﭼﺷم و ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﮔوش و ﭼﯾن ﭘس ﮔردﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺗﺷﺧﯾص ﺳﻧدرون داون و  ....ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۶ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را در اﻣﻧﯾوﺳﻧﺗز و  .....ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٧ﭘﻠﯽ ھﯾدراﻣﻧﯾوس و اﻟﯾﮕوھﯾدراﻣﻧﯾوس را ﺑﺎ ﺷﺎﺧص ﻣﺎﯾﻊ اﻣﻧﯾوﻧﯽ ﺗوﺳط ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٨ﭘوزﯾﺷن ﺟﻧﯾن را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٩ﻣﯾزان رﺷد ﺟﻧﯾن را ﺗوﺳط ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٩ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ﺟﻧﯾن
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣت ﺟﻧﯾن
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد :
 -١ﺗﺳت ﺑﯾوﻓﯾزﯾﮑﺎل ﭘروﻓﺎﯾل را و ﻧﺣوه ﺗﻔﺳﯾر ان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﺣرﮐﺎت ﺟﻧﯾن و ﺗﻧﻔس ﺟﻧﯾن را در ﺗﺳت ﺑﯾوﻓﯾزﯾﮑﺎل ﭘروﻓﺎﯾل را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﺗﺳت ﺳرﻋت ﺳﻧﺟﯽ ﺷرﯾﺎن ﻧﺎﻓﯽ و ﺷرﯾﺎن ﻣﻐز ﻣﯾﺎﻧﯽ و  ...را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :روﺷﮭﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎی ﺟﻧﯾﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ روﺷﮭﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎی ﺟﻧﯾﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻣﻧﯾوﺳﻧﺗزو ﻋوارض ان را ﺷرح دھد.
 -٢ﻋوارض ﮐوردوﺳﻧﺗز و ﺗﻌوﯾض ﺧون را ﺷرح دھد.
 -٣ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداری از ﭘرزھﺎی ﺟﻔﺗﯽ و ﻋوارض ان را ﺷرح دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺟﻠﺳﮫ١٠:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١١-١٢:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﻧﺎن
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﻧﺎن
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻧدازه ی رﺣم و ﺗﺧﻣدان طﺑﯾﻌﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد.
 -٢ﻧﺣوه ی ﺗﺷﺧﯾص اﻧدوﻣﺗرﯾرﯾوز و ادﻧوﻣﯾوز را در ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -٣ﺷﺎﺧص ﻣول در ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۴ﻧﺣوه ی ﺗﺷﺧﯾص ھﯾﭘرﭘﻼژﯾﺎی اﻧدوﻣﺗر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵ﻧﺣوه ﺗﺷﺧﯾص ﻓﯾﺑروم اﻧدازه و اﻧواع ان را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۶ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﭘﺳﺗﺎن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٧ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎی راد و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻻزم را در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﮐوﺗروﮐراﯾو وﻟﯾزر
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد دﺳﺗﮕﺎه ﮐوﺗروﮐراﯾو وﻟﯾزر در ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری:
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﮐﺎرﺑرد ازﻣﺎﯾﺷﺎت رادﯾواﮐﺗﯾو در ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺗﮕﺎه ﮐراﯾو و ﮐوﺗر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣دﺳﺗﮕﺎه ﻟﯾزر و ﮐﺎرﺑرد ان را در ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ و زﻧﺎن ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﻋوارض ﮐراﯾو و ﮐوﺗری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵اﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯾﻣﺎر را ﻗﺑل از ﮐراﯾو و ﮐوﺗری ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﮐﺎرﺑرد ﺗﻧس ﺑرای دﯾﺳﻣﻧوره و ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری ادرار..
ھدف ﮐﻠﯽ :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﺗﻧس ﺑرای دﯾﺳﻣﻧوره و ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری ادرار..
اھداف رﻓﺗﺎری:
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﺣوه ﺗﺎﺛﯾر ﺗﻧس ﺑر روی دﯾﺳﻣﻧوره را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻧﺣوه ی ﺗﺎﺛﯾر ﺗﻧس ﺑر روی ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری ادرار را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻧﺣوه ﺗﺎﺛﯾر ﺗﻧس ﺑر روی ﮐﺎھش دردھﺎی زاﯾﻣﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٣-١۴:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۵-١۶:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٧:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻣرﯾن ﮐﮕل
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻣرﯾن و ﮐﺎرﺑرد ﮐﮕل
اھداف رﻓﺗﺎری:
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﺗﻣرﯾن ﮐﮕل را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﮐﺎرﺑرد ﺗﻣرﯾن ﮐﮕل در ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﺣداﻗل ﺳﮫ روش اﻧﺟﺎم ﮐﮕل را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻟپ ﺗﺎپ و ﻣوﻻژ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو :
ﺣﺿور ﻓﻌﺎل و ﺗوام ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ

 ١ﻧﻣره

آزﻣون ھﺎی ﺑدون اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ )ﺗﺷرﯾﺣﯽ(

 ٢ﻧﻣره

ﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ

 ٢ﻧﻣره

آزﻣون ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ )ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای(

 ١۵ﻧﻣره

ﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ  :اراﺋﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ،ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ و اراﺋﮫ آن
ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای و ﺗﺷرﯾﺣﯽ
وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو :
ﺳﺎﯾر ﺗذﮐر ھﺎی ﻣﮭم ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن:
رﻋﺎﯾت ﺷﺋوﻧﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ درس ﻗﺑل از ﺣﺿور در ﮐﻼس
ﻣﻘررات و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو ﺑراﺑر ﻣﻘرارت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده
ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻣوﺑﺎﯾل در ﮐﻼس درس
رﻋﺎﯾت اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺳﺗﺎد
رﻋﺎﯾت اﺻول اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺳﺗﺎد در ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳﯽ
اﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﭘرژوه ﺗﻌﯾﯾن ﺷده)ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻼس درس در ﺗرم ﺟﺎری(
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو در ﺑرﻗراری ﻧظم در ﻓراﯾﻧد ﺗدرﯾس
ﻣﯾزان ﻧظرات ﺳﺎزﻧده داﻧﺷﺟو در ﻣﺣدوده ﻣوﺿوﻋﺎت درﺳﯽ
ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﮐﻼس

: ﻣﻧﺎﺑﻊ
 ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ-١
 ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی زﻧﺎن-٢
3- Sonography In Obstetrics & Gynecology Seventh edition ( Principle , Practice)
Obstetric ultrasound Made Esay Norman C Smith MD FRCOG (last edition)

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح دوره ) ( Course Plan
_____________________________________________________________________
ﻧﺎم درس  :رادﯾوﻟوژی و ﺳوﻧوﻟوژی و اﻟﮑﺗروﻟوژی در ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ

ﻧوع درس :ﻧظری

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران  :ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ

ﺗﻌداد واﺣد  ١ :واﺣد

ﻣدرس :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز :ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ١و٢و ٣و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ی زﻧﺎن و ﻧﺎﺑﺎروری
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  :اول ٩۵-٩۶
ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٣٠ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/۶/٢٧ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٧:

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت ١۵٫۴۵-١٧٫١۵

ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری :ﮐﻼس ﺷﻣﺎره  ۴ﻣدرس
ﻣﺳؤول درس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی
روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت  ٩ﺻﺑﺢ اﻟﯽ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت ١٩
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ٩۵/١٠/٢۶ :

ﺷرح درس  :در طول اﯾن درس داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻧﯽ رادﯾوﻟوژی و رادﯾوﺗراﭘﯽ و اﻟﮑﺗروﻟوژی و ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ اﺷﻧﺎ ﺷده و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯾری ان را در اﻣر ﺗﺷﺧﯾص و درﻣﺎن ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی زﻧﺎن و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﺗﺷﺧﯾص
ﭘﯾش از ﺗوﻟد ﺟﻧﯾن ﻣﯽ اﻣوزﻧد.
اھداف ﮐﻠﯽ :
 -١اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻧﯽ رادﯾوﻟوژی و ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
 -٢اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯾری رادﯾوﻟوژی و ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺗﺷﺧﯾص و درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﻧﺎن.
 -٣اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری :























ﻣﺎھﯾت و ﺧواص و ﺟذب اﺷﻌﮫ  Xرا ﺷرح دھد.
ﺗﻣﺎس ﺟﻧﯾن ﺑﺎ اﺷﻌﮫ و اﺛرات اﺷﻌﮫ ﺑر ﻣﺎدر و ﺟﻧﯾن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﮐﺎرﺑرد ﻟﯾزر و ﺳرﻣﺎدرﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﺧواص ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﭘر ﻓرﮐﺎﻧس را و ﻟﯾزر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺟﮭت ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
اﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﻗﺑل و ﺑﻌد از ھر اﻗدام رادﯾوﻟوژی و ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون و ﮐﻧﺗرااﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ھﺎی ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ واژﯾﻧﺎل را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
ﺷراﯾط ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را در ھﻔﺗﮫ ھﺎی  ۶ﺗﺎ  ٨ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾن ﺳن ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﻣﺎﻧﻧد ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﺟﻧﯾن  ,ﺳﺎک ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ,
اﻧدازه ﮔﯾری ﺳن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑر اﺳﺎس  CRLو ﺑررﺳﯽ اﻧدام ھﺎی ﺟﻧﯾن  ,ﻣﺣل ﺟﻔت و ﮔرﯾد ﺟﻔت.
ﻋﻠت ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ  GSو  LMPرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻣﺣل ﺟﻔت و ﮔرﯾد ﺟﻔت را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻣﯾزان ﻣﺎﯾﻊ اﻣﻧﯾوﺗﯾﮏ و ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﻣﺎژور ﺟﻧﯾﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺗﺷﺧﯾص ﺳﻧدرون داون و  ....ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را در اﻣﻧﯾوﺳﻧﺗز و  .....ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﺗﺳت ﺑﯾوﻓﯾزﯾﮑﺎل ﭘروﻓﺎﯾل را و ﻧﺣوه ﺗﻔﺳﯾر ان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﺣرﮐﺎت ﺟﻧﯾن و ﺗﻧﻔس ﺟﻧﯾن را در ﺗﺳت ﺑﯾوﻓﯾزﯾﮑﺎل ﭘروﻓﺎﯾل را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﺗﺳت ﺳرﻋت ﺳﻧﺟﯽ ﺷرﯾﺎن ﻧﺎﻓﯽ و ﺷرﯾﺎن ﻣﻐز ﻣﯾﺎﻧﯽ و  ...را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
اﻣﻧﯾوﺳﻧﺗزو ﻋوارض ان را ﺷرح دھد.
اﻧدازه ی رﺣم و ﺗﺧﻣدان طﺑﯾﻌﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد.
ﻧﺣوه ی ﺗﺷﺧﯾص اﻧدوﻣﺗرﯾرﯾوز و ادﻧوﻣﯾوز را در ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺷﺎﺧص ﻣول در ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.

وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻟپ ﺗﺎپ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو:
ﺣﺿور ﻓﻌﺎل و ﺗوام ﺑﺎ اﻣﺎدﮔﯽ

 ١ﻧﻣره

ﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ

 ٢ﻧﻣره

ازﻣون ھﺎی ﺑدون اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ

 ٢ﻧﻣره

ازﻣون ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

 ١۵ﻧﻣره

ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای و ﺗﺷرﯾﺣﯽ

وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رﻋﺎﯾت ﺷﺋوﻧﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ درس ﻗﺑل از ﺣﺿور در ﮐﻼس
ﻣﻘررات و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو ﺑراﺑر ﻣﻘرارت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده
ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻣوﺑﺎﯾل در ﮐﻼس درس
رﻋﺎﯾت اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺳﺗﺎد
رﻋﺎﯾت اﺻول اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺳﺗﺎد در ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳﯽ
اﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﭘرژوه ﺗﻌﯾﯾن ﺷده)ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻼس درس در ﺗرم ﺟﺎری)
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو در ﺑرﻗراری ﻧظم در ﻓراﯾﻧد ﺗدرﯾس
ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﮐﻼس

ﻣﻧﺎﺑﻊ :
1ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ2ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی زﻧﺎن3- Sonography In Obstetrics & Gynecology Seventh edition ( Principle ,
)Practice
4-Obstetric ultrasound Made Esay Norman C Smith MD FRCOG (last
(edition

ﺗﻘوﯾم درس :
ﺟﻠﺳﮫ
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

ﻋﻧوان
رادﯾواﮐﺗﯾوﯾﺗﮫ  ,ﻣﺎھﯾت و ﺧواص و ﺟذب اﺷﻌﮫ X
ﮐﺎرﺑرد ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﭘرﻓرﮐﺎﻧس  ,ﻟﯾزر و ﺳرﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ  ,ھﯾﺳﺗروﺳﮑوﭘﯽ و ھﯾﺳﺗروﺳﺎﻟﭘﻧژوﮔراﻓﯽ
ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص در  ٣ﻣﺎھﮫ اول ﺑﺎرداری در ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ
ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص در  ٣ﻣﺎھﮫ اول ﺑﺎرداری در ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ
ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص در  ٣ﻣﺎھﮫ اول ﺑﺎرداری در ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ
ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم و ﺳوم ﺑﺎرداری
ﮐﺎرﺑرد ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم و ﺳوم ﺑﺎرداری
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ﺟﻧﯾن

ﻣدرس
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن

١٠
١١
١٢
١٣
١۴
١۵
١۶
١٧

روﺷﮭﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎی ﺟﻧﯾﻧﯽ
ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﻧﺎن
ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﻧﺎن
اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﮐوﺗروﮐراﯾو وﻟﯾزر
اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﮐوﺗروﮐراﯾو وﻟﯾزر
ﮐﺎرﺑرد ﺗﻧس ﺑرای دﯾﺳﻣﻧوره و ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری ادرار..
ﮐﺎرﺑرد ﺗﻧس ﺑرای دﯾﺳﻣﻧوره و ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری ادرار..
ﺗﻣرﯾن ﮐﮕل

ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی

