به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

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

دانشکده:
نام درس:

رادیولوژی

گروه آموزشي:

 3نوع واحد :نظری

روش های پرتونگاری  2تعداد واحد:

پیش نیاز:آناتومي 1

مکان برگزاری :کالس  C2دانشکده پیراپزشکي

زمان برگزاری کالس :روز :يکشنبه ساعت 8 :الي 11

تعداد دانشجویان:

مقطع و رشتهی تحصیلي :کارشناسی

مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):آرام رستمي

مسئول درس:

شرح دوره( :لطفا شرح دهید)
اموزش نحوه ی اماده سازی بیمار و تکنیک های مختلف پرتونگاری قفسه سینه  ،ستون فقرات و احشای شکمی
هدف کلي( :لطفا شرح دهید)

اهداف رفتاری جلسه اول:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری مهره های گردنی را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری مهره های گردنی را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) شرایط انجام ازمون های پرتونگاری مهره های گردنی را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه1

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

مهره های اول و دوم

30

پرسش و پاسخ

سخنرانی

اهداف رفتاری جلسه دوم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری مهره های گردنی را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری مهره های گردنی را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) شرایط انجام ازمون های پرتونگاری مهره های گردنی را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)1

میان ترم

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه2

شیوهی تدريس

رئوس مطالب

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

مهر های سوم تا هفتم گردنی

30

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه سوم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری مهره های گردنی را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری مهره های گردنی را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) شرایط انجام ازمون های پرتونگاری مهره های گردنی را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه3

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگاری از مفاصل بین مهخره
ای تمام مهر های گردنی

30

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه چهارم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری مهره های پشتی را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری مهره های پشتی را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) -شرایط انجام ازمون های پرتونگاری مهره های پشتی را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)

2

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه4

رئوس مطالب

موضوع درس

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگاری از تمامی مهره هخای
پشتی

30

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه پنجم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری مهره های کمری را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری مهره های کمری را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) شرایط انجام ازمون های پرتونگاری مهره های کمری را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه5

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگاری از تمامی مهره هخای
پشتی

30

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه ششم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری استخوان ساکروم و دنباچه را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری استخوان ساکروم و دنباچه را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) -شرایط انجام ازمون های پرتونگاری استخوان ساکروم و دنباچه را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)

3

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه6

شیوهی تدريس

رئوس مطالب

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگاری از استخوان سخاکروم
و دنباچه

30

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه هفتم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری استخوان کالویکل و استرنوم را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری استخوان کالویکل و استرنوم را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) شرایط انجام ازمون های پرتونگاری استخوان کالویکل و استرنوم را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه7

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگخخخخخاری از اسخخخخختخوان
کالویکل و استرنوم

30

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه هشتم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
  .روش های پرتونگاری دنده ها را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری دنده ها را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) -شرایط انجام ازمون های پرتونگاری دنده ها را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)

4

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه8

شیوهی تدريس

رئوس مطالب

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

روش های پرتونگاری دنده ها

60

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه نهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری سیستم تنفسی را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری سیستم تنفسی را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) شرایط انجام ازمون های پرتونگاری سیستم تنفسی را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه9

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگاری سیستم تنفسی

60

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه دهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری شکم را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری شکم را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) -شرایط انجام ازمون های پرتونگاری شکم را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)

5

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
موضوع درس

جلسه10

شیوهی تدريس

رئوس مطالب

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگاری شکم

60

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه يازدهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری سیستم ادراری را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری سیستم ادراری را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) شرایط انجام ازمون های پرتونگاری سیستم ادراری را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه11

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگاری سیستم ادراری

60

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری سیستم گوارشی را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری سیستم گوارشی را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) شرایط انجام ازمون های پرتونگاری سیستم گوارشی را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)6

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه12

موضوع درس

شیوهی تدريس

رئوس مطالب

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگاری سیستم گوارشی

20

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه سیزدهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
 روش های پرتونگاری سیستم صفراوی را ذکر نماید ( .هدف شناختی) نماهای پرتونگاری سیستم سیستم صفراوی را فهرست کند( .هدف شناختی) چگونگی اماده سازی بیمار برای انجام ازمون را توضیح دهد( .هدف شناختی) شرایط انجام ازمون های پرتونگاری سیستم صفراوی را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه13

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

120

پرتونگاری سیستم صفراوی

60

پرسش و پاسخ

سخخخخنرانی و ویخخخدیو میان ترم
پروژکتور

اهداف رفتاری جلسه چهاردهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
  .............................................................را ذکر نماید ( .هدف شناختی)  .............................................................را فهرست کند( .هدف شناختی)  .............................................................را توضیح دهد( .هدف شناختی) ............................................................ -را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)

