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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

  تکٌَلَشی راديَلَشیگرٍُ آهَزشی:                                             پیراپسشکیداًشکدُ:

 کبرشٌبسی ارشد راديَلَشیحصیلی:ت یرشتٍِ هقطع 

 _      یػ ًیبز:پ    ًظریذ:ًَع ٍاح       2      تؼذاد ٍاحذ: حفبظ ظبزیًبم درض: 

 پیراپسؼکی هکبى ثرگساری:  8-10:ظبػت : یکؽٌجِ زهبى ثرگساری كالض: رٍز

 دكترظیذ رثیغ هْذٍیهذرظیي )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: دكترظیذرثیغ هْذٍیهعئَل درض: 6تؼذاد داًؽجَیبى:

 )لطفب شرح دّید( شرح دٍرُ:

هختلر  ثرِ هرَاد     ًرَترٍى  اى ؼبهل هحذٍدُ از ًحَُ هحبظجِ ضخبهت حفبظ ثررای پرتَّربی ثرب   حفبظت درثراثر پرتَّبی یًَیس

ٍظبختبرهَضَع كالض حفبظ ظبزی در ثراثر پرتَّبی یًَیساى ثِ هٌظَر حفبظرت در ثراثرر پرتَّرب ثرب اًرشیْربی هختلر  هرَرد        

 اظتفبدُ در تؽخیص ٍدرهبى پسؼکی هی ثبؼذ.

 

 )لطفب شرح دّید(ّدف کلی: 

 دیَار، ظق  ٍدرة اتبقْبی درهبًی ٍهحیطیثب ًحَُ هحبظجِ ضخبهت  آؼٌبیی

آؼٌبیی داًؽجَ ثبًحَُ هحبظجِ ضخبهت دیَارّب، ظق ، ك  ٍدرة اتبقْبی درهبًی ٍتؽخیصی اظت كِ درآى اتبقْب از هَلذّبی 

 پرتَی هبًٌذ هٌبثغ رادیَاكتیَ ٍیب اؼؼِ ایکط اظتفبدُ هی ؼَد.

 

 ى اّداف کلی طرح درس است()در ٍاقع ّوببیٌببیٌی:اّداف 
 ٍ هحَرّبی اصلی ثرًبهِ را ًؽبى هی دّذ.اظت ًعجت ثِ اّذاف كلی رٍؼي تر ٍ ؼفبف تر  كِ اظت ّذف كلی ثِ اجسای تخصصی ؼکعتيهٌظَر)

 (.اًذكِ در ٍاقغ ّوبى اّذاف رفتبری اظت  ٍیصُ تری ثِ ًبم اّذاف قبثل تقعین ؼذى ثِ اجسای اختصبصی اّذاف ثیٌبثیٌی

 ؽجَ ثب هَلذّبی هختل  پرتَ درهحذٍدُ ّبی تؽخیصی ٍ درهبًی آؼٌب هی ؼَد.داً -

 آؼٌبیی ثب هَلذّبی هختل  پرتَ درهحذٍدُ ّبی تؽخیصی ٍدرهبًی -

 آؼٌبیی ثب ًحَُ هحبظجِ ضخبهت حفبظت در ثراثر پرتَّبی یًَیساى -

 ی ؼَد.داًؽجَ ثب فرهَلْبی تؼییي ضخبهت ٍ ّوچٌیي هَاد هٌبظت ثرای ظبخت حفبظ آؼٌب ه -

 ّبی تدريس:شیَُ

 پرظػ ٍ پبظخ   ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ   ظخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ)  ثحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد
 

 حل هعئلِ دركالض)لطفب شرح دّید( ٍظبيف ٍ تکبلیف داًشجَ:

 َ اًتظبر هی رٍد كِ ثتَاًذ توریٌْبی هَجَد را در كالض حل ًوبیذ.از داًؽج
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 ٍسبيل کوک آهَزشی:   

   پرٍشكتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 

 )از ًورُ کل( :درصد ًورًُحَُ ارزشیببی ٍ 

   ًورُ درصذ --100----پبیبى ترم آزهَى   ًورُ درصذ ------آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ -----ؼركت فؼبل در كالض     ًورُ درصذ -----اًجبم تکبلی  

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لطفظبیر هَارد )

 

 ًَع آزهَى

  غلط -صحیح جَر كردًی          ایچٌذگسیٌِ       پبظخ كَتبُ     تؽریحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

  

 :)لطفب ًبم ببريد(: هٌببع پیشٌْبدی برای هطبلعِ

   IAEA:Radiation proteotion :هٌببع اًگلیسی -

In the desigin of Radiothosapy 

 

 

 چبپی    

 

  

 ايٌترًتی    

 
 

 هٌببع فبرسی:

 چبپی         

 
 

 ايٌترًتی       
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 جدٍل ّفتگی کلیبت  ارائِی درس

 استبد هربَط عٌَاى هطبلب جلسِ

 دكتر هْذٍی كلیبت حفبظت در ثراثر پرتَ 1

 // هحبظجبت ٍ فرهَلْب 2

 // ٍىًَتر 3

 // هحبظجِ ضخبهت درة 4

 // حل هعبئل ٍهثبل 5

 // ظیوَالتَرٍ رادیَلَشی 6.

