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

 

 کبرضٌبسي راديَلَ شِی تحصیلي: یٍ رضتِ هقطغ              راديَلَشی  گرٍُ آهَزضي:     پیرا پسضکي  داًطکدُ:

 شِ یآًبتَهي ٍ پبتَلَیص ًیبز: پ  ًظریًَع ٍاحد:    2تؼداد ٍاحد:   ارزيببي تصبٍير   ًبم درس:

 هکبى برگساری:                  02-01-01-8سبػت      دٍ ضٌبِ :زهبى برگساری کالس: رٍز

 دکتر احدی  هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:   هسئَل درس:    تؼداد داًطجَيبى:

 )لطفبً ضرح دّید( :رسضرح د

 

 

 

کبرضٌبسي بب ًحَُ ارزيـببي ٍ ٍ هؼیـبر ّـبی     ُآضٌبيي داًطجَيبى دٍر(است  ّوبى ّدف بیٌببیٌي طرح دٍرُ) :يّدف کل

 ٍ ًکبت آًبتَهیک ٍ پبتَلَشيک هَجَد در تصبٍير  ٍ ػلل ّريک را بِ طَر خالصِ ضرح دٌّد تصَير راديَلَشی ٍ
 

 

ٍ  کیًکبت آًبتَه ٍ یَلَشيراد ريتصَ یّب بریٍ ٍ هؼ يببيبب ًحَُ ارز بىيداًطجَ ييآضٌب اّداف رفتبری جلسِ اٍل:

   فقرات گردًي در ترٍهب  ريجَد در تصبٍهَ کيپبتَلَش

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. هؼیارهای طبیؼی و کاهل بودى تصاویر  -

 شناختی(هذف را فهرظت کنذ. ) کینکات آناتوه -

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. )  ریهوجود در تصاو کیپاتولوش یافته های غیر طبیؼی و -

 را تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی( کیو پاتولوش یؼیطب ریغ یها افتهیاز  کیػلل هر -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 0جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 CTرادیولوشی و  ارزیابی تصاویر ظاػت 2

scan 
 آزهوى کتبی پاورپوینت
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هوجود  کیو پاتولوش کیو نکات آناتوه یولوشیراد ریتصو یها اریو و هؼ یابیبا نحوه ارز اىیدانشجو ییآشنا :دٍم جلسِ  یاف رفتبراّد

   توراظیک و کوری در تروها  رفقراتیدر تصاو

 رود: یانتظار ه ریدرض از فراگ اىیپا در

 (یخت. ) هذف شناذیرا رکر نوا  ریو کاهل بودى تصاو یؼیطب یارهایهؼ

 (یرا فهرظت کنذ. )هذف شناخت کیآناتوه نکات

 (یدهذ. )هذف شناخت حیرا توض  ریهوجود در تصاو کیو پاتولوش یؼیطب ریغ یها افتهی

 (یکنذ. )هذف شناخت لیو تحل هیرا تجس کیو پاتولوش یؼیطب ریغ یها افتهیاز  کیهر ػلل

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب َع درسهَض

 آزهوى کتبی ارائه پاورپوینت پاتولوشی و تروها ارزیابی تصویر کور  ظاػت 4

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

و  کیناتوهو نکات آ یولوشیراد ریتصو یها اریو و هؼ یابیبا نحوه ارز اىیدانشجو ییآشنا از فراگیر انتظار هی رود رضدر پایاى د

در بیواریهای هادرزادی و توهورال  رفقراتیهوجود در تصاو کیپاتولوش     

رود یانتظار ه ریدرض از فراگ اىیپا در : 

ی. ) هذف شناختذیرا رکر نوا  طبقه بنذی و اظاهی ناهنجاریها را  ) 

یرا فهرظت کنذ. )هذف شناخت کیآناتوه نکات ) 

یدهذ. )هذف شناخت حیرا توض  ریدر تصاوهوجود  کیو پاتولوش یؼیطب ریغ یها افتهی ) 

