
   

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  اول  :تاريخ ارائه درس    89 – 90:  سال تحصيلي  

  نظري : نوع درس   پرستاري و مامايي :دانشكده 

  رضا فرج اللهي علي: نام مدرس    كارشناسي مامايي: رشته / مقطع 

  24 :تعداد دانشجو    راديولوژي و سونولوژي:    )واحد( درسنام 

  دقيقه 100:  مدت كالس                                                                                          پنجم: ترم  

.  

  :    منبع درس  

  كامپيوتر و  ويدئو پروژكتور وايت برد،: امكانات آموزشي 

  اصول پايه اي فيزيك – پزشكي هسته اي مباني: عنوان درس 

  نشجويان با اصول پايه اي پزشكي هسته ايداآشنائي : هدف كلي درس 

  

  : اهداف جزئي 

  : دانشجو با توجه به سخنراني ارائه شده و با مطالعه منابع اصلي درس دقيقا بايدبتواند

  

 .را بيان كند ساختار اتم و اصطالحات اتمي �

 .نمايدبيان را  ش هاي تجزيه هسته ايروعلل ناپايداري هسته ها و  �

 .را بيان كند واحدهاي انكاهش راديواكتيو و  �

  .نيمه عمرها را تعريف و تفاوت آنها را بشناسد �

                                                                                                                                         . ، پرسش و پاسخ  سخنراني: روش آموزش 

  : اجراي درس شيوه و  اجزا

  دقيقه 5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   15:    مدت زمان 

 دقيقه  25:    مدت زمان 

 دقيقه   5:   مدت زمان   نتيجه گيري جمع بندي و  •

   ارزشيابي درس •

  شفاهي از دانشجويانسوال          
 دقيقه  10:    مدت زمان 

  

  

  

  



   

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  دوم  :تاريخ ارائه درس    89 – 90:  سال تحصيلي  

  نظري : نوع درس   پرستاري و مامايي :دانشكده 

  علي رضا فرج اللهي: نام مدرس    كارشناسي مامايي: رشته / مقطع 

  24 :تعداد دانشجو    سونولوژيراديولوژي و :   ) واحد(درس نام 

  دقيقه 100:  مدت كالس                                                                                          پنجم: ترم  

.    

  :    منبع درس  

  كامپيوتر و  ويدئو پروژكتور وايت برد،: امكانات آموزشي 

  كاربرد راديوايزوتوپها در پزشكي – اي پزشكي هسته مباني: عنوان درس 

مولكولهاي نشاندار و كاربرد آنها در درمان و تشخيص پزشكي، اساس آشكار سازي دانشجويان با آشنائي : هدف كلي درس 

  تشعشعات

  

  : اهداف جزئي 

  : دانشجو با توجه به سخنراني ارائه شده و با مطالعه منابع اصلي درس دقيقا بايدبتواند

  

 .را بيان كند مواد راديواكتيوخواص  �

 .دكنبيان را  عناصر ناپايدار طبيعي و مصنوعي �

 .بيان كند ملكولهاي نشاندار را شرح داده و كاربرد آنها را در پزشكي �

  .اصول آشكار سازي تشعشعات و نحوه كاركرد آنها را توضيح دهد �

                                                                                                                                         . ، پرسش و پاسخ  سخنراني: روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس و  اجزا

  دقيقه 5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   15:    مدت زمان 

 دقيقه  25:    مدت زمان 

 دقيقه   5:   مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

   ارزشيابي درس •

  سوال شفاهي از دانشجويان         
 دقيقه  10:    مدت زمان 

  

  

  

  



   

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  سوم  :تاريخ ارائه درس    89 – 90:  سال تحصيلي  

  نظري : نوع درس   پرستاري و مامايي :دانشكده 

  علي رضا فرج اللهي: نام مدرس    كارشناسي مامايي: رشته / مقطع 

  24 :تعداد دانشجو    راديولوژي و سونولوژي:   ) واحد(درس نام 

  دقيقه 100:  مدت كالس                                                                                          پنجم: ترم  

.    

