
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 01/00/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 یولوژيراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  
 در اتاق عمل جيرا

 01-8ساعت:                         سه شنبهروز: 

 نظری نوع واحد:
 

 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 انواع روش های تصویربرداری:  جلسهعنوان 

 یربرداریتصو یبا انواع روش ها هیاول ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 انواع تکنیک های تصویربرداری بر پایه امواج را بشناسد. 

   مجازیروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

  فعالیت آموزشی :   تکلیف

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف
 -ناشر: جعفری  -ترجمه: حميد گورابي-همکاراننويسنده: کريستين سن و -عنوان: فيزيک راديولوژی تشخيصي 

 نوبت چاپ: سوم

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دومجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 62/00/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 یولوژيراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  
 در اتاق عمل جيرا

 01-8ساعت:                         سه شنبهروز: 

 نظری نوع واحد:
 

 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تصویربرداری پزشکی هسته ای:  جلسهعنوان 

 رادیواکتیویته و کاربرد آن در تصویربرداری پزشکی هسته ای:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .ساختار یک اتم را توضیح دهد 

 .مفهوم تابش و اکتیویته را توضیح دهد 

  هسته های ناپایدار را توضیح دهد.در انواع روش های تابش 

 .ویژگی های ذرات آلفا، بتا و گاما رو شرح دهد 

   مجازیروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-آر کامرون و همکاران: جان سندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف
 -ناشر: جعفری  -ترجمه: حميد گورابي-نويسنده: کريستين سن و همکاران-عنوان: فيزيک راديولوژی تشخيصي 

 نوبت چاپ: سوم

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 سومجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 3/06/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 یولوژيراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  
 در اتاق عمل جيرا

 01-8ساعت:                         سه شنبهروز: 

 نظری نوع واحد:
 

 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تصویربرداری امواج ایکس در:  جلسهعنوان 

 )جلسه اول( یصیتشخ یها یربرداریو کاربرد آن در تصو کسیامواج اآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 انواع تکنیک های تصویربرداری بر پایه امواج را بشناسد. 

   مجازیروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف
 -ناشر: جعفری  -ترجمه: حميد گورابي-نويسنده: کريستين سن و همکاران-عنوان: فيزيک راديولوژی تشخيصي 

 نوبت چاپ: سوم

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 چهارمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 01/06/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 یولوژيراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  
 در اتاق عمل جيرا

 01-8ساعت:                         سه شنبهروز: 

 نظری نوع واحد:
 

 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 امواج ایکس در تصویربرداری )جلسه دوم(:  جلسهعنوان 

 )جلسه دوم( یصیتشخ یها یربرداریو کاربرد آن در تصو کسیامواج اآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 دهد. اجزای تشکیل دهنده یک سیستم تصویربرداری را شرح 

 کارکنان شرح دهد. -نقش پرتوهای پراکنده در کاهش کیفیت تصویر، افزایش دوز بیمار 

 .نقش پرتوهای پراکنده در طراحی اتاق ها با دیوارهای سرب کوب را شرح دهد 

   مجازیروش آموزش :  

 مانند نويداساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف
 -ناشر: جعفری  -ترجمه: حميد گورابي-نويسنده: کريستين سن و همکاران-عنوان: فيزيک راديولوژی تشخيصي 

 نوبت چاپ: سوم

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 پنجمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 01/06/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 یولوژيراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  
 در اتاق عمل جيرا

 01-8ساعت:                         سه شنبهروز: 

 نظری نوع واحد:
 

 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رادیوبیولوژی:  جلسهعنوان 

 پرتوها )جلسه اول( یکیولوژیاثرات ب:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .پرتوهای یونیزان و غیریونیزان را توضیح دهد 

 .اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان را با ذکر مثال توضیح دهد 

 .ویژگی اثرات قطعی مواجهه با پرتوهای یونیزان را شرح دهد 

 پرتوهای یونیزان را شرح دهد. ویژگی اثرات احتمالی مواجهه با 

   مجازیروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف
 -ناشر: جعفری  -ترجمه: حميد گورابي-نويسنده: کريستين سن و همکاران-عنوان: فيزيک راديولوژی تشخيصي 

 نوبت چاپ: سوم

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 ششمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 60/06/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 یولوژيراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  
 در اتاق عمل جيرا

 01-8ساعت:                         سه شنبهروز: 

 نظری نوع واحد:
 

 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رادیوبیولوژی:  جلسهعنوان 

 (دومپرتوها )جلسه  یکیولوژیاثرات ب:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .اهمیت کمی سازی تابش را شرح دهد 

  ،کاربرد و نحوه محاسبه آن را توضیح دهد.واحد اکتیویته 

 .واحد اکسپوژر، کاربرد و نحوه محاسبه آن را توضیح دهد 

   مجازیروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف
 -ناشر: جعفری  -ترجمه: حميد گورابي-همکاراننويسنده: کريستين سن و -عنوان: فيزيک راديولوژی تشخيصي 

 نوبت چاپ: سوم

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هفتمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 02/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 یولوژيراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  
 در اتاق عمل جيرا

 01-8ساعت:                         سه شنبهروز: 

 نظری نوع واحد:
 

 01 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رادیوبیولوژی:  جلسهعنوان 

 (سومپرتوها )جلسه  یکیولوژیاثرات ب:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 بايد بتواند:دانشجو  در پايان دوره 

 .واحد دوز جذبی، کاربرد و نحوه محاسبه آن را توضیح دهد 

 .تفاوت واحد دوزجذبی نسبت به اکسپوژر را شرح دهد 

 .فاکتور وزنی پرتو را توضیح داده و نقش آن را در واحد دوز معادل شرح دهد 

 .فاکتور وزنی بافت را توضیح داده و نقش آن را در واحد دوز موثر شرح دهد 

 ت توجه به حد دوز مجاز پرتوکاران، بیماران و افراد عادی را توضیح دهد.اهمی 

   مجازیروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف
 -ناشر: جعفری  -حميد گورابيترجمه: -نويسنده: کريستين سن و همکاران-عنوان: فيزيک راديولوژی تشخيصي 

 نوبت چاپ: سوم

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 
 

 هشتمجلسه 
 

 ملاتاق ع یتکنولوژ ی: کارشناسیلیاتاق عمل       مقطع و رشته تحص  ی:  تکنولوژیگروه آموزش     یدانشکده :  پرستار

 63/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 یولوژيراد ريتصاو اتيبا کل ييآشنانام درس )واحد(  :  
 در اتاق عمل جيرا

 01-8ساعت:                         سه شنبهروز: 

 نظری نوع واحد:
 

 01 تعداد دانشجويان:

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نیجن یریپرتوگ:  جلسهعنوان 

 یصیتشخ یها یربرداریدر تصو نیجن یریپرتوگبررسی :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 پايان دوره بايد بتواند:دانشجو  در 

 .اهمیت جلوگیری از پرتوگیری جنین در انواع تصویربرداری های تشخیصی را شرح دهد 

 .تفاوت در حساسیت جنین به پرتوگیری در سنین متفاوت را شرح دهد 

 .راه کارهای جلوگیری از پرتوگیری جنین را شرح دهد 

   مجازیروش آموزش :  

 کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويداساليد،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-کامرون و همکاران: جان آر سندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف
 -ناشر: جعفری  -ترجمه: حميد گورابي-نويسنده: کريستين سن و همکاران-عنوان: فيزيک راديولوژی تشخيصي 

 نوبت چاپ: سوم

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 


