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

 

 رادیَلَشی 59-59 تحصیلي: یٍ رضتِ هقطع  رادیَلَشی گرٍُ آهَزضي:         پیرا پسشکی  داًطکدُ:

 یص ًیبز: پ ػولی -ًظریًَع ٍاحد:   5/1 تعداد ٍاحد:  تؼویر ٍ ًگْداری دظتگاّْای رادیَلَشی ًبم درس:

 C1هکبى برگساری:                  8-10:سبعت      یکشٌثِ ّا:ى برگساری کالس: رٍززهب

 آقای پیدایش هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:  هسئَل درس:  29  تعداد داًطجَيبى:

 )لطفبً ضرح دّید( :رسضرح د
 اطَل ػولکرد ٍ ًحَُ کارکرد آًْا– اجساء تشکیل دٌّدُ آًْا –اًَاع آًْا  – شٌاخت ٍ آشٌایی تا دظتگاّْای رادیَلَشی

  

 (است  ّوبى ّدف بیٌببیٌي طرح دٍرُ) :يّدف کل
ػولکرد درظت ٍ طحیح دظتگاّْا ٍ ّوچٌییي کیارکرد ًادرظیت آًْیا را تشیایض دادُ ٍ تیا تؼوییر ٍ ًگْیداری آًْیا آشیٌا ٍ ًظیر             –از طریق شٌاخت دظتگاّْا 

 کارشٌاظاًِ داشتِ تاشٌد.

 

 :اّداف رفتبری جلسِ اٍل

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید.فَائد ٍ هضرات اشؼِ ایکط  -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی( کارتردّای پسشکی ٍ غیر پسشکی اشؼِ ایکط  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی(ریعک ّا ٍ خطرات ٍ هسیت ّا  -

 جسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی(را تچگًَگی اظتفادُ ٍ تؼریف ٍ تَلید اشؼِ ایکط  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 1جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

ًوایش  –تحث ٍ ظاٌراًی   آشٌایی تا کارکردّای اشؼِ ایکط ظاػت 2حدٍداً 

 فیلن
 

آشٌایی تا ریعک ّا ٍ خطرات اشؼِ  

 ایکط
ًوایش  –تحث ٍ ظاٌراًی  

 فیلن
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 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید.قعوت ّای شکل دٌّدُ اشؼِ ایکط  -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی( شکل ٍ اجسای تشکیل دٌّدُ تیَب اشؼِ ایکط –جٌط  -

 ّدف شٌاختی(را تَضیح دّد. )تیَب اشؼِ ایکط ٍ اًَاع آًْا   -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی(ًحَُ ٍ اطَل ػولکرد تیَب  -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  تحث ٍ ظاٌراًی کاتد -آًد  تیَب اشؼِ ایکط 
  شکل ٍ تَضیح تا ٍایت ترد جٌط -خالء  قعوت ّای هاتلف –اجساء  دقیقِ 100حدٍداً 

  اظالید شکل ٍ اًدازُ کاتد -آًد  –جٌط  –شکل  

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید. ٍ تؼریفی درظت از تراًعفَرهاتَر  کتتَاًد فْن ٍ در -

 ظت کٌد. )ّدف شٌاختی(را فْر کاٌّدُ تراًط ّا  –اًَاع افسایٌدُ  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی(چگًَگی ظاختي تراًعفَرهاتَر  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی(ًحَُ کارکرد آًْا   -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

چگًَگی کارکرد  ل ّای ٍلتاشتراًعفَرهاتَرّا یا هثد دقیقِ 100

 تراًعفَرهاتَر

  ظاٌراًی ٍ تحث

تَ ضیح تا ترظین شکل ٍ    

 اظالید
 

     

 اّداف رفتبری جلسِ چْبرم:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید. تؼریف درظتی از هَلد اشؼِ ایکط -

