
 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 (پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی)معاونت آموزش

 و مامایی  پرستاریدانشکده 

 پرستاری دانشکده پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 فرم طرح درس مقطع کارشناسی ارشد/دکترا

 

                               در مامایی رادیولوژی آموزی در عرصهکار :واحد بالینینام 

           واحد بالینی 1:  واحد و نوع تعداد

                           مامایی رشته تحصیلی:                                              -: پیشنیاز

 عرصه -کارشناسی  مقطع تحصیلی دانشجویان:

   مدت زمان ارائه درس:                                                    79-79سالتحصیلی 

بخش : دوره برگزاری هاییا محل محل                            سه روز در هفته 

 رادیولوژی بیمارستان الزهرا 

 دکتر بهناز صادق زاده اسکوئی  مسئول درس: نام مدرس

 
 عرصه یادگيري رفتارياهداف  ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning 

activities 

حدددا دد  

هدددددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

اثرات بیولوژیک آشنایی با  1

 رادیواکتیویته

رادیواکتیویتههه و خواآ آو و 

 اثرات بیولوژیهک رادیواکتیویته 

موارد و  طبیعی را توضهههه د د

مشاااهده در بخش 

رادیاااولاااوژی 

بیمااارساااتااان 

 الزهرا 

خواآ رادیواکتیویتههه  شناختی

 را برشمارد 

اثرات بیولوژیک آو را  

 ذکر کند  

رادیواکتیویتههه طبیعی 

 را توضه د د.

آزمااااون  مورد 9

در شفاهی 

 بالین



 عرصه یادگيري رفتارياهداف  ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning 

activities 

حدددا دد  

هدددددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

اسهههتعماز پزشهههکی آو را نام 

 ببرد.

مههوارد اسهههتههعههمههاز  

 پزشکی آو را نام ببرد.

ما یت و خواآ آشنایی با  2

 Xاشعه  مولد ای

اشعه  مولد ایما یت و خواآ 

X .را توضیه د د 

مشاهده در بخش 

رادیولوژی 

بیمارستان 

 الزهرا 

مهها ههیههت و خههواآ   شناختی

را  Xاشهههعه  مولد ای

 توضیه د د.

آزمون  مورد 9

شفاهی در 

 بالین

روشاااهای محا در در  3

 برابر پرتوها 

و  xحفهاتهت در برابر اشهههعه   

پرتو ا بویژه در مادر و جنین را 

 ذکر کند

مشاهده در بخش 

رادیولوژی 

بیمارستان 

 الزهرا 

روشههههای حفاتتی را  شناختی

 ذکر کند.

آزمون  مورد 9

شفاهی در 

 بالین

سهههونوفرافی روش انجااام  4

 ترانس واژینازابدومیناز و 

علل و چگوفی انجام سونوفرافی 

رانس واژیناز را تابهدومینهاز و   

 ذکر کند.

مشاهده در بخش 

رادیولوژی 

بیمارستان 

 الزهرا 

مههوارد اسهههتههعههمههاز   شناختی

 پزشکی آو را نام ببرد.

آزمون  مورد 9

شفاهی در 

 بالین

روش انااااجااااام  5

ماموگرا ی و آشنایی 

باااا روش کاااار 

دسااااتاا اااهااهااای 

 ماموگرا ی

علل و چگوفی انجام ماموفرافی 

 را ذکر کند.

مشاهده در بخش 

رادیولوژی 

بیمارستان 

 الزهرا 

موارد استعماز  شناختی

 پزشکی آو را نام ببرد.

آزمون  مورد 9

شفاهی در 

 بالین

تفساایر کامل کلیشااه  9

های ساااونوگرا ی و 

 ماموگرا ی... 

فزارش رادیولوژی و سونوفرافی 

 را تفسیر نماید

مشاهده در بخش 

رادیولوژی 

بیمارستان 

 الزهرا 

موارد استعماز  شناختی

 پزشکی آو را نام ببرد.

آزمون  مورد 9

شفاهی در 

 بالین



 
 

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 پرستاری و مامایی دانشکده 

  پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 فرم ارزشیابی بالینی دانشجویاو کارشناسی ارشد 

 نمره معیار

 معیار اوز:

 حرفه ای/نقش مدز بودو-رعایت مسائل اخالقی

 نظیر:

 رعایت وقت شناسی -

 لباس فرم دانشگاه، اتیکت-آراستگی تا ری -

 احساس مسئولیت در قباز وتایف محوله -

 احترام به پرسنل / بیمار و ... -

 

 

 

 نمره3

3 2 1 

 معیار دوم:

 نقش  دایت فری:

 نظیر:

 آموزشی بالینی طی دوره با مشارکت دانشجویاو کارشناسیراند  2برفزاری حداقل -

 نظارت مداوم بر فعالیت دانشجویاو -

 فزارش به موقع خطا دانشجویاو به مدرس -

 ارتباط و  ما نگی مداوم با مدرس بخش مربوطه -

 

 

 

 

 نمره                              3

3 2 1 

 معیار سوم:

 مهارت  ای شناختی

 نظیر:

 تفکر انتقادیفیری از بهره -

 پاسخ به سواالت دانشجویاو -

 

 

 نمره                              4

4 3 2 1 



 نمره معیار

 

 معیار چهارم:

 مهارتهای عملی و استفاده از مدز در بالین:

 (مهارت)تواناییانجاممراقبتهایتخصصیوافذارشده -1

آماده سازی و تحویل پروژه بالینی به صورت کتبی، بر اساس بکارفیری یکی از  -2

مدز  ا )اورم، روی، ..( در بالین)انتخاب مدز با استاد محترم مربوطه و نظر 

 دانشجو(

  :شامل 

 بررسی بر اساس فرم فوردو -

 بررسی بر اساس فرم بررسی مدز انتخابی -

 تنظیم تشخیص  ای پرستاری بر اساس مدز مربوطه -

 

 

 

 نمره                               11

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نام و نام خانوادگی  ردیف

 دانشجویان
حرفه -رعایت مسائل اخالقی

 ای/نقش مدز بودو
 نمره 3

 نقش  دایت فری

 نمره 3

مهارت  ای 

 شناختی

 نمره 4
 

مهارتهای عملی و استفاده از مدز 

 در بالین

 نمره 11

نمره 

 نهایی

1.     

 

   

2.     

 

   

3.     

 

   

 

 

موظف به رعایت لباس فرم بوده و داشتن اتيکت شناسایی اجباری بوده و نمره در نظر گرفته  الزم به ذکر است که دانشجویان

باشد. همچنين، دانشجویان حق غيبت از بخش را نداشته و این موارد کسر نمره منظور نبوده و شده برای د ت در استفاده می

 باید طبق مقررات آموزشی عم  گردد.

 

 مدیر گروه                     معاونت آموزشی دانشکدهاستاد بالينی              

 

 رونوشت به معاونت آموزشی بيمارستان

 
 