 // ثراكی تراپی 7

 // اٍرتٍَلتبش 8.

9 CT اظکي // 

11 PET // 

 // ظویٌبر 11

 // حل هعئلِ 12

 // پرظػ ٍپبظخ 13

 // اهتحبى 14
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 کالس درس در يک ّفتِ( سبعت از 2)برای يک جلسِ از درس، برای هثبل 

 

 تحصیلی: یٍ رشتِ هقطع   گرٍُ آهَزشی:   داًشکدُ:

 ----یش ًیبز: پ  نظری ًَع ٍاحد:  2 تعداد ٍاحد:   حفبظ ظبزی ًبم درس:

 پیراپسؼکیهکبى برگساری:                  8-11:سبعت    یکؽٌجِ ّب:ری کالس: رٍززهبى برگسا

 دكتر ظیذرثیغ هْذٍی هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: دكتر ظیذرثیغ هْذٍیهسئَل درس:  6 تعداد داًشجَيبى:

 )لطفبً شرح دّید( :رسشرح د

 

و فرمولهای ضخامت مل محذوده مجاز دز دریافتی ، نحوه محاسبه ایی با حفاظت در برابر پرتوهای یونیسان بطورکلی که شاآشن

 حفاظ دربرابر پرتو هذف اصلی این دوره را تشکیل می دهذ.

 

 

 )ّوبى ّدف بیٌببیٌی طرح دٍرُ است ( ّدف کلی:

 داًؽجَ ثب ًحَُ هحبظجِ ضخبهت حفبظت درثراثر پرتَ ثب اًرشی ّبی هختل  آؼٌب هی ؼَد.

 

 :اّداف رفتبری جلسِ اٍل

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ.كلیبت ٍآؼٌبیی ثب آؼکبرظبزّب  -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. )اًَاع آؼکبرظبزّب  -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) 1هحیط ّبی پرتَگیری  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی(لسٍم حفبظت در ثراثر پرتَ  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِىجدٍل زهب

 1جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

لسٍم حفبظت در ثراثر  كلیبت حذٍد دز هطرح ؼَد 30

 پرتَثیبى ؼَد

 پبیبى ترم ًظری

رٍؼْبی آؼکبرظبزی پرتَ  30

 گفتِ ؼَد

اًَاع آؼکبرظبزّب 

 تَضیح دادُ ؼًَذ.

// // 

هحیط  هحذٍدُ ّبی ًَشى 60

 هختل  ثیبى ؼَد.
 

 // // تؼبری  ارائِ ؼًَذ
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 اّداف رفتبری جلسِ دٍم:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ. جٌجِ ّبی هختل  طراحی حفبظ. -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. )لَازم هَرد ًیبز  -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. )هَاد حفبظ  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( از یک ثخػ رادیَتراپی ًوًَِ ای -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

كلیبت هَاد هَرد ًیبز ظربخت   120

حفبظ كِ ثصرَرت اظرتبًذارد   

 در جذاٍل ركرؼذُ اًذ.

طراحرررری ف رررربی  

ت رادیَلَشی ٍ هَقؼیر 

دظررررتدبُ در اتررررب  

 درهبى ثیبى هی ؼَد.

 اهتحبى پبیبى ترم ًظری

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ. فرهَل هحبظجِ حفبظ اٍلیِ -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. )فرهَلْبی هحبظجبتی  -

- Tvl,Hvl,Work lad,…ؼٌبختی(ّذف دّذ. ) را تَضیح 

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( Skatingتفبٍت -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

كلیبت هحبظجِ حفبظ ٍ  120

ؼیلذریٌگ ثرای اتبقْبی 

هجْس ثِ هَلذّبی پرتَزا ثِ 

بى هٌظَر تؽخیص ٍدرهبى ثی

 ؼَد.

فرهَلْبی هحبظرجبتی  

هَرد اظرتفبدُ جْرت   

حفررربظ ّرررب ؼررربهل 

دیَارُ ظق  ، كر  ٍ  

درة اتبقْب ثیربى هری   

 ؼَد.

