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

 

 لیسانس راديولوژیحصیلی:ت یرشتهو مقطع  راديولوژیگروه آموزشی:    پیراپزشکیدانشکده:

 اصول رادیولوژییش نیاز:پ  نظرید:نوع واح   2       تعداد واحد: CTاصول تصویربرداری نام درس: 

 دانشکده پیراپزشکی مکان برگزاری:  8-11 :ساعت  دوشنبه:برگزاری كالس: روز زمان

  دكتر رضاپایدار مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دكتر رضاپایدارمسئول درس: 01 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

 آشنا می شوند. CTدستگاه  و پارامتر های موجود در  CTدراین دوره دانشجویان با اصول فیزیکی كار 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 CTبدست آمده در دستگاه  و پارامترهای تاثیرگزار در تصویر CTدر  سازی  آشنایی با مفهوم تصویر

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است ی روشن تر و شفاف تر نسبت به اهداف كل كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 CT نسل های آشنایی با 

 آشنایی با مفهوم تصویرسازی

 CTآشنایی با پارامترهای تصویر در 

 CT Scanیی با پارامتر های دز بیمار در آشنا

 

 

 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 طفا شرح دهید()ل وظايف و تکالیف دانشجو:

 تکالیف منزل -شركت در كالس

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد70آزمون پایان ترم   نمره درصد10آزمون میان ترم 

 نمره درصد10شركت فعال در كالس     نمره درصد10تکالیف انجام 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :ام ببريد()لطفا ن: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

  چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی      

 
 

    اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر رضا پایدار CTفیزیک آشنایی با  1

 دكتر رضا پایدار  CTآشنایی با ساختار  2

 دكتر رضا پایدار CTاختار دتکتور در آشنایی با س 3

 دكتر رضا پایدار CTآشنایی با نسل های   4

 دكتر رضا پایدار CTآشنایی با ساخت تصویر در  5

 دكتر رضا پایدار CTپارامتر های مرتبط با ساخت تصویر در  6

 دكتر رضا پایدار CTمفهوم كیفیت تصویر  7

 ایداردكتر رضا پ CTرزولوشن و كنتراست در  8

 دكتر رضا پایدار CTفانتوم های كاربردی در  9

 دكتر رضا پایدار CTپارامتر های دزیمتری در  11

 دكتر رضا پایدار CTدزیمتری بیمار در  11

 دكتر رضا پایدار CTآشنایی با پارامتر های قابل تنظیم برای  12

 دكتر رضا پایدار CT 1كنترل كیفی در  13

 دكتر رضا پایدار CT 2كنترل كیفی در  14

 دكتر رضا پایدار CTحفاظت بیمار در  15

 دكتر رضا پایدار CTحفاظت پرسنل در  16

 دكتر رضا پایدار مرور و ارزیابی  17
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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 لیسانس راديولوژیتحصیلی: یو رشته مقطع ژیعلوم راديولوگروه آموزشی:پیراپزشکی دانشکده:

 اصول راديولوژییش نیاز: پ نظرینوع واحد:   2تعداد واحد:  CTاصول تصويربردار  نام درس:

 دانشکده پیراپزشکیمکان برگزاری:                   8-71:ساعت    دوشنبه:زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  کتر رضاپايداردمسئول درس:         01 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 آشنا می شوند. CTدر این دوره دانشجویان با اصول فیزیکی تصویربرداری 
 

 )همان هدف بینابینی طرح دوره است ( هدف کلی:
 

 اسکن CTآشنایی با اصول فیزیکی 

 CTدر  تصویرتاثیر گذار بر روی آشنایی با فاكتورهای 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  ذكر نماید.با رادیولوژی را  CTفرق فیزیک  -

 شناختی(هدف فهرست كند. ) ....................................... -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) .................................... -

 تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ....................... -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 امتحان سخنرانی CTاصول كلی  CTفیزیک  01
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 اهداف رفتاری جلسه دوم:

 می رود: از فراگیر انتظار رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. اجزاء -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ). اجزاء -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) CTساختار -

 تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 امتحان سخنرانی CTاجزاء اختار س CTساختار  01

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  ذكر نماید..…………… -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) دتکتورء اجزا -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ......................... -

 . )هدف شناختی(را تجزیه و تحلیل كند ------ -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و  انواع دتکتور ساختار دتکتور 01

 ساختار آنها

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. CT نسل های -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) تیوپو تركیب دتکتور  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) --- -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( --- -

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 رسي و آموزشيد ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 6 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 0جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشنایی با نسل  CT هاینسل  01

از قدیم  CT های 

 تا مدرن

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.ساختار ساخت تصویر -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) سازیانواع روشهای تصویر -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ساختار تصویر  ساخت تصویرآشنایی با  01

 سازی

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. ساخت تصویرپارامتر های . -

 شناختی(هدف د. )را فهرست كن.............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه
 ه(مدت زمان)دقیق

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

پااارامتر هااای ماارتبط بااا   01

 CTساخت تصویر در 

آشنایی با پارامتر 

های مرتبط با 

ساخت تصویر در 
CT 

 نمره پایان  سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. مفهوم كیفیت تصویر. -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ........... را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(................................................. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

های تااثیر  پارامتر  مفهوم كیفیت تصویر 01

گااذار باار كیفیاات 

 تصویر

 نمره پایان ترم سخنرانی

     

     

 

 

 سه هشتم:اهداف رفتاری جل

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. مفهوم رزلوشن وكنترل -
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 شناختی(هدف را فهرست كند. ) ............................. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مفهوم رزلوشن و كنتراست -

 ...... را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(...................................................... -

 

 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشااانایی باااا رزلوشااان و  01

 CTدر تصویر  كنتراست

 آزمون پایان ترم سخنرانی رزلوشن كنتراست

     

     

 

 نهم: اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.فانتوم های كیفی تصویر  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف د. )را توضیح ده.............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

هاااااای فاااااانتوم  CTآشنایی با فانتوم های 01

یفیات  دزیمتری وك

 تصویر 

 آزمون سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د
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 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.CTفانتوم دزیمتری یک نمونه از  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. )انواع روشهای دزیمتری  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )........... .................................................. -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 71جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

متری در پارامتر های دزی 01
CT 

CTDI, DLP, 

CDED 
 امتحان  سخنرانی

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. مفهوم دز بیمار -

 شناختی(هدف را فهرست كند. )روش دزیمتری بیمار انواع  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 77جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انواع روشهای  CTمار دردزیمتری بی 01

 دزیمتری بیمار

فانتوم و شبیه 

 سازی

 نمره پایان ترم سخنرانی
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. پارامترهای تاثیرگزار در دز بیمار -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) پارامترهای تاثیرگزار در دز كیفیت تصویر -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 72جلسه
 دت زمان)دقیقه(م

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشنایی با پارامتر های قابال   01

 CTتنظیم برای 
 CTتاثیرپارمترهای 

 كیفیت تصویر و دزبر

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سیزدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.CTدر  پارامترهای كیفی تصویر -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(............................................ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 73جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عوامل تست  CT 1كنترل كیفی در  01

مختلف بر كیفیت 

 تصویر

 امتحان سخنرانی
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 :دهماهداف رفتاری جلسه چهار

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.CTاصول كنترل كیفی  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(دف هرا توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 70جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اناادازه گیااری پااارامتر  CT 2كنترل كیفی در  01

 ریکهای دزیمت

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. CT اصول حفاظت بیمار در  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) .......................................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 75جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 زشیابیار ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

حفاظت بیمار اصول  CTحفاظت بیمار در  01

 CTدر 
 امتحان سخنرانی
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  ذكر نماید.CTدر پرسنلحفاظت اصول  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. )..... ........................................................ -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 76جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اصول حفاظت  CTحفاظت پرسنل در  01

 CTپرسنل در 
 آزمون سخنرانی
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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:  10-12:ظبػت : یکؽٌجِ زهبى ثرگساری كالض: رٍز

 دكتر رضب پبیذار هذرظیي )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: دكتر رضب پبیذار  هعئَل درض: 6تؼذاد داًؽجَیبى:

 )لطفب شرح دّید( شرح دٍرُ:

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

ٍ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.

