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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

  رادیولوژی اساتيد گروه

کاری ب  و مرکز آموزش مجازی   موزش زپشكيوسعه آات و ت مرکز مطالع ربانمه رزیی ردسي   كميتها هم

 پيلباندکتر  تدوین کننده:استاد 

 

1399سال  

 

 

 ..........کیپزش...... دانشگاه / دانشکده
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 3 تعداد واحد : رادیولوژیکارآموزی  نام درس :

 یک سال : مدت زمان ارائه درس  اکسترني - رادیولوژیکارآموزی   رشته و مقطع تحصيلي :

دکتر  -پيلباندکتر :  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

 دکتر جنتي -دکتر زارع -دکتر اطهری -عبادت

یک ماه شمسي )یک ماه در ميان:  زمان شروع و پایان :

 ..(-شهریور-خرداد -فروردین

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای   پيشنياز :

 مدیریت 

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در ساامانه یاادگیری  ارائه می گردد یرضورحیمی )چنداستاد(بصورت غییان ورودی ...... بصورت تجهت دانشجودراین درس شرح دوره : 

تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت  بییااز استاد به منظور ارز ن و دریافت بازخورد و ارائه بازخوردافالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویا الکترونیک به صورت

 د شد.و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواه .
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف

حرفه ای  ي های رفتارگژو ویسته ارتباط برقرار کند ر اعضای تيم سالمت به نحو شایو سای کارکنان  اجعان، بيماران،با مر 1

 طلوب نشان دهد.نحو ممناسب را در تعامالت خود به 

 در خصوص تصویربرداری های رادیولوژیک مهم اندام ها و دستگاه های مختلف بدن دانش کافي به دست آورد. 2

، هزینه از نظر ارزش تشخيصي وژیسيون های رادیولاندیکا مهم در موارد شایع را براساستصویربرداری های رادیولوژیک  3

 ومي انتخاب بهينه درخواست نماید.ایجاد شده، ميزان پرتودهي به بيمار و حيطه مرتبط با فعاليت پزشکي عم

ا مشاوره های قبل ویژه همراه ب رادیولوژی را به عنوان روش علمي برای تشخيص و درمان بيمار )به متصویربرداری و عل 4

 حرفه ای به کار گيرد.رفا به عنوان یک ابزار مهارتي دآن( و نه صو بع

مال و گوناگوني های طبيعي را در گرافي های مهم شایع تجسم و شناسایي کند بطوری که مانع از اقدامات موارد نر 5
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 گردددرماني  –اضافي تشخيصي 

 تخيص دهد.انس شایع را به هنگام در موارد اورژیافته های مهم تصویربرداری  6

 را با یافته های موجود در کليشه ها تطبيق دهد. ين و بخش رادیولوژی(گزارشات تصویر برداری )متخصصنکات مهم  7

در  ه ها و نکات مرتبط در گزارش رادیولوژی را با یافته های باليني بيمار انطباق دهد وليشجود در کیافته های مهم مو 8

 ظر سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش( مشارکت کند.بخش زیر ن س استانداردهایل بيمار بر اسامدیریت مشکمراحل 

 اده رادیولوژیک را بشناسد.پروسيجرهای س 9

 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 ت غیر مجازی درس بصور

اد با ابزارهای تعاملی است*** نوع محتوا*

 جو جهت ارائه محتوای درسدانش

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

GI 

 

از طریووووو  آمووووو ز   مجازی

 پاورپ ینت

 واتس آپ آم ز  مجازی:

  نه ن یدساما

واتوووس از  سووادا  ا

 ن یدسامانه  –آپ 

ز اسووووادا   ا 2

 واتس آپ

 سامانه ن ید

 

 زم ن پایوانآ

 بخش

 آزم ن آسکی

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

 

Bone 

از طریووووو  آمووووو ز   مجازی

 پاورپ ینت

 واتس آپ آم ز  مجازی:

  نه ن یدساما

واتوووس از  اسووادا  

 ن یدسامانه  –آپ 

اسووووادا   از  2

 واتس آپ

 سامانه ن ید

 

زم ن پایوان آ

 بخش

 آزم ن آسکی

 به یادسپاری،

فهمیااااادن، 

 برد،کار

 

AB NORMAL CXR 

از طریووووو  آمووووو ز   ازیجم

 پاورپ ینت

 واتس آپ آم ز  مجازی:

  نه ن یدساما

واتوووس از  اسووادا  

 ن یدسامانه  –آپ 

اسووووادا   از  2

 واتس آپ

 سامانه ن ید

 آم زشی

زم ن پایوان آ

 بخش

 آزم ن آسکی

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

Normal CXR 

 

یووووو  از طرآمووووو ز   مجازی

، پاورپوینت، ویدئوکست

آم ز  آن مجووازی:آموو ز  

پ بووه الیووا از طوورت واتووس آ

واتوووس از  اسووادا  

 ن یدسامانه  –آپ 

اسووووادا   از  2

 واتس آپ

زم ن پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 
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 -، پاورپ ینووتویووسصوو ر   ویس

