
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل     گروه آموزشی: اتاق عمل                                   دانشکده: پرستاری

 30/01/02  تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

آشنايي با کليات تصاوير راديولوژی نام درس )واحد(  :  
 رايج در اتاق عمل

 13-15ساعت:       روز: شنبه

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 20:تعداد دانشجويان

 سرکار خانم دکتر باقرزاده درس:مسئول  1 تعداد واحد:

 سرکار خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه                        60مدت کالس: 

 18/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 

 انواع روش های تصویربرداری با اشعه:  جلسهعنوان 

 انواع روش های تصویربرداری با اشعهآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 .رادیوبیولوژی را تعریف کند (1

 .منابع تولید اشعه را نام ببرد (2

 .انواع اشعه های مورد استفاده در رادیولوژی را نام ببرد (3

 تفاوت هر یک از اشعه های مورد استفاده در رادیولوژی را بیان کند. (4

5)  

 ترکیبی  حضوری *       /    مجازی      /روش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 

 گروه اتاق عمل

 



 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

 نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل(جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیال،گلچینی احسان و دیگران.

 آخرین ویرایش انتشارات جامعه نگر.

 
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 قيقهد 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   25مدت زمان : 

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 جلسه ی دوم

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل     گروه آموزشی: اتاق عمل                                   دانشکده: پرستاری

 16/02/02  تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

آشنايي با کليات تصاوير راديولوژی نام درس )واحد(  :  
 رايج در اتاق عمل

 13-15ساعت:       روز: شنبه

 نظری نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرکار خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه                        60مدت کالس: 

 18/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 

 

 



 

 

 

 

 جلسه سوم

 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل     گروه آموزشی: اتاق عمل                                   دانشکده: پرستاری

 19/02/02  تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

کليات تصاوير راديولوژی آشنايي با نام درس )واحد(  :  
 رايج در اتاق عمل

 13-15ساعت:       روز: شنبه

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 اصول آماده سازی بیمار جهت تصویربرداری  تشخیصی حین جراحی:  جلسهعنوان 

 انواع اصول آماده سازی بیمار جهت تصویربرداری حین جراحیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 آماده سازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی تصویر برداری در اتاق عمل را توضیح دهد. (1

 اقالم و وسایل مورد نیاز جهت انجام تصویربرداری حین عمل را نام ببرد. (2

 

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل(جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیال،گلچینی احسان و دیگران. 

 آخرین ویرایش انتشارات جامعه نگر.

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 قيقهد 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   25مدت زمان : 

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 سرکار خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه                        40مدت کالس: 

 18/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 ها و مواد فلوئورسنت در فرآیند تصویربردای با اشعه Dyeمراقبت از مواد حاجب،  :  جلسهعنوان 

 مواد حاجب در فرآیند تصویربرداریاصول آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 .ببردانواع مواد حاجب مورد استفاده در تصویر برداری را نام  (1

 اندیکاسیون های مورد استفاده هر کدام از مواد حاجب را بیان نماید. (2

 پروسیجر وارد کرد نانواع مواد حاجب به بدن بیمار را توضیح دهد. (3

 

 /  ترکیبی      *حضوری        /    مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتواامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 منبع درس 

نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل(جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیال،گلچینی احسان و دیگران. 

 آخرین ویرایش انتشارات جامعه نگر.

 
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقیقه 40:  کلیات درس 

  



 جلسه چهارم

 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل     گروه آموزشی: اتاق عمل                                   دانشکده: پرستاری

 23/02/02  تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

آشنايي با کليات تصاوير راديولوژی نام درس )واحد(  :  
 رايج در اتاق عمل

 13-15ساعت:       روز: شنبه

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان :

 سرکار خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرکار خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه                        60مدت کالس: 

 18/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده و مقابله با عوارض احتمالی ناشی از تزریق مواد حاجب :  جلسهعنوان 

 

 ناشی از تزریق مواد حاجبآگاهی از نحوه ی   استفاده و مقابله با عوارض احتمالی  :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 

مراقبت های مربوط به وارد کردن مواد حاجب به بدن بیمار را توضیح دهد،در رابطه با قوانین مربوط به  (1

 حفاظت خود از اشعه توضیح دهد.

  

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل(جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیال،گلچینی احسان و دیگران. 

 آخرین ویرایش جامعه نگر.انتشارات 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 قيقهد 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   25مدت زمان : 

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 جلسه پنجم

 

 

 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل     گروه آموزشی: اتاق عمل                                   دانشکده: پرستاری

 30/03/02  ارائه درس :تاريخ  1401-1402سال تحصيلي  :  

آشنايي با کليات تصاوير راديولوژی نام درس )واحد(  :  
 رايج در اتاق عمل

 13-15ساعت:       روز: شنبه

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان:

 سرکار خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرکار خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه                        60مدت کالس: 

 18/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 گایدالین های ایمنی در مقابل اشعه )بیمار و پرسنل( :  جلسهعنوان 

 

 گايدالين های ايمني در مقابل اشعه )بيمار و پرسنل(  آشنايي با  :   جلسههدف کلی 

 

 اختصاصی :اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 
 ارگان های آسیب پذیر بدن توضیح دهد.در مورد  (1

  .در رابطه با روش های مورد استفاده برای محافظت از بیمار در مقابل اشعه توضیح دهد (2

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل(جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیال،گلچینی احسان و دیگران. 

