
 

 

 رادیولوژی و سونولوژی  عرصه در کارآموزی نام درس:    

    روز 9 -ساعت  51 -واحد 1   : و ساعت کارآموزی میزان واحد

 روز  9 -مرکز سونوگرافی و رادیولوژی:    تعداد روزهای کارآموزی

 مهسا السادات موسوی، دکتر  مسئولین طرح درس:نام 

  -آشنایی با سونوگرافی و رادیولوژی    هدف کلی:

 

همچنین  تعیین می گردد.  توسط مربی اولویت تعیین برنامه آموزشی برای هر روز کارآموزی، متناسب با مراجعه مددجویان به مرکز کارآموزی 

 فعالیتهایی که در کاراموزیهای قبل مربوط به این واحدها انجام میشده نیز ادامه می یابد. 

 فعالیت دانشجو برنامه آموزشی روزانه  واحد کارآموزی

مرکز سونوگرافی و  

 رادیولوژی 

 با آناتومی احشاء داخل لگنی آشنا باشد ساختار رحم و تخمدان ها را تشخیص دهد

تصوویر سوونوگرافی ی رحم طبیعی الگیبی شو لش تشخیص  

 دهد

تصوویر سوونوگرافی ی بی وی شو ل با اکوژنیسویته کمتر  

 تخمدان ها  نسبت به ساختارهای اطراف، تشخیص دهد

 

سونوگرافی و  مرکز  

 رادیولوژی 

با تصاویر سونوگرافی ی رحمیک شاخ و دو شاخ آشنا   ناهنجاریهای رحم را تشخیص دهد

 باشد 

مرکز سونوگرافی و  

 رادیولوژی 

با اندازه گیری ابعاد جسم رحم الطول و عرض رحمش، طول   ناهنجاریهای تخمدان ها را تشخیص دهد

 باشد سروی س و محور طولی تخمدان ها آشنا  

کیست های عمل ردی الفون سیونلش و توده های جامد  

 تخمدان را تشخیص دهد

مرکز سونوگرافی و  

 رادیولوژی 

مایع آزاد داخل صفاقی بدون اکو یا اکوژن الوجود خونش   وجود مایع آزاد در کولدوساک را تشخیص دهد

 در فورنی س خلفی تشخیص دهد

مرکز سونوگرافی و  

 رادیولوژی 

نابجا   تأیید حاملگی داخل رحمی باشد قادر به   حاملگی  کاذب  ساک  از  را  حقیقی  حاملگی  ساک 

 افتراق دهد 

دلیل قطعی وجود ساک حاملگی الکیسه زده یا قطب  

 جنینیش تشخیص دهد 

مرکز سونوگرافی و  

 رادیولوژی 

 قادر به تأیید قابلیت حیات جنین باشد 

 سن حاملگی و تعداد جنین را تعیین نماید 

 دهد  صیجفت را تشخ  قیدق  تیموقع

 

سوم   و  دوم  اول،  ماهه  سه  در  را  جنین  حیات  قابلیت 

 حاملگی تشخیص دهد 

 تعداد ضربانات قلب جنین و منظم بودن آن گزارش شود 

سن حاملگی با اندازه گیری طول فرق سری و دنبالچه ای  

CRL  قطر بین دو آهیانه ،(BPD)    و طول استخوان فمور

 تعیین شود

 بسمه تعالی 

 واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشکاه آزاد اسالمی

 دانشکده پرستاري و مامایی 

 کارشناسی مامایی 

 گروه مامایی  

 طرح درس بالینی



مرکز سونوگرافی و  

 رادیولوژی 

 دهد  صیتشخ  نیجن  شیقرار گرفتن و نما  تیوضع

 د یبرآورد نما  حیرا به طور صح  ونیآمن  عیما  حجم

 دهد  صیرا تشخ  یرشد داخل رحم  ریتأخ

 دهد   صیرا تشخ  نیجن  یاحتمال  مرگ

 

 چند قلویی با دیدن چند امبریو گزارش شود 

و سر    یالفوندالش، خلف  یجفت ال قدام  یریقرار گمحل  

 شود  نییتع  یش با مثانه خال  یراه

 اندازه جفت    یابیارز

مرکز سونوگرافی و  

 رادیولوژی 

 ، یبر اساس سن حاملگ  نیرشد جن  تیوضع  یبررس

 

  شود  یابیش ارزFLش، طول فمور الACدور ش مال  طیمح

  یپل  وس،یدرآمنیگوه یال  ونیآمن  عیما  یعیطب  ریغ  حجم

 دهد  صیرا تشخ  وسیدرآمنیه

مجموع    یریبر اساس اندازه گ  ونیآمن  عیما  حجم

در هر ربع رحم    ونیآمن  عیما  یحوضچه ها   نیبزرگتر

 ش  برآورد شود MVPحوضچه منفردال   نیبزرگتر  ایش  AFIال

 

مرکز سونوگرافی و  

 رادیولوژی 

پستان    میو بدخ   میخوش خ  راتییتغ  یماموگراف  در

 دهد  صیرا تشخ

بافت    یسوزن  ون یراسیآسپ  ینحوه انجام و چگونگ  با

 پستان آشنا باشد 

 
ش   ون ی اسیفیالماکروکلسیپستان  بافت  میخوش خ  راتییتغ

 دهد  صیش را تشخونی  اسیفی روکلسیالم  یپستان  میو بدخ

آشنا باشد نامنظم النشانگر    یریانجام نمونه گ  لیوسا  با

 ش ون ی اسیفیکلس
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