7

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ايران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهريزی آموزشي
طرح درس )(Lesson Plan

جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه14

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
  .............................................................را ذکر نماید ( .هدف شناختی)  .............................................................را فهرست کند( .هدف شناختی)  .............................................................را توضیح دهد( .هدف شناختی)  ............................................................را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه 15

موضوع درس

رئوس مطالب

شیوهی تدريس

ارزشیابي

مدت زمان(دقیقه)

اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:
در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:
  .............................................................را ذکر نماید ( .هدف شناختی)  .............................................................را فهرست کند( .هدف شناختی)  .............................................................را توضیح دهد( .هدف شناختی)  ............................................................را تجزیه و تحلیل کند( .هدف شناختی)جدول زمانبندی ارائهی مطالب
جلسه 16

موضوع درس

رئوس مطالب

مدت زمان(دقیقه)

8

شیوهی تدريس

ارزشیابي

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

(برای یک دوره درس کامل ،برای مثال 17 :جلسه ی  2ساعتی برای یک درس  2واحدی)
دانشکده:

پیراپزشکی

رادیولوژی

گروه آموزشی:

مقطع و رشتهی

تحصیلی :کارشناسی
روش های پرتونگاری  2تعداد واحد:

نام درس:

 3نوع واحد :نظری

پیش

نیاز:آناتومی 1
مکان برگزاری :کالس  C2دانشکده پیراپزشکی

زمان برگزاری کالس :روز:یکشنبه ساعت 8 :الی 11

تعداد دانشجویان:

مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):آرام رستمی

مسئول درس:

شرح دوره( :لطفا شرح دهید)
اموزش نحوه ی اماده سازی بیمار و تکنیک های مختلف پرتونگاری قفسه سینه  ،ستون فقرات و احشای شکمی
هدف کلی( :لطفا شرح دهید)

اهداف بینابینی(:در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)
(منظورشکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می
دهد .اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصیتری به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند).

آشنا کردن دانشجویان با روش های مختلف آماده سازس بیمار
اشنا کردن دانشجویان با روش های مختلف پوزیشنینگ بیمار
آماده کردن دانشجویان برای انجام روش های مختلف تصویربرداری در بخش های پرتونگاری

شیوههای تدريس:
سخنرانی√ :
بحث گروهی√ :
تیم()TBL
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) -----------------

سخنرانی برنامه ریزی شده
یادگیری مبتنی بر حل مسئله(√ :)PBL

1

پرسش و پاسخ√ :
یاااادگیری مبتنااای بااار

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

وظايف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهید)

وسايل کمک آموزشی:
تخته و گچ
وایت برد√ :
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) --------------

پروژکتور اسالید√ :

نحوه ارزشیابی و درصد نمره( :از نمره کل)
آزمااون پایااان تاارم ----50--درصااد نمااره

آزمون میان ترم  --40----درصد نمره

شرکت فعال در کالس  ---10--درصد نمره

انجام تکالیف  -----درصد نمره
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) ----------
نوع آزمون
چندگزینهای √
تشریحی √ :پاسخ کوتاه
سایر موارد (لطفا نام ببرید) -----------

جور کردنی

منابع پیشنهادی برای مطالعه( :لطفا نام ببريد):
 منابع انگلیسی:

چاپی



اينترنتی

منابع فارسی:


چاپی



اينترنتی

تکنیک های پرتونگاری تورچیان

2

صحیح -غلط

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

جدول هفتگی کلیات ارائهی درس
جلسه

عنوان مطالب

استاد مربوط

1

پرتونگاری مهره های گردنی

آرام رستمی

2

پرتونگاری مهره های گردنی(جلسه دوم)

...

3

پرتونگاری مهره های گردنی(جلسه سوم)

/////

4

پرتونگاری از ستون فقرات پشتی

//////

5

پرتونگاری از ستون فقرات کمری

/////

...

پرتونگاری از ستون فقرات کمری(جلسه دوم)

/////

....

پرتونگاری از استخوان ساکروم و دنبالچه

/////

....

پرتونگاری از قفسه سینه

/////

...

پرتونگاری از قفسه سینه(جلسه دوم)

/////

....

پرتونگاری از سیستم تنفسی

/////

....

پرتونگاری از شکم

/////

....

پرتونگاری از مجاری ادراری

/////

....

پرتونگاری از سیستم گوارشی

/////

17

پرتونگاری از سیستم صفراوی

/////

3