(یکنذ. )هذف شناخت لیو تحل هیرا تجس کیو پاتولوش یؼیطب ریغتظاهرات   

ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى  

 3جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

ظاػت 4 هیر یگراف یابیارز  یتروها و پاتولوش  نتیارائه پاورپو  یآزهوى کتب   
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 اّداف رفتبری جلسِ چْبرم:

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. ظاده شکن یگراف یابینحوه ارز . -

 شناختی(هذف را فهرظت کنذ. ) ناتوهیکآیافته های . -

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. ) هربوطه یها تهیدانع .. -

 را تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی( غیرطبیؼییافته های .. -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 4جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  پاورپوینت CTAیافته در  آنصیوگرافی ػروق هغس ظاػت 2

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ پٌجن:

ر هی رود:از فراگیر انتظا رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. DSAو  MRI ،CTAهسایا وهؼایب تکنیک های آنصیو  -

 شناختی(هذف را فهرظت کنذ. )هغس  DSAیافته های هوجود در  -

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. )آناتوهی نرهال و واریاظیوى ها   -

 ی(را تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختهوارد پاتولوشیک هوجود در گرافی  -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 5جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  نتیپاورپو CTAیافته در  اداهه آنصیو هغس و گردى  ظاػت 2

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ ضطن:

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. DSA و CTAانواع آنوریعن ها را در  -

 شناختی(هذف را فهرظت کنذ. ) ناهنجاری های ػروقی شایغ و هحل آنها -

 شناختی(هذف توضیح دهذ. )  راه های درهانی هوجود را بصورت خالصه -

 تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی(  DSAو  CTAتصاویر هکول را در  -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 6جلسِ

 زهاى)دقیقه( هذت
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 آنصیوگرافی انذام ها ظاػت 2
DSA  برق انذام های

 فوقانی و تحتانی

  نتیپاورپو

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ ّفتن:

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ.آناتوهی ػروق انذام ها  -

 شناختی(هذف را فهرظت کنذ. ) DSAافته های شیغ در ػروق و ی -

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. ) روغ های بررظی و هسایای هر یک  -

 را تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی( یافته های پاتولوشیک -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 7جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 یببيارزض ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  نتیپاورپو گرافی دنذاى و پانورکط رادیوگرافی دهاى و دنذاى ظاػت 4

     

     

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ ّطتن:

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. روغ های تصویربرداری دهاى و دنذاى -

 شناختی(هذف ) را فهرظت کنذ. بیواری های فک و پاتولوشی های گرافی -

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. ) OPGو  PAگرافی  -

 را تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی( برخی از ناهنجاری های دهاى و فک -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 8جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 ظاػت 2
پا،  گرافی انذام های دظت،

 و هچ ظاػذ
Fx  وDx پاورپوینت و تروها 

 

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ ًْن:

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. انواع ضایؼات شانه و بازو -

- Fx  شناختی(هذف را فهرظت کنذ. ) و ضایؼات تروهتیک ظاػذ، هچ و کف دظت 

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. )ک برخی ناهنجاری های غیر تروهاتی -

 ............................................................ را تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی( -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 9جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

  پاورپوینت و تروها Dxو  Fx انذام تحتانی، زانو و هچ پا ظاػت 2

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ دّن:

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. ضایؼات انذام تحتانی، زانو و هچ -

 شناختی(هذف فهرظت کنذ. )در انذام تحتانی  را  Dxو  Fxانواع  -

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. )  DJDضایؼات هادرزادی و  -

 را تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی( گرافی های هچ و کف پا -

 

 

 



 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ىايراداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 6 

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 01جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 Dxو ها  Fxانواع  ظاػت  2
Fx  وDx  ها در

 الگوی آنها
 پاورپوینت

 

     

     

 

 

 جلسِ يبزدّن: اّداف رفتبری

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. ها را از نظر الگو و ػاهل آنها Fxانواع  -