  :    منبع درس  

  كامپيوتر و  ويدئو پروژكتور وايت برد،: امكانات آموزشي 

  تشخيصي و درماني Xاصول فيزيكي تشعشع : عنوان درس 

  با تصويربرداري پزشكي و اصول درمان سرطانهادانشجويان آشنائي : هدف كلي درس 

  

  : اهداف جزئي 

  : نراني ارائه شده و با مطالعه منابع اصلي درس دقيقا بايدبتوانددانشجو با توجه به سخ

  

 .را بيان كند  Xنحوه توليد اشعه  �

  .را بطور خالصه توضيح دهد Xمولدهاي تشعشع  �

 .بيان كند اصول تصويرسازي در راديولوژي را �

  .ن نمايدرهاي زنان و مامايي بياساهداف راديوتراپي و روشهاي درمان سرطانها را بخصوص در كان �

                                                                                                                             . ، پرسش و پاسخ  سخنراني: روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس و  اجزا

  دقيقه 5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  اول درس  بخش �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   15:    مدت زمان 

 دقيقه  25:    مدت زمان 

 دقيقه   5:   مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

   ارزشيابي درس •

  سوال شفاهي از دانشجويان         
 دقيقه  10:    مدت زمان 

  

  

  

  



   

  درس روزانه طرح ساختار 
  

  مچهار  :تاريخ ارائه درس    89 – 90:  سال تحصيلي  

  نظري : نوع درس   پرستاري و مامايي :دانشكده 

  علي رضا فرج اللهي: نام مدرس    كارشناسي مامايي: رشته / مقطع 

  24 :تعداد دانشجو    راديولوژي و سونولوژي:   ) واحد(درس نام 

  دقيقه 100:  مدت كالس                                                                                          پنجم: ترم  

.    

  :    منبع درس  

  كامپيوتر و  ويدئو پروژكتور وايت برد،: امكانات آموزشي 

  اصول راديوبيولوژي و حفاظت از پرتوها: عنوان درس 

  ثير تشعشعات بر موجودات زنده و نحوه حفاظت از آنتادانشجويان با آشنائي : هدف كلي درس 

  

  : اهداف جزئي 

  : دانشجو با توجه به سخنراني ارائه شده و با مطالعه منابع اصلي درس دقيقا بايدبتواند

  

 .را بيان كند واحدهاي تشعشع �

 .توضيح دهدرا  ي زيست پرتويه ااصول پاي �

  .شرح دهده لامراد حاصول حفاظت از پرتوها را بخصوص در اف �

                                                                                                                             . ، پرسش و پاسخ  سخنراني: روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس و  اجزا

  دقيقه 5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  اول درس  بخش �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   15:    مدت زمان 

 دقيقه  25:    مدت زمان 

 دقيقه   5:   مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

   ارزشيابي درس •

  سوال شفاهي از دانشجويان         
 دقيقه  10:    مدت زمان 

  

  

  

  طرح درس روزانه ساختار 
  



   

  جلسه اول  :تاريخ ارائه درس    89 – 90:  سال تحصيلي  

  نظري : نوع درس   پرستاري و مامائي :دانشكده 

  جليل پيرايش اسالميان: نام مدرس    مامائيكارشناسي : رشته / مقطع 

    34 :تعداد دانشجو    و الكتروتراپي راديولوژي، سونولوژي:    )واحد( درسنام 

  ساعت 2:  مدت كالس                                                                                        ششم: ترم  

.  

  ترجمه جليل پيرايش اسالميان، اصول كاربري وابزارآلتراساند تشخيصي - 2دكترعقابيان، ،پزشكيفيزيك   -1:منبع درس  

  كامپيوتر و  ويدئو پروژكتور د،وايت بر: امكانات آموزشي 

  امواج فراصوت : عنوان درس 

  فراصوتي وتاثير آنها بر تصويربرداري ويژگي فيزيكي امواج صوتيآشنائي فراگيران با : هدف كلي درس 

  

  : اهداف جزئي 

  : دانشجو با توجه به سخنراني ارائه شده و با مطالعه منابع اصلي درس دقيقا بايدبتواند

 .كند اصوت را تعريف كند وتفاوت آن با امواج محدودة شنوائي وفروصوت را بيانامواج فر �

 .تاريخچه اي از توليد وكاربرد امواج فراصوت را بيان كند �

 .را بيان كند مشخصه هاي يك موج را بطوركامل همراه با روابط مربوطه �

 .كند رابيان) ضربه اي(تفاوت فراصوت پيوسته وپالسي �

 .ج فراصوتي را به همراه روابط مربوطه را بيان كندپديدة بازتابش اموا �

 .پديدة شكست امواج فراصوتي را به همراه روابط مربوطه را بيان كند �

 .پديدة جذب امواج فراصوتي را به همراه روابط مربوطه را بيان كند �

 .پديدة تضعيف امواج فراصوتي را به همراه روابط مربوطه را بيان كند �

 .همراه روابط مربوطه بيان كندامپدانس صوتي را به  �

 .ضرايب بازتابش وجذب وانتقال امواج فراصوت را باتوجه به محيط برخورد موج تعريف كند �

  .مسافت يابي با فراصوت را با استفاده از روابط رياضي توضيح دهد �

                                                                                                                                         ، پرسش و پاسخ  سخنراني: روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس و  اجزا

  دقيقه 5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   15:    مدت زمان 

 دقيقه  25:    دت زمان م

 دقيقه  5:   مدت زمان   نتيجه گيري جمع بندي و  •

   ارزشيابي درس •

  سوال شفاهي از دانشجويان         
 دقيقه  10:    مدت زمان 



   

  

 ساختار  طرح درس روزانه
  

 جلسه دوم:  تاريخ ارائه درس   89 – 90:  سال تحصيلي  

 نظري :  نوع درس پرستاري و مامائي :دانشكده 

 جليل پيرايش اسالميان: نام مدرس   كارشناسي مامائي: رشته / مقطع 

   34: تعداد دانشجو   و الكتروتراپي راديولوژي، سونولوژي)  :  واحد(نام درس 

 ساعت 2:  مدت كالس                                                                                        ششم: ترم  

.  

 اصول كاربري وابزارآلتراساند تشخيصي، ترجمه جليل پيرايش اسالميان - 2فيزيك پزشكي،دكترعقابيان،   -1:منبع درس  

 كامپيوتر و  ويدئو پروژكتور وايت برد،: امكانات آموزشي 

 توليد فراصوت ابزار : عنوان درس 

 )فركانس وشدت موج(ج فراصوت وتاثيرمشخصه هاي امواج فراصوت آشنائي فراگيران با ابزارتوليد اموا: هدف كلي درس 

  

  : اهداف جزئي 

  : دانشجو با توجه به سخنراني ارائه شده و با مطالعه منابع اصلي درس دقيقا بايدبتواند

  اهميت فركانس درامواج فراصوت را درتصويربرداري پزشكي را بيان كند �

 .تصويربرداري پزشكي را بيان كنداهميت محدودة شدت امواج فراصوت را در  �

 .انواع شدت صوت را با استفاده از منحني نسبت فشارصوتي درواحد زمان براي امواج فراصوت توضيح دهد �

 .انواع شدت صوت را با استفاده از منحني نسبت شدت صوت درواحد طول موج پالس فراصوت توضيح دهد �

 .پزشكي را بيان كند ساختاريك سيستم تصويربرداري با امواج فراصوت در �

                                                                                                                             ، پرسش و پاسخ  سخنراني: روش آموزش 

 : شيوه اجراي درس و  اجزا

 دقيقه 5:    مدت زمان  مقدمه  •

  درسكليات  •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

 بخش دوم درس  �

  دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   15:    مدت زمان 

 دقيقه  25:    مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان  جمع بندي و نتيجه گيري  •

    ارزشيابي درس •

 سوال شفاهي از دانشجويان         
 دقيقه  10:    مدت زمان 

  

  

  طرح درس روزانه ر ساختا



   

  

  جلسه سوم  :تاريخ ارائه درس    89 – 90:  سال تحصيلي  

  نظري : نوع درس   پرستاري و مامائي :دانشكده 

  جليل پيرايش اسالميان: نام مدرس    كارشناسي مامائي: رشته / مقطع 

    34 :تعداد دانشجو    و الكتروتراپي راديولوژي، سونولوژي:   ) واحد(درس نام 

  ساعت 2:  مدت كالس                                                                                        ششم: ترم  

.  

  اصول كاربري وابزارآلتراساند تشخيصي، ترجمه جليل پيرايش اسالميان - 2پزشكي،دكترعقابيان، فيزيك   -1:منبع درس  

  مپيوتر و  ويدئو پروژكتوركا وايت برد،: امكانات آموزشي 

  مبدل فراصوتي: عنوان درس 

  ابزارنحوة توليد امواج فراصوت و پارامترهاي مرتبط با كاركرد آنآشنائي فراگيران با : هدف كلي درس 

  

  : اهداف جزئي 

  : دانشجو با توجه به سخنراني ارائه شده و با مطالعه منابع اصلي درس دقيقا بايدبتواند
 را بيان كندپيزوالكتريك مستقيم ومعكوس پديدة  �

 . مواد سازندة يك مبدل فراصوتي وساختاربخش هاي مختلف آنرا توضيح دهد �

 .نقش مادة پشت كريستال مولد فراصوت را در توليد وكيفيت فراصوت بيان كند �

 .بيان كندنقش ساختار مبدل فراصوتي در توليد امواج فراصوت با فركانس وطول موج هاي متفاوت را  �

  .را همراه با عوامل موثردر تصويربرداري با فراصوت توضيح دهد) طولي وعرضي( تفكيك فضائي �

                                                                                                                             ، پرسش و پاسخ  سخنراني: روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس و  اجزا

  دقيقه 5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   15:    مدت زمان 

 دقيقه  25:    مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

   ي درسارزشياب •

  سوال شفاهي از دانشجويان         
 دقيقه  10:    مدت زمان 

 

  

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  جلسه چهارم  :تاريخ ارائه درس    89 – 90:  سال تحصيلي  



   

  نظري : نوع درس   پرستاري و مامائي :دانشكده 

  جليل پيرايش اسالميان: نام مدرس    كارشناسي مامائي: رشته / مقطع 

    34 :تعداد دانشجو    و الكتروتراپي راديولوژي، سونولوژي:   ) واحد(درس ام ن

  ساعت 2:  مدت كالس                                                                                        ششم: ترم  

.  

  لتراساند تشخيصي، ترجمه جليل پيرايش اسالمياناصول كاربري وابزارآ - 2پزشكي،دكترعقابيان، فيزيك   -1:منبع درس  

  كامپيوتر و  ويدئو پروژكتور وايت برد،: امكانات آموزشي 

  شيوه هاي نمايش تصاوير فراصوتي: عنوان درس 

  شيوه هاي نمايش تصاوير فراصوتي و نحوة دستكاري آنهاآشنائي فراگيران با : هدف كلي درس 

  

  : اهداف جزئي 

  : به سخنراني ارائه شده و با مطالعه منابع اصلي درس دقيقا بايدبتواند دانشجو با توجه

 را بيان كندونحوة بهره برداري از تصويرحاصله  A-modeشيوة نمايش  �

 .را بيان كندونحوة بهره برداري از تصويرحاصله  B-modeشيوة نمايش  �

 . را بيان كندونحوة بهره برداري از تصويرحاصله  M-modeشيوة نمايش  �

  .روش هاي اصالح تضعيف دامنه صوت بازتابيده را براي تصاويرتهيه شده با شيوه هاي مختلف بيان كند �

                                                                                                                             ، پرسش و پاسخ  سخنراني: روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس و  اجزا

  دقيقه 5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   15:    مدت زمان 

 دقيقه  25:    مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

   درس ارزشيابي •

  سوال شفاهي از دانشجويان         
 دقيقه  10:    مدت زمان 

 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  جلسه پنجم  :تاريخ ارائه درس    89 – 90:  سال تحصيلي  

  نظري : نوع درس   پرستاري و مامائي :دانشكده 

  جليل پيرايش اسالميان: نام مدرس    كارشناسي مامائي: رشته / مقطع 



   

    34 :تعداد دانشجو    و الكتروتراپي راديولوژي، سونولوژي:   ) واحد(درس نام 

  ساعت 2:  مدت كالس                                                                                        ششم: ترم  

.  

  اساند تشخيصي، ترجمه جليل پيرايش اسالمياناصول كاربري وابزارآلتر - 2پزشكي،دكترعقابيان، فيزيك   -1:منبع درس  

  كامپيوتر و  ويدئو پروژكتور وايت برد،: امكانات آموزشي 

  الكتروتراپي: عنوان درس 

  مكانيسم فيزيكي وابزار هاي درمان الكترومغناطيسي وجراحي الكتريكيآشنائي فراگيران با : هدف كلي درس 

  

  : اهداف جزئي 

  : اني ارائه شده و با مطالعه منابع اصلي درس دقيقا بايدبتوانددانشجو با توجه به سخنر

 را بيان كند مباني فيزيكي مربوط به جريان الكتريكي والكترومغناطيسي �

 .كند تشريحرا  نحوة ايجاد جريان هاي پرفركانس براي كاربردهاي پزشكي �

 .رفيزيوتراپي توضيح دهدروش هاي خازني وكابلي را براي كاربري جريان هاي الكتريكي ومغناطيسي د �

 . را بيان كند بااستفاده از قوانين ژول و جريان ادي) دياترمي( مكانيسم ايجاد حرارت عمقي �

  .مباني فيزيكي وابزار مربوط به جريان هاي پرفركانس جراحي الكتريكي والكتروكوتررا توضيح دهد �

                                                                                                                                         ، پرسش و پاسخ  سخنراني: روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس و  اجزا

  دقيقه 5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  �

  پرسش و پاسخ و استراحت  �

  بخش دوم درس  �

 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   15:    مدت زمان 

 دقيقه  25:    مدت زمان 

 دقيقه  5:   مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

   ارزشيابي درس •

  سوال شفاهي از دانشجويان         
 دقيقه  10:    مدت زمان 

 

 

  