 ظت کٌد. )ّدف شٌاختی(را فْراًَاع ٍ هدل ّای هاتلف شًراتَرّا  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی( قعوت ّای هاتلف یک شًراتَر -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی( اطَل ٍ ًحَُ کارکرد  -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 4جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  تحث -ظاٌراًی  تراًط –رل کٌت شًراتَر اشؼِ ایکط دقیقِ 100
تَضیح تا رظن هدارات  فشار قَی -  H.V فشار قَی ترانس –کٌترل  

 الکتریکی
 

 H.V   تلَک دیاگرام –شکلْا  

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ پٌجن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید. ظیعتن ّای هاتلف شًراتَر ّا  -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی(ٍ تکٌیک ّا  Kv ٍmA  ٍSecهْن کٌترل ٍ اًتااب الواًْا ی تظَیری  قعوت ّای  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی( تْن پیَظتگی قعوت ّای هاتلف تا تَلید اشؼِ ایکط  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی(هؼایة ٍ هسایای شًراتَرّای هاتلف  -

 بی هطبلبٌدی ارائِجدٍل زهبى

 5جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  تحث -ظاٌراًی   اداهِ شًراتَرّای اشؼِ ایکط دقیقِ 100
  فیلن -اظالید   اًَاع ٍ اجساء ٍ قعوت ّای هْن 
  تلَک دیاگرام –شکل    

 

 اّداف رفتبری جلسِ ضطن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید. چگًَگی ظاختي تا داشتي هَلد اشؼِ ایکط ٍ دیگر اجساء دظتگاُ رادیَلَشی -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی(از ّن یک دظتگاُ  هٌفظل یکپارچِ ظازی اجساء –تْن پیَظتي  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی( چگًَگی ظاخت یک دظتگاُ رادیَلَشی -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی( ا از ًقطِ ًظر تاتش اشؼِ ایکط ،حالت گوار آًاتَهی ، ظیعتن تظَیریدظتگاّْای رادیَلَشی ر -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 6جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  تحث -ظاٌراًی   چگًَگی تشکیل ٍ ظاخت دقیقِ 100

  فیلن -اظالید   رادیَلَشییک دظتگاُ  

تلَک  –طرح  –شکل   دظتگاّْای از پرتاتل تا آًصیَگرافی 

 دیاگرام
 

 

 اّداف رفتبری جلسِ ّفتن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید.خظَطیات ٍ هشاظات دظتگاُ پرتاتل  -

 . )ّدف شٌاختی(را فْرظت کٌد اجساء تشکیل دٌّدُ ٍ اًَاع آًْا  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی( چرایی ًیاز تِ ایي دظتگاُ -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی( هسایا ٍ هؼایة ایي ظیعتن ّا ٍ اًَاع آًْا -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 7جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  تحث -ظاٌراًی   ای پرتاتل در رادیَلَشیدظتگاّْ دقیقِ 100
  فیلن -اظالید   اًَاع ٍ هدل ّای آًْا 
  تَضیح هدارات ٍ اتظاالت   

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ ّطتن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید.هشاظات خظَطیات ٍ دظتگاّْای رادیَ گرافی  -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی( ظیعتن رادیَگرافی ظادُ اجساء تشکیل دٌّدُ  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی( ..... DR  ٍ  CRٍتٌَع  آًْا شاهل -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی( ظادُ هسایا ٍ هؼایة ظیعتن ّای رادیَ گرافی –اطَل ٍ ًحَُ کارکرد  -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 8جلسِ

 قِ(هدت زهاى)دقی

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  تحث -ظاٌراًی  ظتَى ٍ تازٍ ظیعتن ّای رادیَگرافی ظادُ دقیقِ 100
  فیلن –اظالید  ظقفی -زهیٌی   
  طرح ٍ شکل ٍ ٍایت ترد تات تیوار  

 

 اّداف رفتبری جلسِ ًْن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید.رادیَگرافی  –خظَطیات دظتگاُ فلَرظکَپی  –هشاظات  –چرایی ٍجَد دظتگاُ  -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی( اجساء -قعوت ّای تشکیل دٌّدُ  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی(تْن پیَظتگی ٍ ارتثاط قعوت ّا تا ّن   -

 ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی(را تجسیِ ظیعتن ّای فلَرظکَپی / رادیَگرافی  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 9جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 -ظیعتن ّای فلَرظکَپی  دقیقِ 100

 رادیَگرافی

  تحث –ظاٌراًی  فلَرظکَپی چیعت؟

  فیلن –اظالید  تشدید کٌٌدُ تظَیر تشدید کٌٌدُ تظَیر 
تررظی هدارات از رٍی  اجساء تشکیل دٌّدُ هاًیتَر تلَیسیًَی –یي دٍرت 

 شکل
 

 

 اّداف رفتبری جلسِ دّن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید. تشدید کٌٌدُ تظَیر  –هدارات ارتثاطی  –تشدید کٌٌدُ تلَیسیًَی  -

 ا فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی(ر تٌَع ظیعتن ّای فلَرظکَپی / رادیَگرافی -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی( فلَرظکَپی اتَهاتیک  –فلَرظکَپی هؼوَلی  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی( هسایا ٍ هؼایة ٍجَد اًَاع ظیعتن ّای فلَرظکَپی -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي تدريس ی ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

طحثت ٍ  –ظاٌراًی  اداهِ تشدید کٌٌدُ تظَیر اًَاع ظیعتن ّای فلَرظکَپی دقیقِ 100

 تحث
 

اظتفادُ از کاهپیَتر ٍ ظیعتن ّای  

 دیجیتال

ظیعتن هدارتعتِ 

 تلَیسیًَی

  فیلن -اظالید 

طرح ٍ شکل ٍ هدارات ٍ    

 تلَک دیاگرام
 

 

 اّداف رفتبری جلسِ يبزدّن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضد در پایاى  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید.خظَطیات ٍ ًیاز تِ ظیعتن ّای آًصیَ گرافی هشاظات ٍ  -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی( اجساء تشکیل دٌّدُ ٍ قعوت ّای هاتلف آى  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی( کارترد ٍ ًحَُ آى  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی(تظَیری ٍ کوک گرفتي از کاهپیَتر  هسیت ّا ٍ هؼایة ٍ اظتفادُ از ًرم افسار -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  تحث   –ظاٌراًی  اًصکتَر آًصیَ گرافی دقیقِ 100
دظتگاّْای تِ  –اجساء  –ظیعتن ّا  

 کار

  فیلن -اظالید  کاهپیَتر

 هَقؼیت یا گرفتِ ترای آًصیَگرافی 

Positioner 

  طرح ٍ شکل ٍ تَضیح  

 

 اّداف رفتبری جلسِ دٍازدّن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید. هشاظات ٍ خظَطیات آًصیَگرافی قلة -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی( گرافی قلةٍظایل ٍ اتسارّا ٍ اجساء الزم ترای آًصیَ –ًیازّا  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی( هشکالت ٍ هحدٍدیت ٍ ایٌکِ چرایی تظَیرترداری از قلة -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی( درهاى  –قلة در تشایض  هسیت ّا ٍ کارتردّای ظیعتن آًصیَگرافی -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 12جلسِ

 دقیقِ(هدت زهاى)

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

تیَب اشؼِ ایکط در  قلة دظتگاُ آًصیَگرافی دقیقِ 100

 آًصیَگرافی

  تحث –ظاٌراًی 

شًراتَر اشؼِ ایکط در  قعوت ّای فلَرظکَپی 

 آًصیَگرافی

  فیلن -اظالید 

کارترد کاهپیَتر ٍ ًرم افسار  رادیَگرافی ظیٌوایی 

 یدرآًصیَگراف

  تَضیح تا شکل ٍ طرح

 

 

 ن:سیسدّاّداف رفتبری جلسِ 

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید. کارترد ٍ اطَل فلَرظکَپی اتَهاتیک  -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی(اجساء تشکیل دٌّدُ فلَرظکَپی اتَهاتیک  -