 اهتحبى پبیبى ترم ًظری
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 اّداف رفتبری جلسِ چْبرم:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ.تَلیذ ًَترٍفی  -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. ) یاًَاع ررات ًَترٍف -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. )هَاد الزم ثرای حفبظ  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( هکبًیسم ثرخَرد -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 4جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

كلیبت حفبظ ًرَترٍفی ٍلرسٍم    120

ذر ثراثر ًَترٍى حبصل حفبظت

از ؼررتبثذٌّذُ ّرربی درهرربًی 

 ثیبى هی ؼَد.

هحبظجِ حفبظ ؼبهل 

فرهَلْب ٍهرَاد هرَرد   

ًیبز ثرای حفبظت در 

ثراثر ًَترٍى ثیبى هی 

 ؼَد.

پرظػ ٍ پبظخ در  ًظری

 كالض

     

     

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ پٌجن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ. پرتَ ؼتبثٌذُطراحی درة اتب   -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. ) فرهَلْبی ًَترٍى -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. )اًَاع پرتَّب  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( ًحَُ هحبظجِ ضخبهت درة -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 5جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

ضخبهت درة كلیبت هحبظجِ  120

ًرررَترٍى ّررربی ؼرررتبثذٌّذُ 

 پسؼکی ثحث هی ؼَد.

اًرررَاع ثرخَردّرررب ٍ  

پرتَّبیی كِ در اترب   

هَلرررذ پرترررَ تَلیرررذ 

 هیؽًَذ.

پرظػ ٍپبظخ در  ًظری 

 كالض
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 اّداف رفتبری جلسِ ششن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ. ئلِحل هع -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. ) فرهَلْب -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) طراحی حفبظ جْت رادیَاكتیَ -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( تؼییي ضخبهت دیَارّب ٍ درة -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 6جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس َُشی رئَس هطبلب هَضَع درس

كلیررربت هعرررئلِ هحبظرررجِ   120

 دیَارّب ثحث هی ؼَد.

هحبظررجبت ٍفرهَلْررب  

 ثحث هی ؼَد.

حل هعئلِ دركرالض   حل هعئلِ

 تَظط داًؽجَیبى

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ ّفتن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ. حل هعئلِ هحبظجِ درة اتب   -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. )هَاد الزم ٍفرهَلْب  -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) ًحَُ هحبظجِ -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی(ت ویي ضخبهت  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 7جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

خبهت ًحررَُ حررل هعررئلِ ضرر 120

درة ثررب ركررر هثرربل ارائررِ    

 هیؽَد.

حرررل هعرررئلِ ثرررب   

ركرهثرربل از هرجررغ ٍ 

ثب كورک داًؽرجَیبى   

 اًجبم هی ؼَد.

حررل هعررئلِ تَظررط  حل هعئلِ

 داًؽجَیبى
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 اّداف رفتبری جلسِ ّشتن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف  ) را ركر ًوبیذ.هحبظجِ ضخبهت دیَار اتب  رادیَلَشی  -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. ) هَاد ٍفرهَلْب  -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) كبرثرد ف بء... -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( اظتفبدُ از جذاٍل -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 8جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

هحبظجِ ضخبهت دیَار كلیبت  120

 اتب  رادیَگرافی ثحث هیؽَد.

رٍؼررْبی هحبظررجبتی 

ضرررخبهت حفررربظ ٍ 

فرهَلْررب ارائررِ هرری   

 گردد.

پرظررررػ ٍپبظررررخ   ًظری

 دركالض

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ ًْن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ختی(ؼٌبّذف )  را ركر ًوبیذ. هحبظجِ طراحی حفبظ اتبقْب ی اٍرتبظتبش -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. ) فرهَلْب ٍ هحبظجبت -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) ًحَُ كبركرد دظتدبُ -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( هحبظجِ ضخبهت -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 9جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

ضخبهت اترب    كلیبت هحبظجِ 120

دظتدبُ اؼؼِ ایکط اٍرتَهتبش 

 ثحث هیؽَد.

هحبظرررجِ ضرررخبهت 

حفبظ ًحرَُ كربركرد   

ایي ظیعتن ّرب ارائرِ   

 هیؽَد.

پرظػ ٍپبظخ  ًظری

 دركالض

     

     

 
 

 

 



 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ایراندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 9 

 

 اّداف رفتبری جلسِ دّن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 تی(ؼٌبخّذف )  را ركر ًوبیذ.تؼری  دظتدبُ راكی تراپی  -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. )فرهَلْب  -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) ًحَُ هحبظجِ ضخبهت دیَار -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی(اًجبم هحبظجِ  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

ی ٍ حفربظ  كلیبت ثراكی تراپر  120

ظبزی اتب  ثراكی تراپی ثیربى  

 هی ؼَد.