 سامانه ن ید

 ویدئوکست

 سامانه ن ید

 

 کاربرد، آزم ن آسکی

Bone trauma 

 

از طریووووو  آمووووو ز   مجازی

، پاورپوینت، ویدئوکست

 ویس

آم ز  آن آموو ز  مجووازی:

پ بووه الیووا از طوورت واتووس آ

 -، پاورپ ینووتویووسصوو ر  

 سامانه ن ید

 ویدئوکست

واتوووس از  اسووادا  

 ن یدسامانه  –آپ 

اسووووادا   از  2

 واتس آپ

 سامانه ن ید

 

زم ن پایوان آ

 بخش

 آزم ن آسکی

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

هلل ا جاملل ا یلل جا    هلل   پروتکلل 

 خ لف رجدیواوژای

از طریووووو  آمووووو ز   مجازی

، پاورپوینت، ویدئوکست

 ویس

آم ز  آن آموو ز  مجووازی:

پ بووه الیووا از طوورت واتووس آ

 -، پاورپ ینووتویووسصوو ر  

 سامانه ن ید

 ویدئوکست

واتوووس از  اسووادا  

 ن یدسامانه  –آپ 

اسووووادا   از  2

 واتس آپ

 سامانه ن ید

 

زم ن پایوان آ

 بخش

 ن آسکیآزم 

پاری، به یادس

یااااادن، همف

 کاربرد،

 س س م جدرجرا

 

از طریووووو  آمووووو ز   مجازی

 ، پاورپوینت،ویدئوکست

آم ز  آن آموو ز  مجووازی:

، پ الیوووا از طووورت واتوووس آ

 سامانه ن ید -پاورپ ینت

  ویدئوکست

واتوووس از  اسووادا  

 ن یدسامانه  –آپ 

اسووووادا   از  2

 واتس آپ

 سامانه ن ید

 

زم ن پایوان آ

 بخش

 آسکی آزم ن

 

ی، دسپاربه یا

یااااادن، فهم

 کاربرد،

Aprouth to   head cT از طریووووو  آمووووو ز   مجازی

 ، پاورپوینت،ویدئوکست

آم ز  آن آموو ز  مجووازی:

پ الیووووا از طوووورت واتووووس آ

 سامانه ن ید -پاورپ ینت

 ویدئوکست

واتوووس از  اسووادا  

 ن یدسامانه  –آپ 

اسووووادا   از  2

 واتس آپ

 سامانه ن ید

 

زم ن پایوان آ

 بخش

 زم ن آسکیآ

 

 ی،دسپاربه یا

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

از طریووووو  آمووووو ز   مجازی CXRجطف ل

 پاورپ ینت

آم ز  آن آموو ز  مجووازی:

یووا از طوورت واتووس آپ بووه ال

 -، پاورپ ینووتویووسصوو ر  

 سامانه ن ید

  ر سامانه ن ید ارائه تکلیف

 

واتوووس از  اسووادا  

 ن یدسامانه  –آپ 

اسووووادا   از  2

 واتس آپ

 سامانه ن ید

 

ن پایوان زم آ

 بخش

 آزم ن آسکی

سپاری، به یاد

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
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 (خانه های دیجیتال،استفاده از کتاب بوک هاده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایاستفا)تی و مکمل : آموزشهای حمای **
 

  (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، ک وزش در گروههای کوچآم)روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجازی : * ***

 (ادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوتگیری : دانش:)به یطح یادس***** 

 (شگذاری، سازماندهی ارزشها، درونی سازی حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارز

اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (ن حرکتی : )تقلید، حیطه روا
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالید زار بکارگرفته شدهنرم اف

 استوری الین
 

 

 

 : منابع درسی 
tionedi thimaging 7iagnostic D 

Armstrong 2013 

 

 :ارزشيابي نحوه 

 ارزشيابي تکویني و ارزشيابي پایاني : 

 مره نهاایی لحااظ مای شاود باه دانشاجو تعلا  نمره در ن در صورت رعایت مالک های زیر .... درصدي : ارزشيابي تکوین-

 می گیرد.

 

 
 

 به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک پاسخ به موقع -

 

 
 

 الر گفتگوو تاآنالین ت شرکت فعال در تعامال -

 
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 زهای برگزارشده در طول ترم (شده )کوئی ....درصد کسب -

 توسط هر دانشجو(دی انجام شده ... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فر -

 در تعامالت و تاالر گفتگو( )مشارکت فعالی ...درصد کسب شده از انجام تکالیف گروه -

 رت غیر حضوری...درصد کسب شده از آزمون میانترم بصو -

 پایان ترم .... درصد کسب شده در آزمون  -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(......درصد کسب شده از پروژه های کالسی  -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -
 
 

 نمره 15: پایان بخش آزمون
 نمره 5آزمون آسکی: 
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 مقررات : 

 نمره 12مره قبولی : حد ن

 های آنالین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 و امتحان پایانی ضروری است ، کوئیزها مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین ترم

 جلسه1عات مجاز غیبت: تعداد دف
 