 د. )ّدف شٌاختی(را تَضیح دّ چرایی اتَهاتیک کردى دظتگاّْا  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی( هسیت ّا ٍ ترتری ّای اتَهاتیک ٍ هحدٍدیت ّا ٍ هشکالت  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 13جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

کن کردى دز در  فلَرظکَپی اتَهاتیک دقیقِ 100

 فلَرظکَپی

  تحث –ٌراًی ظا

اتَهاتیک کردى   

 فلَرظکَپی

  فیلن -اظالید 

کارترد فلَرظکَپی در آًصیَ   

 پالظتی
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 :دّنچْبراّداف رفتبری جلسِ 

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید. کاترد ٍ ًحَُ کار ٍ ضرٍرت دظتگاّْا ترای ػضَ خاص -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی(ترای دًداى یا هاهَگرافی ٍ ریِ  دظتگاّْای اختظاطی -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی( اطَل کار آًْا  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی( چرایی ٍ چگًَگی ترتری ّا ٍ هحدٍدیت ّا ی دظتگاّْای خاص -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 14جلسِ

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ طبلبرئَس ه هَضَع درس

اشؼِ ایکط ًرم  دظتگاّْای خاص /دًداى دقیقِ 100

 هاهَگرافی/در

  تحث –ظاٌراًی 

هشاظات دظتگاّْای  هاهَگرافی 
O.P.G 

  فیلن -اظالید 

  تَضیح تا رظن شکل   

 

 اّداف رفتبری جلسِ پبًسدّن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رضدر پایاى د  

- CT Scan – شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید.  کاهپیَتری رافی ٍ تَتیَگرافیتَهَگ 

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی(خظَطیات ٍ هشاظات ٍ ًعل ّای هاتلف  -

 )ّدف شٌاختی(قعوت ّای هاتلف ٍ تاش ّای هْن دظتگاُ  -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّدف شٌاختی(.............................................. -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 15جلسِ 

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  تحث   –ظاٌراًی  آشکارظازّا CTتَهَگرافی ٍ  دقیقِ  100
  فیلن -اظالید  کاهپیَتر در تَهَگرافی    
  تَضیح تا رظن شکل   
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 اّداف رفتبری جلسِ ضبًسدّن:

راگیر اًتظار هی رٍد:از ف رضدر پایاى د  

 شٌاختی(ّدف )  را ذکر ًواید.ًگْداری ٍ تؼویرات هقدهاتی را در حد شٌاخت دظتگاُ  -

 را فْرظت کٌد. )ّدف شٌاختی(هعیر ٍ جْت راّیاتی تِ ػیة  -

 را تَضیح دّد. )ّدف شٌاختی(ًحَُ ًگْداری طحیح ٍ درظت کارکردى  -

 دف شٌاختی(را تجسیِ ٍ تحلیل کٌد. )ّػیة ٍ هشکالت پیش آهدُ  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 16جلسِ 

 هدت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

تی ٍ آشٌایی هقدهاتی تا ػیة یا دقیقِ 100

 ًگْداری ظیعتن ّا

  تحث –ظاٌراًی  شٌاخت شکل ٍ ػیة

  فیلن -اظالید  ًحَُ رفغ ػیة رادیَلَشی 
ت کردى اهکاًات ترای درظ  

 دظتگاُ

  تَضیح تا رظن شکل
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ياحدی( 2ساعتی برای يک درس  2جلسٍ ی  77)برای يک ديرٌ درس کامل، برای مثال:       

 

 رادیَلَشی 54-55 تحصیلی: یرشتٍي مقطع                 رادیَلَشی گريٌ آمًزشی:               پیراپسشکی داوشکدٌ:

 بز:یش ًیپ    ذ:ًَع ٍاح    2      تؼذاد ٍاحذ: تؼویر ٍ ًگْذاریًبم درض: 

