دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنیكهای پرتونگاری 1
دانطكذه پیراپسضكي گروه تصویربرداری پسضكي

تهیه وتنظین :دکتر نصراله جباری
گروه تصویربرداری پسضكي
دفتر هطالؼات و توسؼه آهوزش پسضكي

1

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه اول)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1- Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد
ػنواى درس :کلیات انجام آزهونهای پرتونگاری

هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب بخش رادیَلَشی ،فیلن رادیَگرافی ٍ ًحَُ تشکیل تظَیر در رادیَلَشی

اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.
 قسوتْبی هختلف بخش رادیَلَشی را ًبم ببرد.


تجْیسات هَرد استفبدُ در بخش رادیَلَشی را فْرست ًوبیذ.



اًَاع شیلذّبی هَرد استفبدُ در بخش رادیَلَشی را ًبم ببرد.



اجسا تشکیل دٌّذُ فیلن رادیَگرافی را بیبى کٌذ.



هراحل تشکیل تظَیر رادیَگرافی را تَضیح دّذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد ضرٍرت ٍ اّویت اًجبم رادیَگرافی




هذت زهاى  5 :دقیقه

کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه

هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه دوم)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

ػنواى درس :اطغالحبت هتذاٍل در پَزیشي دّی بِ بیوبر ٍ رادیَگرافی
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اطغالحبت هتذاٍل هَرد استفبدُ برای
رادیَگرافی

پَزیشي دّی بِ بیوبر ٍ هَرد استفبدُ در

اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَلَشی را ًبم ببرد.



اطغالحبت آًبتَهیکی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی را فْرست ًوبیذ.



هفَْم اصطالحبت هَرد استفبدُ در رادیَگرافی را تَضیح دّذ.



ٍضعیت ّبی هتذاٍل بیوبر جْت اًجبم رادیَگرافی ّب را شرح دّذ .

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد اطغالحبت آًبتَهیکی هَرد استفبدُ در رادیَلَشی




هذت زهاى  5 :دقیقه

کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب هي
دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه سوم)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی اًگشتبى د ست ٍ کف دست
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی اًگشتبى د ست ٍ کف دست
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی اًگشتبى دست ٍ کف دست را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری کف دست را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری کف دست ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری کف دست را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از اًگشتبى دست ٍ کف دست را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد آًبتَهی اًگشتبى د ست ٍ کف دست




هذت زهاى  5 :دقیقه

کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه چهارم)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی هچ دست ٍ تًَل کبرپبل
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی هچ دست ٍ تًَل کبرپبل
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی هچ دست را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی هچ دست را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری تًَل کبرپبل ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری هچ دست را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از هچ دست را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :


هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد آًبتَهی هچ دست




کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه پنجن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی استخَاًْبی سبعذ ٍ هفظل آرًج
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی استخَاًْبی سبعذ ٍ هفظل آرًج
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی سبعذ را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی هفظل آرًج را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری هفظل آرًج ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری هفظل آرًج را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از سبعذ ٍ هفظل آرًج را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد آًبتَهی استخَاًْبی سبعذ ٍ هفظل آرًج




هذت زهاى  5 :دقیقه

کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه ضطن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی زائذُ اٍلکراًَى ٍ استخَاى ببزٍ
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی زائذُ اٍلکراًَى ٍ استخَاى ببزٍ
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی استخَاى ببزٍ را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی استخَاى ببزٍ را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری زائذُ اٍلکراًَى ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری استخَاى ببزٍ را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از زائذُ اٍلکراًَى ٍ استخَاى ببزٍ را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد آًبتَهی استخَاى ببزٍ




کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه هفتن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی هفظل شبًِ
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی رادیَگرافی ّبی هفظل شبًِ
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی هفظل شبًِ را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی هفظل شبًِ را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری هفظل شبًِ ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری هفظل شبًِ را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از هفظل شبًِ را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هقذهِ  :سوال ازدانطجویاى در هورد آناتوهي هفظل شبًِ

هذت زهاى  5 :دقیقه






کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه هطتن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی هفظل اکرٍهیَکالٍیکَالر و استخَاى کالٍیکَل
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی هفظل اکرٍهیَکالٍیکَالر و استخَاى کالٍیکَل
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی استخَاى کالٍیکَل را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی استخَاى کالٍیکَل را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری هفظل اکرٍهیَکالٍیکَالر ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری استخَاى کالٍیکَل را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از هفظل اکرٍهیَکالٍیکَالر و استخَاى کالٍیکَل را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد هفظل اکرٍهیَکالٍیکَالر




کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه نهن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی استخَاى کتف ٍ هفظل استرًَکالٍیکَالر
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی استخَاى کتف ٍ هفظل استرًَکالٍیکَالر
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی استخَاى کتف را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی استخَاى کتف را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری هفظل استرًَکالٍیکَالر ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری استخَاى کتف را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از استخَاى کتف ٍ هفظل استرًَکالٍیکَالر را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :


هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد آًبتَهی استخَاى کتف




کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه دهن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی اًگشتبى پب ٍ کف پب
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی اًگشتبى پب ٍ کف پب
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی کف پب را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی کف پب را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری اًگشتبى پب ٍ کف پب ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری کف پب را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از اًگشتبى پب ٍ کف پب را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد اًبتَهی کف پب





کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه یازدهن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی استخَاًْبی هچ پب ٍ پبشٌِ پب
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی استخَاًْبی هچ پب ٍ پبشٌِ پب
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی استخَاًْبی هچ پب را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی استخَاًْبی هچ پب را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری استخَاًْبی هچ پب ٍ پبشٌِ پب ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری استخَاًْبی هچ پب را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از استخَاًْبی هچ پب ٍ پبشٌِ پب را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد آًبتَهی هچ پب






هذت زهاى  5 :دقیقه

کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.