 

 اّداف کلی طرح درس است( )در ٍاقع ّوبىبیٌببیٌی: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

 جَ ثب هَلذّبی هختل  پرتَ درهحذٍدُ ّبی تؽخیصی ٍ درهبًی آؼٌب هی ؼَد.داًؽ -

 آؼٌبیی ثب هَلذّبی هختل  پرتَ درهحذٍدُ ّبی تؽخیصی ٍدرهبًی -

 آؼٌبیی ثب ًحَُ هحبظجِ ضخبهت حفبظت در ثراثر پرتَّبی یًَیساى -

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

 ّ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 داًؽجَ
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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 ترمآزهَى    ً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 سِجل

 پبیذاردكتر  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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ایراندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

 

 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:                  11-12:سبعت    یکؽٌجِ ّب:ی کالس: رٍززهبى برگسار

 دكتر رضب پبیذار هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: دكتر رضب پبیذارهسئَل درس:  6 تعداد داًشجَيبى:

 )لطفبً شرح دّید( :رسشرح د

 

و فرمولهای ضخامت وده مجاز دز دریافتی ، نحوه محاسبه ایی با حفاظت در برابر پرتوهای یونیسان بطورکلی که شامل محذآشن

 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: رضبیبى ددر پ

 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 هطبلبارائِ بٌدیجدٍل زهبى

 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.

// // 

هحذٍدُ ّبی ًَشى هحیط  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( ثخػ رادیَتراپی ًوًَِ ای از یک -

 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  

رادیَلَشی ٍ هَقؼیرت  

بُ در اتررررب  دظررررت 

 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 )را تَضیح دّذ 

 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 

هٌظَر تؽخیص ٍدرهبى ثیبى 

 .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 ْرظت كٌذ. )را ف اًَاع ررات ًَترٍفی -

 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

ثر ًَترٍى حبصل حفبظتذر ثرا

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. تبثٌذُطراحی درة اتب  پرتَ ؼ -

 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 )  ا ركر ًوبیذ.ر حل هعئلِ -

 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 تدريس ی شیَُ 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

 ی(ؼٌبختّذف )  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

ًحررَُ حررل هعررئلِ ضررخبهت  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

ِ ضخبهت دیَار كلیبت هحبظج 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

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ. هحبظجِ طراحی حفبظ اتبقْب ی اٍرتبظتبش -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. ) فرهَلْب ٍ هحبظجبت -

 ؼٌبختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) ًحَُ كبركرد دظت بُ -

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

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 9جلسِ

 هذت زهبى)دقیقِ(

 ارزشیببی ی تدريس شیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

ت اترب   كلیبت هحبظجِ ضخبه 120

دظت بُ اؼؼِ ایکط اٍرتَهتبش 

 ثحث هیؽَد.

هحبظرررجِ ضرررخبهت 

حفبظ ًحرَُ كربركرد   

ایي ظیعتن ّرب ارائرِ   

 هیؽَد.

پرظػ ٍپبظخ  ًظری

 دركالض
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 اّداف رفتبری جلسِ دّن:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ.تؼری  دظت بُ راكی تراپی  -

 ؼٌبختی(ّذف را فْرظت كٌذ. )رهَلْب ف -

 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

فربظ  كلیبت ثراكی تراپری ٍ ح  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

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ.كبرثردّبی ثبلیٌی ثراكی تراپی  -

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

 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 طبلبرئَس ه 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 )  ا ركر ًوبیذ.رًحَُ ػولکرد ظی تی اظکي  -

 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(

 بیارزشیب 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 فْرظت كٌذ. )را فرهَلْب  -

 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

بیػ در ثیورربراى هررَرد آزهرر  

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 )  را ركر ًوبیذ.ظویٌبر 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 هی یرد.

