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 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       
لیات تصاویر رادیولوژی آشنایی با ک : نام درس

 عمل رایج در اتاق
 واحد نظری 1 واحد: تعداد

 اتاق عمل رشته تحصیلی:
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 سامانه نویدمحل برگزاری: 
 

 محبی آقای  مدرس:
 

-1401تحصیلی  دوم نیمسال 
1400 

 
  :هدف کلی درس

های تصویر برداری و مراقبت های مربوطه هنگام به کارگیری آنها در اتاق عمل ، با عالئم و ضایعات پاتولوژیک بیماریهای متداول اعمال دانشجو ضمن فراگیری اصول علمی مربوط به انواع روش 
 رفرایند جراحی داشته باشد.جراح د جراحی آشنا می شود و می تواند از روی تصاویر ساختار طبیعی را از وضعیت پاتولوژیک آن تفکیک نماید و بدین وسیله نقش موثری در کمک به

 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 30/11 

روش های  آشنایی با انواع

 تصویربرداری با اشعه 

 شناختی حیطه
  :بتواند دانشجو

  رادیوبیولوژی را تعریف کند.

  منبع های تولید اشعه را نام ببرد.

انواع اشعه های مورد استفاده در رادیولوژی را نام 

  ببرد.

 :حیطه عاطفی
عالقه  انواع روشهای تصویربرداریبرای یادگیری 

 نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 

 خنرانیس

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

کوییز تعیین 

 سطح 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –ئله حل مس –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

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



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

2 8/12 

آشنایی با اصول آماده 

سازی بیمار جهت انجام 

روش های تشخیصی 

 تصویربرداری حین جراحی 

  :بتواند دانشجو شناختی حیطه
آماده سازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی 

  ر برداری در اتاق عمل را توضیح دهد.تصوی

اقالم و وسایل مورد نیاز جهت انجام تصویربرداری 

  حین عمل را نام ببرد..

 :حیطه عاطفی
برای یادگیری روشهای آماده سازی بیمار عالقه 

 .نشان دهد

 شناختی

 عاطفی

 

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 گوها و

 تکوینی

3 8/12 

مراقبت از مواد 

ها و مواد  Dyeحاجب،

فلوئورسنت در فرایند 

 تصویربرداری با اشعه 

 شناختی حیطه

  :بتواند دانشجو
را  یبردار ریانواع مواد حاجب مورد استفاده در تصو

  .نام ببرد

مورد استفاده هر کدام از مواد  یها ونیکاسیاند

  .دینما انیحاجب را ب

 ماریانواع مواد حاجب به بدن ب نوارد کرد جریپروس

  .دهد حیرا توض

 :حیطه عاطفی
 عالقه نشان دهد.مواد حاجب برای یادگیری 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

4 15/12 

آگاهی از نحوه استفاده و 

الی مقابله با عوارض احتم

 ناشی از تزریق مواد حاجب 

 شناختی حیطه
  :بتواند دانشجو
مربوط به وارد کردن مواد حاجب به  یمراقبت ها

 دهد  حیرا توض ماریبدن ب

 حیطه عاطفی:
برای یادگیری عوارض احتمالی در مواد حاجب توجه 

 نشان دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

ی مدیامولت  

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

 شناختی شناختی حیطهآشنایی با گاید الین های  22/12 5
 سخنرانی

پاسخ و  پرسش
 تکوینیحضور در گفت پادکست و 
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ایمنی در مقابل اشعه(بیمار 

 و پرسنل) 

  :بتواند دانشجو
مربوط به حفاظت خود از اشعه  نیدر رابطه با قوان

 دهد.  حیتوض
  در مورد ارگان های آسیب پذیر بدن توضیح دهد.

برای محافظت  ر رابطه با روش های مورد استفادهد 

  از بیمار در مقابل اشعه توضیح دهد.

در رابطه با روش های مورد استفاده برای محافظت  

  از پرسنل در مقابل اشعه توضیح دهد.

 :حیطه عاطفی
عالقه  توجهات ایمنی بیمار و پرسنلبرای یادگیری 

 نشان دهد.

در بخش گفت و  عاطفی

 گوها

 

 و گوها مولتی مدیا

6 14/1 

شنایی با روش های آ

تصویربرداری به تفکیک 

نوع جراحی و هدف 

 مربوطه 

  شناختی حیطه
  :بتواند دانشجو

انواع روش های تصویر برداری را نام برده و تعریف 

  نماید.

یستم اسکلتی را انواع روش های تصویر برداری در س

  نام ببرد.

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

 :حیطه عاطفی
عالقه نشان  روش های تصویر برداریبرای یادگیری 

 دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

7 21/1 

انواع بافت های افتراق 

طبیعی و غیر طبیعی با 

استفاده از متدهای مختلف 

تصویربرداری با اشعه(سی 

 شناختی حیطه

  :بتواند دانشجو
هااا را  یپاااتولوژ صیدر تشااخ یکاااربرد سااونوگراف 

دهد حیتوض .  
 .دهد حیدر اتاق عمل را توض C-Arm کابرد

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

پادکست و 

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی
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  .دینما فیاسکن را تعر یت یس  تی اسکن)
  .را نام ببرد CT  با یبردار ریوتص یانواع نماها

را شار    CT باا یباردار ریتصاو یهاا ونیکاسیاند
  .دهد

 حیطه عاطفی:
عالقه نشان  انواع تصاویر پاتولوژیکبرای یادگیری 

 دهد.

8 28/1 

انواع بافت های  افتراق

طبیعی و غیر طبیعی با 

استفاده از متدهای مختلف 

تصویربرداری با 

 MRIاشعه

 شناختی حیطه

  :بتواند دانشجو
 ریرا  از انواع غ CT کات کیبدن در  یعیطب یاجزا
  د.ده صیتشخ یعیطب

MRIدینما فیرا تعر.  
  .را نام ببرد MRI  با یبردار ریتصو یانواع نماها

را شر   MRI با یبردار ریتصو یاه ونیکاسیاند
  .دهد
 حیرا توض MRI با یبردار ریتصو بیو معا ایمزا
  .دهد
را  از انواع  MRIکات  کیبدن در  یعیطب یاجزا
 دهد صیتشخ یعیطب ریغ

 :حیطه عاطفی
 عالقه نشان دهد. MRIسیستم برای یادگیری 

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

ت و پادکس

 مولتی مدیا

حضور در گفت 

 و گوها

 تکوینی

9  
 آزمون پایان ترم

   
آزمون پایان   

 ترم

 
 نحوه ارزشیابی

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که  
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 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره کل %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20  کوئیز و تکالیف درسی

 

  منابع:

 

 لیال ساداتی، احسان گلچینی، علیرضا بیرامی و دکتر زهره مکی تالیف آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل کتاب -1