اًرررَاع جٌجرررِ ّررربی 

رادیَاكتیررررَ هررررَرد 

اظتفبدُ ثراكی تراپری  

 ثیبى هی ؼَد.

 پرظػ ٍ پبظخ ًظری

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ يبزدّن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 تی(ؼٌبخّذف )  را ركر ًوبیذ.كبرثردّبی ثبلیٌی ثراكی تراپی  -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. ) ثراكی تراپی تکٌیکْبی -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. )رٍغ فیسیک ثْذاؼت  -

 ............................................................ را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ ئَس هطبلبر هَضَع درس

كلیبت تکٌیْبی ثراكی تراپری   120

 ثیبى هی ؼَد.

تکٌیْبی ثراكی تراپی 

ٍ طراحرری درهرربى در 

ثراكررری ٍدزیوترررری 

 ثیبى هی ؼَد.

 پرظػ ٍپبظخ ًظری
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 اّداف رفتبری جلسِ دٍازدّن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ.ظکي ًحَُ ػولکرد ظی تی ا -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. )فرهَلْب  -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. )Dlp-Delتؼری   -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( هحبظجِ دٍز در ظی تی اظکي -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 12جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 رزشیببیا ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 CTكلیبت حفبظ ظربزی در   120

 ارائِ هیؽَد.

حفبظ ظبزی ٍ حذٍد 

ٍ  CTدٍز در اتررب  

ف بی اطراف آى ثیبى 

 هیؽَد.

 پرظػ ٍ پبظخ ًظری

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ سیسدّن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ. PETهحبظجِ حفبظ در  -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. )ب فرهَلْ -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. )  PETلسٍم حفبظت در  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( ف بی كبرثردی -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 13جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

كلیرررربت هحبظررررجِ دٍز در   120

د آزهرربیػ در ثیورربراى هررَر 

پسؼرررکی ّعرررتِ ای ثیررربى  

 هیؽَد.

هحبظررجِ ضررخبهت ٍ حررذٍد 

دٍز در پسؼررکی ّعررتِ ای  

ٍّوچٌرریي دزیوتررری ثررِ   

-PETدر هٌظررَر حفبظررت 

CT .ثیبى هی ؼَد 

 پرظػ ٍ پبظخ ًظری
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 :اّداف رفتبری جلسِ چْبردّن

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  بیذ.را ركر ًوظویٌبر داًؽجَیی  -

 كٌذ.  ركررااصَل طراحی حفبظ پسؼکی ّعتِ ای  -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. )         -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( هحبظجِ حفبظ در پسؼکی ّعتِ ای -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 14جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

اصَل حفبظ ظربزی پسؼرکی    120

ّعرررررتِ ای ٍ هحبظرررررجِ  

پبراهترّبی حفبظ ظبزی ثیبى 

 هیؽَد.

بتب  حفبظ ظبزی ثرای

پسؼررکی ّعرررتِ ای  

ثیرربى   PETهبًٌررذ 

 هیؽَد.

در غبلت ظویٌبر 

ٍارائِ هطلت ثیبى 

 هیؽَد.

ظویٌبر تَظط 

 داًؽجَ ارائِ هی ؼَد 

ًٍورُ اهتحبى هالک 

 قرار هیدیرد.

     

     

 

 فتبری جلسِ پبًسدّن:اّداف ر

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ.Cyeloterاصَل حفبظ ظبزی در  -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) پرظػ ٍپبظخ -

 ............................................................ را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی( -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 15جلسِ 

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

كرررالض پرظرررػ ٍ پبظرررخ   

 تؽکیل هی ؼَد.

از هجبحررث گًَرربگَى 

ظررَال پرظرریذُ هرری 

 ؼَد.

 پرظػ ٍ پبظخ ًظری
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 اّداف رفتبری جلسِ شبًسدّن:

 رٍد: از فراگیر اًتظبر هی رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ.PETCTاصَل حفبظ ظبزی درهراكس -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) پرظػ ٍپبظخ -

 را تجسیِ ٍ تحلیل كٌذ. )ّذف ؼٌبختی(رفغ هؽکل  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 16جلسِ 

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

رهْررب ٍ اصررَل رفررغ هؽررکل ف 120

حفررربظ ظررربزی درهراكرررس   

PETCT .ثیبى هی ؼَد 

رفغ هؽکل ٍآؼٌبیی 

 PETٍCTثب 

 آزهَى ظخٌراًی

     

     

 
 
 

 

 

 
 

 
 