 شناختی(هذف را فهرظت کنذ. ) های شایغ Fxدر هر انذام  -

 شناختی(هذف توضیح دهذ. ) ها  Fxهختصری در هورد نحوه درهاى و هذیریت  -

- Fx  را تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی( قطؼه ایهای پیچیذه و چنذ 

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 00جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(
 ارزضیببي ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 تصویربرداری هغسی ظاػت 4
CT Scan  و اصول

 آى

  

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ دٍازدّن:

ی رود:از فراگیر انتظار ه رضدر پایاى د  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. Brain ctتکنیک ها و اصول اولیه  -

 شناختی(هذف را فهرظت کنذ. ) انواع ضایؼات تروهاتیک هغسی  -

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. ) هفهوم برخی ز ضایؼات هغسی  -

- Brain ct scan تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی( را بصورت کلی 
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 02جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

یمغز یربرداریتصو ساعت 4  
CT Scan  و اصول

 آن
  

     

     

 

 ن:سیسدّاّداف رفتبری جلسِ 

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 اختی(شنهذف )  را رکر نوایذ. یافته های تصویری درآزهوى بلغ بارین  -

 شناختی(هذف را فهرظت کنذ. ) بیواریهای شایغ هری . -

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. )یافته های غیر طبیؼی در تصاویر  -

 را تجسیه و تحلیل کنذ. )هذف شناختی( الگوی تصویری توهورهای هری  -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 03جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(

 ارزضیببي يس ی تدرضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

یافتههه هههای تصههویری  بارین ظوالو 011

 هری 

 کتبی پاورپوینت

     

     

 :دّنچْبراّداف رفتبری جلسِ 

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

 (ی. ) هذف شناختذیرا رکر نوا  هیل نیدرآزهوى بار یریتصو یها افتهی

 (یرا فهرظت کنذ. )هذف شناخت  هؼذه غیشا یهایواری.ب

 (یدهذ. )هذف شناخت حیرا توض ریدر تصاو یؼیطب ریغ یها افتهی

 (یکنذ. )هذف شناخت لیو تحل هیرا تجس  هؼذه یتوهورها یریتصو یالگو
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 04جلسِ

 هذت زهاى)دقیقه(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

میل میبار 111  یریتصو یىا افتوی 

دهمع  

نتیپاورپو یکتب   

     

     

 اّداف رفتبری جلسِ پبًسدّن:

از فراگیر انتظار هی رود: رضدر پایاى د  

ی. ) هذف شناختذیرا رکر نوا  ترانسیتدرآزهوى  یریتصو یها افتهی ) 

. یرا فهرظت کنذ. )هذف شناخت  روده غیشا یهایواریب ) 

یشناختدهذ. )هذف  حیرا توض ریدر تصاو یؼیطب ریغ یها افتهی ) 

 (یکنذ. )هذف شناخت لیو تحل هیرا تجس روده یتوهورها یریتصو یالگو

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 05جلسِ 

 هذت زهاى)دقیقه(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 یریتصو یىا افتوی روده 100

 روده

نتیپاورپو یکتب   

     

     

 اّداف رفتبری جلسِ ضبًسدّن:

از فراگیر انتظار هی رود: رضپایاى د در  

 شناختی(هذف )  را رکر نوایذ. یافته های تصویری درآزهوى بارین انوا  -

 شناختی(هذف را فهرظت کنذ. ) بیواریهای شایغ روده بسرگ . -

 شناختی(هذف را توضیح دهذ. )یافته های غیر طبیؼی در تصاویر  -

 حلیل کنذ. )هذف شناختی(الگوی تصویری توهورهایروده بسرگ  را تجسیه و ت -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 06جلسِ 

 هذت زهاى)دقیقه(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

انما میبار 111  یریتصو یىا افتوی 

 روده بزرگ

نتیپاورپو یکتب   

     

     



 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ىايراداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکي

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر
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