 داًشکذُ پیراپسشکی :هکبى ثرگساری    8-10 :ظبػت    یکشٌجِ :زهبى ثرگساری كالض: رٍز

 لطف اهلل پیذایشهذرظیي )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(:  لطف اهلل پیذایش هعئَل درض:  25 تؼذاد داًشجَیبى:

  )لطفا شرح دَید( شرح ديرٌ:

ظربػت در هرَرد الرَل     2ر تقریجی ّرر جلعرِ   جلعِ ثطَ 16-15ثبر/ّفتِ ای یک جلعِ( حذٍداً 4هبِّ/هبّی 4)دٍرُ حذٍداً 

دظتگبّْبی هختلف رادیَلَشی از ظبدُ تریي دظتگبّْب تب پیچیرذُ ترریي هًْرب ثحرب ٍ ثررظری  َاّرذ       -ًحَُ كبركرد-ػولکرد

-ثطرَر  اللرِ ظیعرتوْبی هَلرذ اشرؼِ ایکرط      -شًراتَر-تیَة-شذ.داًشجَیبى ثب اجساء تشکیل دٌّذُ دظتگبّْبی رادیَلَشی

َیرثرداری ّبی هختلف اػن از دیجیتبلی ٍ هؼوَلی ٍ ظیعرتن ّربی حبلرت گوربری ٍ پَزیشري دادى ثیوربر ٍ       ظیعتن ّبی تص

 هًبتَهی ّب.

 

 )لطفا شرح دَید(َدف کلی: 
تٌرَع دظرتگبّْبی   -اشرؼِ ایکرط   ّربی  تیرَة -ّبی اشؼِ ایکطشبهل شًراتَر هشٌبیی ثب الَل ػولکرد دظتگبّْبی رادیَلَشی

ػیرت  –هًصیَگرافی ٍ شرح قعوت ّربی هختلرف دظرتگبّْب    -فلَرظکَپی-رادیَگرافی-بی پرتبثلرادیَلَشی هختلف از دظتگبّْ

 ثطَر غیرهعتقین از طریق شٌب ت ًحَُ كبركرد ظیعتن ّبی هختلف دظتگبّْب.-یبثی ٍ ًحَُ ًگْذاری دظتگبّْب

 

 )در ياقع َمان اَداف کلی طرح درس است(بیىابیىی:اَداف 
ٍ هحَرّبی اللی ثرًبهِ را ًشبى هی اظت ًعجت ثِ اّذاف كلی رٍشي تر ٍ شفبف تر  كِ اظت خصصیّذف كلی ثِ اجسای ت شکعتيهٌظَر)

 (.اًذكِ در ٍاقغ ّوبى اّذاف رفتبری اظت  ٍیصُ تری ثِ ًبم اّذاف قبثل تقعین شذى ثِ اجسای ا تصبلی اّذاف ثیٌبثیٌی دّذ.
وَػِ ّبی هختلف ّعتٌذ ثبیذ ثطَر هشخص ّوِ قعوت ّب هشرٍحبً در هَرد از هًجبییکِ دظتگبّْب هتشکل از قعوت ّب ٍ هجوَػِ ّب ٍ زیر هج

ػالٍُ ثر ًظر كبرشٌبظبًِ ثخش ّب ٍ قعوت ّبی تشکیل دٌّذُ  دظتگبّْبی هختلف ثِ داًشجَیبى شٌب تِ شَد كِ هًْب ثتَاًٌذ ثب شٌب ت ًعجتبً كبهلی از

 ب ًظر داشتِ ثبشٌذ.ثِ ًگْذاری ٍ كبركرد درظت ظیعتن ّب ٍ یب كبركرد غلط ظیعتن ّ

 

 َای تدريس:شیًٌ

 پرظش ٍ پبظخ   ˟ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ   ظخٌراًی

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

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

 
 

 )لطفا شرح دَید( يظايف ي تکالیف داوشجً:
 ثررظی ثرای ثؼضی از ظَاالت ٍ هَضَػبت هطرٍحِ ثرای جلعبت هیٌذُ در ثؼضی جلعِ ّب.هطبػِ ٍ 
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 يسايل کمک آمًزشی:   

