
 
 

 

  

 
 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اولترکیبی 

 اتاق عملکارشناسی پیوسته  مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(  :دانشکد

 31/33/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصیلی  :  

 راديولوژی تصاوير کلیات با آشنايینام درس )واحد(  :  

 عمل اتاق در رايج
 31-31 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 :تعداد دانشجويان   نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 3 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99ماه دی  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 برهمکنش اشعه ايکس با ماده:  جلسهعنوان 

 انواع برهمکنش های اشعه ايکس با ماده را فرا بگیرد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .مفهوم فوتون را ياد بگیرد 

 ياد بگیردرا  اهمیت نقش فوتون در تشکیل تصوير. 

  مفاهیم پراکندگی همدوس، اثر فوتوالکتريک، پراکندگی کامپتون، تولید جفت و تجزيه توسط فوتون را ياد
 بگیرد. 

 .مفاهیم ضريب تضعیف خطی و ضريب کاهش جرمی را ياد بگیرد 

  جذب و کاربرد آن آشنا شود.با اليه نیمه 

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و تولید افزارهای نرم و رايانه امکانات آموزشی : 

 گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر 

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهیه پاورپورينت اساليدهای منبع درس :

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 دومجلسه 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 04/33/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصیلی  :  

 راديولوژی تصاوير کلیات با آشنايینام درس )واحد(  :  

 عمل اتاق در رايج
 31-31 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم مرضیه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 3 تعداد واحد:

 مرضیه کشاورزسرکار خانم  :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 روش های مختلف تولید اشعه ايکسعنوان جلسه : 

 را ياد بگیرد. تولید اشعه ايکس روش های مختلف مفهومهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .طیف امواج الکترومغناطیس را بشناسد 

 است. آشنايی با اينکه چگونه کشف اشعه ايکس رخ داده 

 .با تشعشع عمومی و اختصاصی آشنا شود 

 .با طیف پیوسته و گسسه اشعه ايکس آشنا شود 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و تولید افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو  فعالیت آموزشی : 

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهیه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 02/33/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصیلی  :  

 راديولوژی تصاوير کلیات با آشنايینام درس )واحد(  :  

 عمل اتاق در رايج
 31-31 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز مسئول درس: نظریواحد  3 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 اجزا دستگاه تولید اشعه ايکس و نحوه تشکیل تصوير راديولوژیعنوان جلسه : 

 ياد گرفته شود. تصويراجزا دستگاه تولید اشعه ايکس و نحوه تشکیل هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 ،کولیماتور، گريد و فیلتر آشنا شود. ژنراتور، با المپ اشعه ايکس 

 .با عوامل موثر در جذب پرتوهای پراکنده توسط گريد آشنا شود 

 .با ساختمان فیلم و عمل ظهور و ثبوت آشنا شود 

 .با کنتراست تصوير آشنا شود 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و تولید افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهیه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 چهارمجلسه 

 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 40/30/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصیلی  :  

 راديولوژی تصاوير کلیات با آشنايینام درس )واحد(  :  

 عمل اتاق در رايج
 31-31 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 3 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99دی ماه  تدوين / بازنگری:تاريخ 

 
 

 مواد حاجبعنوان جلسه : 

 انواع مواد حاجب آشنا شود.با هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 .هدف از بکارگیری ماده حاجب را ياد بگیرد 

 .چگونگی عملکرد ماده حاجب را ياد بگیرد 

 .با تاثیر استفاده از ماده حاجب بر تصوير راديولوژی آشنا شود 

 .با تقسیم بندی مواد حاجب مثبت و منفی، يونی و غیر يونی، روغنی آشنا شود 

 .با موارد منع استفاده از ماده حاجب آشنا شود 

 .نحوه تزريق مواد حاجب را ياد بگیرد 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و تولید افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهیه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقیقه گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 پنجم جلسه
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 33/30/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصیلی  :  