     

     

 

 جلسِ پبًسدّن: اّداف رفتبری

 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 هطبلبارائِبٌدی جدٍل 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:

 از فراگیر اًتظبر هی رٍد: رضدر پبیبى د

 ؼٌبختی(ّذف )  را ركر ًوبیذ.PETCTَل حفبظ ظبزی درهراكساص -

 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

صررَل رفررغ هؽررکل فرهْررب ٍ ا 120

حفررربظ ظررربزی درهراكرررس   

PETCT .ثیبى هی ؼَد 

رفغ هؽکل ٍآؼٌبیی 

 PETٍCTثب 

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

 

 لیسانس ناپیوسته راديولوژیحصیلی:ت یرشتهو مقطع راديولوژی گروه آموزشی:پیراپزشکی  دانشکده:

 -یش نیاز:پ  د:   نظری   نوع واح    3      تعداد واحد: اصول تصویربرداری فراصوتنام درس: 

 دانشکده پیراپزشکی مکان برگزاری:  11-13 :ساعت :دوشنبه زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر رضاپایدار مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دكتر رضاپایدارمسئول درس:  01تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

 كاربرد فراصوت در پزشکی آشنایی دانشجویان با اصول فیزیکی و

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(ف کلی: هد

 

 سونوگرافی انواع روش هایسونوگرافی و  روش هایآشنایی با 

 

 

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.است كه در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اف بینابینیدهد. اهد

 

 آشنایی با فراصوت 

 ی فراصوت رادبرتصویرآشنایی باروشهای 

 آشنایی با دستگاههای فراصوت

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده    سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) ( PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور دركالس

 تکالیف منزل

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 --------------ببرید(  ارد  )لطفاً نامسایر مو

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 01آزمون پایان ترم   درصد نمره 11آزمون میان ترم 

 نمره درصد 11شركت فعال در كالس    نمره  درصد 11انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه    ریحیتش

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

   اينترنتی 
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 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 رضا پایدار فراصوتفیزیکی آشنایی با اصول  1

 رضا پایدار مشخصات موج فراصوت 2

 رضا پایدار آشنایی با برهمکنش فراصوت  3

 رضا پایدار فرایند بازتابش و نفوذ فراصوت 4

 رضا پایدار آشنایی با جذب و پخش فراصوت 5

 رضا پایدار ی باساختار مبدل فراصوتآشنای 6

 رضا پایدار آشنایی با پارامتر های رزلوشن فراصوت 7

 رضا پایدار میدان های فراصوتآشنایی با  8

 رضا پایدار A mode انواع روش های فراصوت 9

 رضا پایدار B mode انواع روش های فراصوت 11

 رضا پایدار Real timeروش تصویر برداری  11

 رضا پایدار ا آرایه های خیر خطی و خطیآشنایی ب 12

 رضا پایدار آشنایی با آرتیفکت های رایج در سونوگرافی 13

 رضا پایدار آشنایی كیفیت تصویر سونوگرافی استاتیک 14

 رضا پایدار آشنایی كیفیت تصویر سونوگرافی داپلر 15

 رضا پایدار كاربرد فراصوت در درمان 16

 رضا پایدار بندیارزیابی و جمع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

 

 

 

 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 لیسانس ناپیوسته راديولوژیتحصیلی: یو رشته مقطعراديولوژی گروه آموزشی:پیراپزشکی  دانشکده:
 -از: یش نیپ نظرینوع واحد:   3 تعداد واحد:   اصول تصویربرداری فراصوت نام درس:

 دانشکده پیراپزشکیمکان برگزاری:           11-13-:ساعت    دوشنبه:زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر رضاپايدار       مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:دکتر رضاپايدار       مسئول درس: 22 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 رداری سونوگرافی در تمامی جوانب آشنا می گردند.دراین دوره دانشجویان با اصول تصویرب
 

 )همان هدف بینابینی طرح دوره است ( هدف کلی:
 

 دستگاه التراسوند و تصویر برداری آشنایی با اصول فیزیکی

 اهداف رفتاری جلسه اول:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.انواع موج مکانیکی و الکترومغناطیس  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) ..................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ........................... -

 تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ................ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس وهشی رئوس مطالب موضوع درس