12

هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه دوازدهن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی هفظل سبة تبالر ٍ سبق پب
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی هفظل سبة تبالر ٍ سبق پب
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی هفظل سبة تبالر را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی هفظل سبة تبالر را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری سبق پب ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری استخَاًْبی سبق پب را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از هفظل سبة تبالر را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد هفظل سبة تبالر





کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه سیسدهن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی هفظل زاًَ ،فضبی بیي کٌذیلی ٍ استخَاى پبتال
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی هفظل زاًَ ،فضبی بیي کٌذیلی ٍ استخَاى پبتال
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی هفظل زاًَ را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی هفظل زاًَ را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری فضبی بیي کٌذیلی ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری هفظل زاًَ را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از فضبی بیي کٌذیلی ٍ استخَاى پبتال را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد فضبی بیي کٌذیلی





کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه چهاردهن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی اًتْبی تحتبًی ،فَقبًی ٍ گردى استخَاى فوَر
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی اًتْبی تحتبًی ،فَقبًی ٍ گردى استخَاى فوَر
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی گردى استخَاى فوَر را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی اًتْبی فَقبًی فوَر را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری گردى استخَاى فوَر ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری اًتْبی تحتبًی فوَر را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از گردى استخَاى فوَر را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد سبختبر استخَاى فوَر





کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه پانسدهن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی هفظل ّیپ ٍ  CDHدر اعفبل
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی هفظل ّیپ ٍ  CDHدر اعفبل
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی هفظل ّیپ را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی هفظل ّیپ را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری هفظل ّیپ ٍ ً CDHشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری هفظل ّیپ را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از هفظل ّیپ ٍ  CDHرا ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد سبختبر هفظل ّیپ





کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

طرح درس روزانه تكنكیهای پرتونگاری ( 1جلسه ضانسدهن)
نین سال دوم سال تحصیلي 89-90 :

تاریخ ارائه درس :

دانطكذه :پیراپسضكي

نوع درس  :نظری ( 3واحذ)

هقطغ  /رضته کارضناسي پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي

نام هذرس  :دکتر جباری

نام درس :تكنكیهای پرتونگاری( )1

تؼذاد دانطجو 27:

ترم  :دوم

هذت کالس  160 :دقیقه

.
هنبغ درس :
1-Philip W Ballingr , Merril s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic
Procedures , Latest edition , Mosby , Vol.1
 -2تکنیکهای پرتىنگاری – آزمىنهای رادیىلىژی دست و پا ،فضل اله تىرچیان
اهكانات آهوزضي  :ویذیو پروشکتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت برد

عٌَاى درس :رادیَگرافی ّبی استببَلَم ٍ استخَاى ّبی قذاهی لگي
هدف کلی درس  :آشٌبیی داًشجَیبى بب اًَاع رادیَگرافی ّبی استخَاى ایلئَم ٍ استخَاى ّبی قذاهی لگي
اهذاف جسئي  :دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ بتوانذ.



ًوبّبی هتذاٍل هَرد استفبدُ در رادیَگرافی استخَاى ایلئَم را ًبم ببرد.



سبختبرّبی قببل رٍیت در پرتًَگبری ّبی استخَاى ّبی قذاهی لگي را تَضیح دّذ.



هراکس تببش را در آزهًَْبی هختلف پرتًَگبری استخَاى ایلئَم ٍ استخَاى ّبی قذاهی لگي ًشبى دّذ.



از رٍی تظبٍیر ًَع پرتًَگبری استخَاى ایلئَم را تشخیض دّذ.



کیفیت تظبٍیر تْیِ شذُ از استخَاى ّبی قذاهی لگي را ارزیببی کٌذ.

روش آهوزش ارائِ سخٌراًی تَسظ استبد بب استفبدُ از ٍیذیَ پرٍزکتَر ٍ ٍایت برد ّوراُ بب پرسش ٍ پبسخ از داًشجَیبى


اجسا و ضیوه اجرای درس :

هذت زهاى  5 :دقیقه

مقذهه  :سَال ازداًشجَیبى در هَرد آاتَهی لگي





کلیات درس


بخص اول درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه



پرسص و پاسخ و استراحت

هذت زهاى  10 :دقیقه



بخص دوم درس

هذت زهاى  40 :دقیقه
هذت زهاى  5 :دقیقه

جوغ بنذی و نتیجه گیری

 ارزضیابي درس  :چنذ سوال تستي که دانطجویاى سر کالس جواب
هي دهنذ.
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هذت زهاى  10 :دقیقه

م

دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه

18