 راديولوژی تصاوير کلیات با آشنايینام درس )واحد(  :  

 عمل اتاق در رايج
 31-31 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری واحد:نوع 
 

 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم مرضیه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 3 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 
 

 روش های مختلف تصويربرداریعنوان جلسه : 

 تصويربرداری آشنا شود.با روش های مختلف هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 .با روش تصويربرداری سی تی اسکن آشنا شود 

 .با روش تصويربرداری راديوگرافی ساده آشنا شود 

 .با روش تصويربرداری ام آر آی آشنا شود 

 .با روش تصويربرداری فلوروسکوپی آشنا شود 

 .با روش تصويربرداری آنژيوگرافی آشنا شود 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و تولید افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهیه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 31/30/99 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصیلی  :  

 راديولوژی تصاوير کلیات با آشنايینام درس )واحد(  :  

 عمل اتاق در رايج
 31-31 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم مرضیه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 3 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99دی ماه  بازنگری:تاريخ تدوين / 
 
 
 

 پزشکی هسته ایعنوان جلسه : 

 روش تصويربرداری پزشکی هسته ای و انواع دستگاه های آن آشنا شود.با هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
 آشنا شود. با مفهوم راديواکتیو 

 .با انواع واپاشی های راديواکتیو آشنا شود 

 .با مکانیسم دوربین گاما آشنا شود 

 .با روش تصويربرداری اسپکت آشنا شود 

 .با روش تصويربرداری پت آشنا شود 

 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و تولید افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :   تکلیف       

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهیه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 31/43/3044 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصیلی  :  

 راديولوژی تصاوير کلیات با آشنايینام درس )واحد(  :  

 عمل اتاق در رايج
 31-31 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم مرضیه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 3 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 راديوبیولوژی و حفاظتعنوان جلسه : 

 آشنا شود. مفاهیم راديوبیولوژی و حفاظتبا هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
  شود.با انواع پرتوهای يون ساز آشنا 

 .با ويژگی های مختلف پرتوهای يون ساز آشنا شود 

 .با مفهوم دوز جذبی، معادل و موثر آشنا شود 

 .با حساسیت سلول های مختلف نسبت به پرتو آشنا شود 

 .با آثار سوماتیک قطعی و غیرقطعی آشنا شود 

 .با اثر پرتو بر جنین در ماه های مختلف جنینی آشنا شود 

 جی و شغلی آشنا شود.با پرتوگیری داخلی، خار 

 .با مفهوم دوزيمتری آشنا شود 

 .با اصول حفاظتی در برابر اشعه آشنا شود 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و تولید افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت 

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهیه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 هشتمجلسه 
 

 پیوسته اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:        اتاق عمل :گروه آموزشی       پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 01/43/3044 تاريخ ارائه درس : 1400-1399سال تحصیلی  :  

 راديولوژی تصاوير کلیات با آشنايینام درس )واحد(  :  

 عمل اتاق در رايج
 31-31 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم مرضیه کشاورز مسئول درس: واحد نظری 3 تعداد واحد:

 سرکار خانم مرضیه کشاورز :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99دی ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 
 

 تشخیص و تمايز تصاوير راديولوژی و تفسیر اولیه آنعنوان جلسه : 

 فرا گیرد.تشخیص تصاوير مختلف راديولوژی از هم و تفسیر اولیه آن را هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 
  کلیشه های مختلف راديولوژی ساده، سی تی اسکن، ام آر آی، پزشکی هسته ای و اولتراسوند را از يکديگر

 تشخیص دهد.

 .تفسیر اولیه کلیشه ها را فراگیرد 

 .بافت های سالم و توموری را از يکديگر تشخیص دهد 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 نويد سامانه و adobe connect – محتوا ارائه و تولید افزارهای نرم و رايانهامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 مدرس توسط شده تهیه پاورپورينت اساليدهایمنبع درس : 

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  دقیقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 