فیزیکی آشنایی با اصول  101

 فراصوتموج 

مووووووج مکوووووانیکی 

 والکترومغناطیسی

 امتحان نهایی سخنرانی

     

     

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه
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 اهداف رفتاری جلسه دوم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  ذكر نماید... را ........................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) فیزیک فراصوت و طبقات موج -

 اختی(............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شن -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

فیزیووووک امووووواج  مشخصات موج فراصوت 101

 فراصوت

 آزمون سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف رست كند. )را فه فراصوتهای برهمکنش  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه
 (مدت زمان)دقیقه

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مکانیزم های  انواع برهمکنش فراصوت 101

 برهمکنش فراصوت

 آزمون پایان دوره سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  .. را ذكر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) انواع برهمکنش های فراصوت. -



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 6 

 تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( نفوذ و بازتابش فراصوت را -

 

 

 

 ی مطالبهبندی ارائجدول زمان

 4جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 آزمون پایان دوره سخنرانی نفوذ وبازتابش انواع فرایند بازتابش ونفوذ 101

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف  ) را ذكر نماید.جذب و پخش فراصوت  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )تاثیر جذب و پخش در تصویر فراصوت  -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انواع جذب و پخش وتاثیر  101

آن در تصوووووووویربرداری 

 فراصوت

مکووانیزم جووذب و  

 پخش فراصوت

 آزمون پایان دوره سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

 گیر انتظار می رود:از فرا رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. اصول مبدل فراصوت -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) ساختار مبدل فراصوت -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 0 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مبوووودل ل اصووووو ساختارمبدل فراصوت 101

 فراصوت 

 آزمون سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) پارامترهای كیفیت تصویر -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) رزلوشن محوری ، جانبی و مقطعی -

 د. )هدف شناختی(............................................................ را تجزیه و تحلیل كن -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 رزلوشنانواع پارامترهای  101

 سونوگرافی

، رزلوشن محوری 

 و مقطعی جانبی

 آزمون پایان دوره سخنرانی

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. فراصوتانواع میدان  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ....................................................... را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(..... -

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 8 

 

 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشنایی با میدانهای  101

 سونوگرافی

 مون عملیآز سخنرانی میدان دور ونزدیک

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. تصویربرداری استاتیک -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تصویربرداری  انواع 101

 استاتیک 

 اصول روش فراصوت

A mode  
 آزمون عملی سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. دو بعدیتصویربرداری  -

 شناختی(هدف ست كند. )را فهر.............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) mode Bروش  -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 9 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 72جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 Bتصویربرداری به روش  101

mode در سونوگرافی 

 اصول روش فراصوت

A mode 
 آزمون سخنرانی

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. Real timeتصویربرداری  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 77جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روشوووووووووووهای  داپلراصول تصویربرداری  101

 تصویربرداری
 Real time 

 آزمون پایان دوره سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  ماید.ذكر نانواع مبدل فراصوت را  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 .. را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(.......................................................... -



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 11 

 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 72جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ا آرایوه هوای خیور    شنایی بو  101

 خطی و خطی
روشهای فازی 

 خطی و غیرخطی

 آزمون پایان دوره سخنرانی

     

     

 

 

 لسه سیزدهم:اهداف رفتاری ج

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.انواع آرتیفیکت در سونوگرافی  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ............................................................. -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 73جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

یکتهووای رایووج آرتیف انواع آرتیفیکت سونوگرافی 101

 در سونوگرافی

 آزمون سخنرانی

     

     

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 11 

 

 :اهداف رفتاری جلسه چهاردهم

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.كیفیت تصویر درسونوگرافی استاتیک  -

 شناختی(هدف )را فهرست كند. .............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 74جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب درسموضوع 

انواع مشخصات كیفیوت تصوویر    101

 در سونوگرافی استاتیک
مشخصات تصویر در 

سونوگرافی 

 استاتیک

 آزمون پایان دوره سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.تیک كیفیت تصویر در سونوگرافی استا -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 .............. را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(.............................................. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 75جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انووواع مشخصووات كیفیووت  101

 داپلر تصویر 

مشخصات تصویر در 

 سونوگرافی داپلر

 آزمون پایان دوره سخنرانی

     

     

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 10 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.كیفیت تصویر درسونوگرافی دینامیک  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 76جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مکانیزم تاثیر  د فراصوت در درمانكاربر 101

 فراصوت بر بدن

 آزمون پایان دوره سخنرانی

     

     

 
 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز م  

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

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

 

فوق حصیلی:ت یرشتهو مقطع  علوم پرتوتشخیصیگروه آموزشی:         پیراپزشکیدانشکده:

 لیسانس راديولوژی و حفاظت

 -یش نیاز:پ    د:نوع واح    3      تعداد واحد: فیزیک هسته اینام درس: 

 دانشکده پیراپزشکی مکان برگزاری:  8-11 :ساعتیکشنبه :ان برگزاری كالس: روززم

  دكتر رضا پایدار مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:دكتر رضا پایدار     مسئول درس: 6 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

 وند.در این دوره دانشجویان با مفاهیم پایه فیزیک هسته ای آشنا می ش

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 ایجاد یک فهم كلی از مفاهیم فیزیک هسته ای مناسب جهت ادامه دوره فوق لیسانس رادیولوژی وحفاظت

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است  نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 رادیواكتیو و برهم كنشهای هسته ایمواد آشنایی دانشجویان با ساختار اتم وانواع 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 

 وینتپاور پ )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 شركت در جلسات درس و حل تمرین

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  پروژكتور اسالید  خته و گچت   وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد 11آزمون میان ترم   نمره درصد 01آزمون پایان ترم   

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد 11انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفد )سایر موار

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 رضا پایدار ساختمان اتم و هسته 1

 رضا پایدار جرم وانرژی 2

 رضا پایدار مدل های هسته ای 3

 رضا پایدار تشعشعات اتمی و انواع پرتو ها و رادیو اكتیویته 4

 رضا پایدار راكتور های هسته ای 5

 رضا پایدار xتولید اشعه  6

 رضا پایدار پدیده های جذب وانتشار اشعه 7

 رضا پایدار xصاف كردن اشعه  8

 رضا پایدار برهمکنش های اشعه با ماده 9

 رضا پایدار xاشعه اندازه گیری و دزیمتری  11

 رضا پایدار اصول پرتونگاری 11

 رضا پایدار اصول فیلم رادیولوژی 12

 رضا پایدار اصول دتکتور های دیجیتال 13

 رضا پایدار كنترل كیفی در رادیولوژی 14

 رضا پایدار اصول حفاظت ییماران 15

 رضا پایدار اصول حفاظت پرسنل 16

 رضا پایدار جمع بندی و ارزیابی 17
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 هفته( کالس درس در يک ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

فوق لیسانس تحصیلی: یو رشته مقطع علوم پرتو تشخیصیگروه آموزشی:پیراپزشکی  دانشکده:

 راديوبیولوژی وحفاظت
 -یش نیاز: پ عملی-نظرینوع واحد:   3تعداد واحد:   فیزيک هسته ای نام درس:

 کده پیراپزشکیدانشمکان برگزاری:                   8-71:ساعتيکشنبه  :زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر رضا پايدار مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:دکتر رضا پايدار        مسئول درس:   6 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 xو تصویر برداری با اشعه  رادیواكتیو موادواتم آشنایی دانشجویان با اصول فیزیک هسته ای و ساختار 

 نابینی طرح دوره است ()همان هدف بی هدف کلی:

 xاصول فیزیک هسته ای و مواد رادیو اكتیو و اشعه 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. اصول فیزیک هسته ای  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) انواع اشعه -

 تی(شناخهدف را توضیح دهد. ) ارتقاء برهمکنش  -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( xتولید اشعه  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 امتحان سخنرانی پروتون ونوترون  ساختار هسته 121

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دوم:

 انتظار می رود:از فراگیر  رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.جرم وانرژی  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 .................................... را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(........................ -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابی

 امتحان سخنرانی  جرم اتمی وهسته ای ساختار جرم وانرژی هسته ای 121

     

