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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 :  نام درس

 در مامایی گرافیسنو

 ۵/۰تعداد واحد: 

 رشته تحصیلی: 

 مامایی

مقطع تحصیلی 
 دانشجویان: 

 کارشناسی

 

 محل برگزاری: 

 (سامانه نوید) مبتنی بر وب

 بستر اسکای روم

 مدرس: 

 زهرا حسینی حاجی

 نیمسال تحصیلی:

1400-01 

 نام دانشکده:

 پرستاری مامایی

 گروه آموزشی:

 مامایی

روز و ساعت 
 برگزاری: 

 دوشنبه

۱۶-۱۴ 

 

 تلفن و روزهای تماس:

 ۰۵۱۵۲۲۲۶۰۱۱ 

 دفتر: آدرس

دانشکده پرستاری 

گروه  -مامایی
 مامایی

 آدرس ایمیل:

Hoseinih2@thums.ac.ir 

 

 هدف کلی درس:

بارداری قابل حیات و غیر قابل حیات، تشخیص عوارض بارداری، بررسی تعیین ویژگی های جنین، جفت و مایع آمنیوتیک و تعیین  سنوگرافیک  تشخیص آشنایی با 
 سالمت جنین در سه ماهه های بارداری

 اهداف اختصاصی درس: 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 را نام ببرد سه مورد از روش های تعیین سن بارداری و نحوه انجام آن -１

 سه مورد از عوارض بارداری و نحوه تشخیص سنولوژیک آن را نام ببرد. -２

 سه مورد از روش های تهاجمی ارزیابی سالمت جنین را نام ببرد  -３

 روش تعیین حجم مایع آمنیوتیک را شرح دهد -４

 نحوه انجام بیوفیزیکال پروفایل را شرح دهد. -５

  :منابع اصلی درس٭

 : کانینگهام،لونو، اشفیلد و همکاران...فصل تصویر برداری از جنین /۲۰1۸بارداری و زایمان ویلیامز -1

 ،چگونه، چرا و چه موقع؟ پ چارلیک، جی. مالکوم پی یری در ماماییگرافسنو -۲

 

 https://www.uptodate.com/contents/search :درس یفرع منابع

 مشارکتی/ مولتی مدیا/ مبتنی بر پرسشسخنرانی/ تدریس : سیتدر روش

کسب دانش در حیطه های درک/ بکارگیری/ تجزیه و تحلیل/ قضاوت/ و بهبود نگرش در حیطه های توجه/ واکنش دهی/ مسوولیت های فراگیران:

 ارزش گذاری/ سازماندهی و درونی شدن ارزش ها

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 نمره ۲در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                                                                       بارم:الف( 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 نمره ۱۸بارم:                 ب( پایان دوره:                                                                                                               

 

نمره درصورت غیبت  ۲۵/۰: کسرواگذار کردن نحوه تنبیه به دانشجوسیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 کالسی

 

 

 ۱۴۰۰-۰۱نیمسال اول/دوم  سنولوژی در مامایی جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس دانشجویان قبل از شروع کالسآمادگی الزم 

 شناخت فیزیک اولتراسوند

 بررسی سنوگرافیک استاندارد در سه ماهه اول بارداری

زهرا 

حسینی 

 حاجی

 ۱ 1400/12/9 ۱۶-۱۴ سونوگرافی سه ماهه اول

 

 سه ماهه دوم و سوم بارداریبررسی های سنوگرافیک استاندارد در 

 مامایی و بارداریشناخت عوارض 

 

زهرا 

حسینی 

 حاجی

تشخیص عوارض در سونوگرافی سه ماهه 

 دوم و سوم
۱۴-۱۶ 1400/12/17 ۲ 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 بررسی سالمت جنین

 شناخت مشکالت مرتبط با تکامل و رشد جنین

 شناخت اثر داپلر برای بررسی محدودیت رشد جنین

 

زهرا 

حسینی 

 حاجی

 ۳ 1401/1/15 ۱۶-۱۴ تشخیص و ارزیابی سالمت جنین

 شناخت نحوه تولید و شکل گیری مایع امنیون

 شناخت نحوه تکامل جفت

 معیارهای مهم بررسی سنوگرافیک جفت و مایع امنیوتیک 

زهرا 

حسینی 

 حاجی

 ۱۶-۱۴ بررسی جفت و مایع امنیوتیک

1401/1/22 

۴ 

 

 تاریخ امتحان پایان ترم:٭تاریخ امتحان میان ترم:                                                                          ٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


