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 پرتوشناسی  :گرٍُ آهَزشی        پیراپسشکی :داًشکذُ

 97-96اول سال تحصیلی  :تحصیلی ًیوسبل تحصیلی ٍ سبل                  کارشناسی رادیولوشی  :تحصیلی یرشتٍِ هقغغ 

       واحذ 1   :تؼذاد ٍاحذ                        اصطالحات پسشکی در رادیولوشی: ًبم ٍاحذ درسی

 نذارد یش ًیبز:پ   نظری  ذ:ع ٍاحًَ

 دانشکذه پیراپسشکی هکبى ثرگساری:  11-11:سبػت  شنبهیک :زهبى ثرگساری كالس: رٍز

 دکتر ػباس رضائیان )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اسبتیذ  هسئَل درس:  تؼذاد داًشجَیبى:

 سبػبت هشبٍرُ ثب داًشجَ:

 )لطفا شرح دهیذ( شرح دوره:

 

ى ثب اصغالحبت ٍ ٍاشُ ّبی هتذاٍل پسشکی ّوراُ ثب پیشًَذّب ، پسًَذّب ٍ اختصبرات هرثَط در ایي درس داًشجَیب

 ثِ ثیوبری ّب ی سیستوْبی هختلف ثذى ثب تبكیذ ثر رادیَلَشی آشٌب هی شًَذ

 

 هذف کلی: 

 آشٌبیی ثب اصغالحبت ٍ ٍاشُ ّبی هتذاٍل پسشکی در رادیَلَشی

 

 (حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذاهذاف را با توجه به )بینابینی:اهذاف 

 داًشجَ اجسای تشکیل دٌّذُ اصغالحبت پسشکی را ًبم ثجرد -

 فرم تركیجی اصغالحبت پسشکی را شرح دّذ -

 صفت هی سبزًذ را ثشٌبسذاسن ٍ  ثب اضبفِ شذى ثِ ریشِ  پسًَذّبیی كِ -

 ٍ دارٍّب ثیوبریشکی هرثَط ثِ سب اصغالحبت پث ىبیداًشجَ ییآشٌب -

 ٍ ػرٍق تقل نستیِ سثَط ثرهشکی ساصغالحبت پ ثب ىبیداًشجَ ییآشٌب -

 خَى ٍ ایوٌی ثب اصغالحبت پسشکی هرثَط ثِ بىیداًشجَ ییآشٌب -

 سیستن تٌفسی ثب اصغالحبت پسشکی هرثَط ثِ بىیداًشجَ ییآشٌب -

 سیستن گَارشی ثب اصغالحبت پسشکی هرثَط ثِ بىیداًشجَ ییآشٌب -

 سیستن ادراری ط ثِثب اصغالحبت پسشکی هرثَ بىیداًشجَ ییآشٌب -

 غذد درٍى ریس، پَست ٍ سیستن اسکلتی ثب اصغالحبت پسشکی هرثَط ثِ بىیداًشجَ ییآشٌب -

 

 های تذریس:شیوه

 ▄پرسش ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ   ▄سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ)  ▄ثحث گرٍّی

 ----------------- م ثجریذ()لغفبً ًب سبیر هَارد
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 )لطفا شرح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:

 .كالس شرٍع از قجل كالس در هٌظن حضَر •

 یكالس ثحثْبی در شركت •

 داًشجَ هجبز ثِ ترك كالس ًیست هگر ثِ ضرٍرت ٍ ثب اجبزُ.  •

 هیشَد هؼرفی داًشجَ ثِ خبًٍِزارت هؼتجر هٌبثغ. ثبشذ یبدداشت ثرداری ٍ تْیِ جسٍُ ثِ ػْذُ داًشجَ هی •

 

 وسایل کمک آموزشی:   

   ▄پرٍشكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ▄ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لغفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

   ًورُ درصذ 02آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 02آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ02شركت فؼبل در كالس     ًورُ درصذ -----اًجبم تکبلیف 

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لغفسبیر هَارد )

 

 نوع آزمون

  غلظ -صحیح جَر كردًی           ▄ایچٌذگسیٌِ       ▄پبسخ كَتبُ     ▄تشریحی

 ----------- )لغفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

  

 :ذ()لطفا نام ببری: منابغ پیشنهادی برای مطالؼه

 :منابغ انگلیسی -

1. Barbara Janson Cohen, Medical terminology: an illustrated guide, 6
th

 edition, Lippincott 

Williams and Wilkins 

2. Jackie Birmingham, Medical terminology: a self-learning text, third edition 

 

 منابغ فارسی:
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 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط ػنوان مطالب تاریخ جلسه

 -اجساء تشکیل دٌّذُ اصغالحبت پسشکی 7/7/98 1

پسًَذّبی هرثَط ثِ  -فرهْبی تركیجی

پسًَذّبی هرثَط ثِ  -تخصص ٍ شرایظ

 اػذاد

 دكتر رضبئیبى

پیشًَْبی هرثَط ثِ رًگْب، جْت ، اًذازُ ٍ  14/7/98 1

اجساء  -پیشًَذّبی زهبى ٍ هَقؼیت -هقبیسِ

 كلوِ هرثَط ثِ سلَل، ثبفت ٍ ارگبًْب

" 

پسًَذّب ٍ  -اصغالحبت هرثَط ثِ ثیوبریْب  21/7/98 3

 پیشًَذ ّبی ثیوبریْب

" 

اصغالحبت هْن هرثَط ثِ تشخیص ٍ  28/7/98 4

ریشِ ّبی هرثَط ثِ ًیسٍّبی  -درهبى

پسًَذّب ٍ  -پسًَذّبی تشخیص -فیسیکی

 وٌیریشِ ّبی هرثَط ثِ خَى ٍ سیستن ای

" 

 -اصغالحبت هرثَط ثِ سبختبرّبی ثذى 5/8/98 5

پیشًَذّبی  -اصغالحبت پَزیشي ، سر ٍ تٌِ

 پَزیشي ٍ جْت

" 

اصغالحبت هرثَط ثِ سبختبر ٍ ػولکرد  12/8/98 6

ریشِ ّبی هرثَط ثِ قلت ٍ  –عجیؼی قلت 

 ًبٌّجبریْبی قلجی ػرٍقی -ػرٍق خًَی

" 

ػولکرد  اصغالحبت هرثَط ثِ سبختبر ٍ 19/8/98 7

ریشِ ّبی اسکلت،  –اسکلت  یؼیعج

 ًبٌّجبریْبی اسکلتی -استخَاى ٍ هفبصل

" 

 اصغالحبت هرثَط ثِ سیستن تٌفسی ٍ گَارشی 26/8/98 8

  ٍ خَى در كتبة هریل

" 

اسکلتی، ادراری ٍ  ستنیاصغالحبت هرثَط ثِ س 3/9/98 9

 لیدر كتبة هر خیصیتش

" 

 