     

 

 رفتاری جلسه سوم:اهداف 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.مدلهای هسته ای  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ایزوتوپ  -

 ........................... را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(................................. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

های هسته  مدل 121

 ای

 های هستته ای  مدل واعان

 و رادیو ایزوتوپ ها

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 فتاری جلسه چهارم:اهداف ر

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.شعشعات هسته ای و اتمی ت -

 شناختی(هدف را فهرست كند. )انواع پرتوها  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ........................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(.................... -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشنایی با تشعشعات اتمی  121

 پرتوهاانواع و 

تشعشتتتعات  انتتتواع

 یونساز وغیریونساز

 تحانام سخنرانی
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. انواع راكتور های هسته ای -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف ضیح دهد. )را تو كاربرد راكتور های هسته ای. -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انواع رآكتورهای  رآكتورهای هسته ای 121

 ای هسته

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. xتولید اشعه  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) xانواع اشعه  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و انواع  xتولید اشعه  xمکانیزم اشعه  121

مشخصه و اشعه 

 برمشترالونگ

 امتحان سخنرانی
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.xجذب و انتشار اشعه  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) نیمه جذبالیه  -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -
 

 
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

نیمتته جتتذب در   الیتته عه  فرایند جذب وانتشار اش 121

 x اشعه
 امتحان سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.xصاف كردن اشعه  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) فیلترهای مختلف -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )......... .................................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و انواع فیلتراستیون   یفیلتراسیون در رادیولوژ 121

در كتتتتتتتتاربرد آن 

 رادیولوژی

 امتحان سخنرانی
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. انواع برهمکنش های پرتوی -

 شناختی(هدف رست كند. )را فه.............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )مزایا و معایب برهمکنش ها در تشخیص  و درمان  -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

انواع برهمکنش های  121

 پرتوی

انواع برهمکنش 

 فتوالکتریک

 كامپتون 

 تولید جفت

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. دزیمتری در رادیولوژی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) فانتوم های دزیمتری -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 71جلسه

 زمان)دقیقه( مدت

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روش هتتتای انتتتواع  دزیمتریتکنیک های  121

و فتتانتوم دزیمتتتری 

در هتتتای مربو تتته 

 رادیولوژی

 امتحان سخنرانی

     

     



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز م  
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. ولوژیاصول تصویر برداری در رادی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(............................................ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 77جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روشهای تصویر برداری در  121

 رادیولوژی

انواع روشهای 

تصویربرداری در 

 رادیولوژی

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. اصول فیلم رادیولوژی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )....... ...................................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 72جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ع صتتتتفحات انتتتتوا اصول فیلم رادیولوژی 121

 تشدیدكننده

 امتحان سخنرانی
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 اهداف رفتاری جلسه سیزدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. اصول دتکتوردیجیتال -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) اع دتکتوردیجیتالانو -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 73جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انواع دتکتور  یتالاصول دتکتو دیج 121

 دیجیتال 

CSIوflat panel 

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 :اهداف رفتاری جلسه چهاردهم

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. كنترل كیفی در رادیولوژی  -

 شناختی(هدف رست كند. )را فه.............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )انواع آزمونهای كنترل كیفی  -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 74جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی  ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

انتتتواع آزمونهتتتای   كنترل كیفی در رادیولوژی 121

 رادیولوژی 

 آزمون سخنرانی
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 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. حفاظت بیماران در رادیولوژی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) روشهای حفاظت بیماران -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 75جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب درس موضوع

روشتتهای حفاظتتت   اصول حفاظت بیماران 121

در  بیمتتتتتتتتتتاران

 رادیولوژی

 امتحان سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. حفاظت پرسنل در رادیولوژی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) انواع روشهای حفاظت پرسنل -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 76لسه ج
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انتتتتواع روشتتتتهای  روشهای حفاظت پرسنل 121

حفاظتتتت پرستتتنل 

 رادیولتتتتتتتتتتوژی

تشخیصی و مداخله 

 ای

 آزمون پایان دوره سخنرانی
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