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فرم طرح درس

مدرس :دکتر جوکار

نام درس :کارآموزی رادیولوژی

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

میزان واحد 3 :واحد

پزشکی

دکترای عمومی

دانشکده علوم پزشکی

هدف کلی درس -1 :رعایت اصول ومقررات حرفه ای پزشکی
 -2دانش الزم جهت شناسایی اجمالی یافته های تشخیصی در روش های تصویر برداری مختلف
-3آشنایی با اندیکاسیون ها و مزایا ومحدودیت های روش های تصویر برداری
 -1منابع اصلی درس:
شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

Armstrong

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی
 :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)



روش یاددهی
یادگیری

آشنایی با روش های رادیولوژی و

نگاتوسکوپ،کامپیوتر

حفاظت در برابر اشعه دانشجو باید

ومانیتور مرتبط با

بتواند
معرفی انواع روش های
1

رادیولوژی وحفاظت در
برابر اشعه

مواد و وسایل آموزشی

 .1کارایی و موارد استفاده از هر روش
 .2مضرات روش های تشخیصی را توضیح

درسی ،حضور

دهد.

وزمان

سیستم،HISپروژکتور
Power
 ،pointکالس

تشخیصی را توضیح دهد.

تاریخ جلسه

تکالیف دانشجو

در بخش

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

فعالیت

شرکت در

کالسی،

کالس ،پرسش

آزمون کتبی و

و پاسخ

عملی

 .3روش های حفاظت در برابر اشعه را
یاد بگیرد.

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

آشنایی با یافته های نرمال در
گرافی طبیعی قفسه
صدری(پوزیشن ها ،
2

اندیکاسیون های عکس
ساده -CT،اسکن و سایر
روش ها)

نگاتوسکوپ،کامپیوتر
ومانیتور مرتبط با

تصویربرداری قفسه سینه
سینه و اندیکاسیون های تصویر برداری

Power
 ،pointکالس

آن

درسی ،حضور

 1آشنایی با روش های تشخیصی قفسه

 .2تشخیص یافته های نرمال در تصویر

در بخش

قفسه صدری( مدیاسیتن،

 . 1یافته های پاتولوژی رادیو لوژی قفسه

پلور ،بیماری پارانشیمال،

صدری را توضیح دهد.

عفونی ،تومورال و

 .2جهت یافته های پاتولوژی بتواند

پولموناری سیر کولیشن) و

تشخیص افتراقی مناسب را بگذارد.

نشانه شناسی رادیو لوژی

 .3اقدامات تشخیصی مناسب جهت انواع

این اختالالت

بیماری های قفسه صدری را توضیح دهد.

Power
 ،pointکالس

سیستم،HISپروژکتور

درسی ،حضور
در بخش

 1آشنایی با روش های تشخیصی سیستم
اعصاب مرکزی و اندیکاسیون های تصویر

ومانیتور مرتبط با

روش های تصویر برداری
سیستم اعصاب مرکزی و

 .2تشخیص یافته های نرمال در سیستم
اعصاب مرکزی

درسی ،حضور

 3یافته های پاتولوژی رادیولوژی سیستم
اعصاب مرکزی را توضیح دهد.
 4جهت یافته های پاتولوژی بتواند

در بخش

فعالیت

شرکت در

کالسی،

کالس ،پرسش

آزمون کتبی و

و پاسخ

نگاتوسکوپ،کامپیوتر

برداری آن

عفونت ،تومور)

و پاسخ

عملی

ومانیتور مرتبط با

Power
 ،pointکالس

آشنایی با بیماری های آن(

کالس ،پرسش

آزمون کتبی و

نگاتوسکوپ،کامپیوتر

معرفی اجمالی بیماری های صدری

4

شرکت در

کالسی،

برداری قفسه سینه
آشنایی با یافته های تصویر برداری قفسه

3

سیستم،HISپروژکتور

فعالیت

سیستم،HISپروژکتور

عملی

فعالیت

شرکت در

کالسی،

کالس ،پرسش

آزمون کتبی و

و پاسخ

عملی

تشخیص افتراقی مناسب را بگذارد.

نشانه شناسی واندیکاسیون
روش های تصویر برداری
5

در سکته و خونریزی اعصاب
مرکزی

آشنایی با روش های تصویر برداری در

نگاتوسکوپ،کامپیوتر

سکته و خونریزی مغزی

ومانیتور مرتبط با

 1یافته های پاتولوژی رادیولوژی سیستم
اعصاب مرکزی را درسکته و خونریزی
مغزی توضیح دهد.
 .2استفاده صحیح از تصویر برداری در

Power
 ،pointکالس

سیستم،HISپروژکتور

فعالیت

شرکت در

کالسی،

درسی ،حضور

کالس ،پرسش

آزمون کتبی و

در بخش

و پاسخ

عملی

تشخیص سکته و خونریزی مغزی
نگاتوسکوپ،کامپیوتر

 1یافته های رادیولوژی در ضایعات
6

بررسی رادیولوژیک ضایعات تروماتیک سیستم اعصاب را توضیح دهد
تروماتیک سیستم اعصاب
مرکزی

 .2استفاده صحیح از تصویر برداری در
تشخیص ضایعات تروماتیک

ومانیتور مرتبط با
Power
 ،pointکالس
درسی ،حضور

سیستم،HISپروژکتور

فعالیت

شرکت در

کالسی،

کالس ،پرسش

آزمون کتبی و

و پاسخ

عملی

در بخش

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی

 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

شماره
جلسه

7

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل آموزشی

آشنایی با روش های تصویر برداری

نگاتوسکوپ،کامپیوتر

سیستم استخوانی

ومانیتور مرتبط با

نشانه شناسی و اندیکاسیون

 1یافته های رادیو لوژی نرمال در

های کاربرد انواع روش

تصویر برداری استخوانی را توضیح

های رادیولوژی در بیماری

دهد

های استخوانی

 .2استفاده صحیح از تصویر برداری در

Power
 ،pointکالس

سیستم،HISپروژکتور

تاریخ جلسه
وزمان

تکالیف دانشجو

شرکت در
کالس،

درسی ،حضور

پرسش و

در بخش

پاسخ

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

فعالیت
کالسی،
آزمون کتبی و
عملی

تشخیص ضایعات استخوانی

نشانه شناسی و اندیکاسیون
8

های کاربرد انواع روش
های رادیولوژی در ترومای
استخوان

آشنایی با روش های تصویر برداری

نگاتوسکوپ،کامپیوتر

ترومای استخوان

ومانیتور مرتبط با

 1یافته های رادیولوژی در ترومای
استخوان را توضیح دهد.
 .2استفاده صحیح از تصویر برداری در
تشخیص ترومای استخوان

Power
 ،pointکالس

نشانه شناسی و معرفی
9

اجمالی بیماری های
استخوان

 .2استفاده صحیح از تصویر برداری در
تشخیص ضایعات استخوانی

کالس،

درسی ،حضور

پرسش و

در بخش

پاسخ

نگاتوسکوپ،کامپیوتر

 1یافته های رادیو لوژی در ضایعات
استخوانی را توضیح دهد

سیستم،HISپروژکتور

شرکت در

ومانیتور مرتبط با

شرکت در

سیستم،HISپروژکتور

کالس،

Power
 ،pointکالس

پرسش و

درسی ،حضور

پاسخ

فعالیت
کالسی،
آزمون کتبی و
عملی

فعالیت
کالسی،
آزمون کتبی و
عملی

در بخش
 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