  ˟پرٍشكتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ˟  ٍایت ثرد

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

 

 حذٍد درلذّب )از ومرٌ کل( :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

   ًورُ درلذ 60هزهَى پبیبى ترم   ًورُ درلذ 25هزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درلذ 5شركت فؼبل در كالض    ًورُ درلذ 10اًجبم تکبلیف 

 ثجریذ(   ًبملطفبً ظبیر هَارد )
 تركیت ًقش هَثر ٍ هْن را ًورُ پبیبى ترم دارد ٍ كبر تحقیق ثرای ًورُ ػولی دارد.

 

 وًع آزمًن

  غلط -لحیح جَر كردًی           ˟ایذگسیٌِچٌ       پبظخ كَتبُ     ˟تشریحی

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

  

 :)لطفا وام ببريد(: مىابع پیشىُادی برای مطالعٍ

 :مىابع اوگلیسی -

 چاپی 

 

 ايىتروتی

 
 

  مىابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 ايىتروتی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 بٍ وام خـدايود جـان آفـريه

 
 ایراندانشگاه علوم پسشکي 

رکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکيم  

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 

 

 جديل َفتگی کلیات  ارائٍی درس

 استاد مربًط لبعىًان مطا جلسٍ

 -هقذهبت ٍ كبرثردّبی اشؼِ ایکط در پسشکی ٍ غیر پسشکی  -هشٌبیی 7

 ریعکْب ٍ  طرات
 هقبی پیذایش

 H.Vظرفیت حرارتی  –تیَة اشؼِ ایکط ٍ هشخصبت تیَة  -اشؼِ ایکط 2

 ٍ پَظتِ تیَة 
 هقبی پیذایش

  -هحذٍدیت ّب  -هشکالت ٍ هعبئل تیَة –شٌب ت درظت اًَاع تیَة ّب  3

 تؼویرات
 هقبی پیذایش

 –ثلَک دیبگرام ظیعتن اشؼِ ایکط  - تراًعفَرهبتَر–شًراتَر اشؼِ ایکط  4

 اًَاع تراًعفَرهبتَرّب
 هقبی پیذایش

 هقبی پیذایش فبزشًراتَرّبی تک –یکعَ كٌٌذُ ّب ٍ دیَد ٍ ركتیفبیرّب  -تراًعفَر هبتَرّب  5

 هقبی پیذایش ي ٍ هؼبیتهحبظ –پرفركبًط –ظِ فبز  -شًراتَرّبی تکفبز 6

اًَاع هختلف دظتگبّْبی  –دظتگبّْبی رادیَگرافی  –دظتگبّْبی پرتبثل  7

 دیجیتبل
 هقبی پیذایش

دظتگبّْبی هختلف پرتبثل  –تٌَع ظتَى ّب ٍ تخت ّبی رادیَگرافی  8
DR,CR 

 هقبی پیذایش

 هقبی پیذایش ظیعتن ای تشذیذ كٌٌذُ تصَیر –دظتگبّْبی فلَرظکَپی  9

تلَیسیَى تقعین ثٌذی رادیَ  –دٍرثیي –تلَیسیَى –ظیعتن تلَیسیًَی 71

 گرافی

 هقبی پیذایش

 هقبی پیذایش اًصكتَر -گرافی قلت هًصیَ –ػوَهی  –ظیعتن هًصیَگرافی  77

 هقبی پیذایش هشخصبت  –تصَیرثرداری ظیٌوبیی  –كبهپیَتری  –هًصیَگرافی دیجیتبل  72

 هقبی پیذایش ًرم افسارّبی رادیَلَشی  – CTپیَتری تَهَگرافی كبه –تَهَگرافی  73

 هقبی پیذایش دظتگبّْبی هبهَگرافی –دظتگبّْبی پبًَركط دًذاى  74

 هقبی پیذایش چگًَگی تٌظین ٍ كبر كرد لحیح دظتگبّْب –ًحَُ ًگْذاری دظتگبّْب  75
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