 آخرین ویرایش انتشارات جامعه نگر.

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 قيقهد 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   25مدت زمان : 

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 جلسه ششم

 

 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل     گروه آموزشی: اتاق عمل                                   دانشکده: پرستاری

 06/03/02  تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

آشنايي با کليات تصاوير راديولوژی نام درس )واحد(  :  
 رايج در اتاق عمل

 13-15ساعت:       روز: شنبه

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرکار خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه                        60مدت کالس: 

 18/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش های تصویربرداری به تفکیک نوع جراحی و هدف مربوطه :  جلسهعنوان 

 

 آشنایی با روش های تصویربرداری به تفکیک نوع جراحی و هدف مربوطه :   جلسههدف کلی 

 

 اختصاصی :اهداف 
 بتواند:دانشجو باید 

 
 انواع روش های تصویر برداری را نام برده و تعریف نماید. (1

 .انواع روش های تصویر برداری در سیستم اسکلتی را نام ببرد (2

 .انواع روش های تصویر برداری در سیستم گوارش را نام ببرد (3

 .کاربرد سونوگرافی در تشخیص پاتولوژی ها را توضیح دهد (4

3)  

 مجازی      /  ترکیبی    حضوری *       /روش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

ان. احسان و دیگر نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل(جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیال،گلچینی

 اخرین ویرایش انتشارات جامعه نگر.

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 قيقهد 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   25مدت زمان : 

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 جلسه ی هفتم

 

 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل     گروه آموزشی: اتاق عمل                                   دانشکده: پرستاری

 13/03/02  تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

آشنايي با کليات تصاوير راديولوژی نام درس )واحد(  :  
 رايج در اتاق عمل

 13-15ساعت:       روز: شنبه

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرکار خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه                        60مدت کالس: 

 18/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:



 افتراق انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده از متدهای مختلف تصویربرداری با اشعه )سی تی اسکن( :  جلسهعنوان 

 

افتراق انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده از متدهای مختلف تصویربرداری با اشعه )سی  آشنایی با  :   جلسههدف کلی 

 تی اسکن(

 

 اختصاصی :اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 
 در اتاق عمل را توضیح دهد. سی تی اسکن را تعریف نماید. Arm-C کابرد (1

 .سی تی اسکن را تعریف نماید (2

 را نام ببرد. CT اجزای ماشین (3

 .را نام ببرد CT انواع نماهای تصویر برداری با (4

 .را شرح دهد CT اندیکاسیون های تصویر برداری با (5

 .را توضیح دهد CT مزایا و معایب تصویر برداری با (6

 را از انواع غیر طبیعی تشخیص دهد. CT اجزای طبیعی بدن در یک کات (7

4)  

 /  ترکیبی      حضوری *       /    مجازیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

گران. دینانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل(جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیال،گلچینی احسان و 

 آخرین ویرایش انتشارات جامعه نگر.

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 قيقهد 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   25مدت زمان : 

 دقيقه 5مدت زمان :   

 دقيقه  20مدت زمان:    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 مهشتجلسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل     گروه آموزشی: اتاق عمل                                   دانشکده: پرستاری

 16/03/02  تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

آشنايي با کليات تصاوير راديولوژی نام درس )واحد(  :  
 رايج در اتاق عمل

 13-15ساعت:       روز: شنبه

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم دکتر باقرزاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرکار خانم دکتر باقرزاده :مدرس دقيقه                        40مدت کالس: 

 18/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:



 

 

 

 

 

 

 

 (MRIافتراق انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده از متدهای مختلف تصویربرداری با اشعه ) :  جلسهعنوان 

 

 

افتراق انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده از متدهای مختلف تصویربرداری با اشعه  آشنایی با  :   جلسههدف کلی 

(MRI) 

 

 اختصاصی :اهداف 
 دانشجو باید بتواند:

 
5) MRI .را تعریف نماید 

 را نام ببرد. MRI اجزای ماشین (6

 .را نام ببرد MRI انواع نماهای تصویر برداری با (7

 .را شرح دهد MRI تصویر برداری بااندیکاسیون های  (8

 .را توضیح دهد MRI مزایا و معایب تصویر برداری با (9

 را از انواع غیر طبیعی تشخیص دهد. MRI اجزای طبیعی بدن در یک کات (10

11)  

 /  ترکیبی   *حضوری      /    مجازی   روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتواامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :

نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل(جلد اول از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیال،گلچینی احسان و دیگران. 

 ، آخرین ویرایشانتشارات جامعه نگر

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقیقه 40:  کلیات درس 

  


