
 جان را فکرت آموخت به نام آنکه

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

 پرتوشناسیکارشناسی    تحصیلی: یو رشته مقطع پرتوشناسی  گروه آموزشی:    پیراپزشکی دانشکده:

 98-97-دومنیمسال نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: 

 

 1مینارس نیاز:  پیش  نظرینوع واحد:   1تعداد واحد: 2مینارس  درس: عنوان

  مکان برگزاری:                            10-8:ساعت      سه شنبه :زمان برگزاری كالس: روز

 دکتر رسانه )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید                 دکتر رسانه مسئول درس:         تعداد دانشجویان:

 

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

صویربرداری تدر زمینه  با کمک استاد راهنما موضوعی 1سمینارقبلی و این درس دانشجو باتوجه به آموخته های در 

 طرح تحقیقاتی آنرا مینویسد.پیشنهاد معرفی مینماید و پروپوزال یا انجام تحقیق برای  پزشکی

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

مینقه ز نظقری و عملقی در ارا قه مطلق  درو آفرینش توانایی در دانشجو برای تطبیقق و جمقب بنقدی دانقش یجاد ا

 سیستمهای مدرن تصویربرداری پزشکی

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

ه در مطالع ت استاد راهنما باس  دانش و مهارت های عملی و علمی کافی تحت نظارپس از کدانشجویان 

در ق عه و تحقیه مطالالکترونیک و اینترنتی بب منابب مختلف علمی از جمله کتابها ، مجالت ، ژورنالها مناب

ب و ا انتخاربرای انجام تحقیق یک مسیر تخصصی یکی از زمینه های تصویربرداری پزشکی می پردازند و 

 یشنهاد طرح پژوهشی برای این موضوع تدوین مینماید.پ

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLبتنی بر تیم)یادگیری م  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) بحث گروهی

 شاوره عمومی و خصوصیم )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

رح طپیشنهاد  ، تحویل به موقبترم ولطدر مطرح شده نجام کلیه تکالیف واگذار شده و احضور فعال در کالس و 

 شاوره و پرسش و پاسخ با استاد راهنما)پروپوزال( شرکت مستمر در جلسات مپژوهشی

 

 وسایل كمک آموزشی:  

  پروژکتور اسالید  خته و گچت         وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  نمره درصد 40 آزمون میان ترم     نمره درصد 60-آزمون پایان ترم  

  تشویقی نمره درصد 2.5انجام تکالیف     تشویقی نمره درصد2.5شرکت فعال در کالس 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

غلققق  -صقققحی         جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه      تشریحی
  

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی             

 

 اینترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 یاکا خرضالمغ فیالت /یسوینهامنانایپ هب ردیکا رویب قیقحت روش     چاپی 

  منابع منتشر شده در زمینه روش تحقیق قابل استفاده استكلیه 

 اینترنتی 
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

پروپوزال یا پیشنهاد طرح معرفی   1

 پژوهشی

 دكتر رسانه

ساختار پروپوزال: مقدمه و بیان بررسی   2

 مساله
 دكتر رسانه

، اهداف ،واالتسساختار پروپوزال: بررسی   3

 و اصلی و فرعی()تحقیقفرضیات 

 ررسی متون ب

 كتر رسانهد

چگونگی نوشتن ساختار پروپوزال: بررسی   4

 و تحقیق روش انجام كار
 كتر رسانهد

تعیین نوع مطالعه ساختار پروپوزال: بررسی   5

زمونهای آماری و روش آ متغییرها، انواع

 ، كمیته اخالق تعداد نمونهرآورد ب

 كتر رسانهد

جدول تعیین ساختار پروپوزال: بررسی   6

 هزینه ها

 رفرنس نویسی  رجاع دادن وا

 كتر رسانهد

: طرح پژوهشی ایانپگزارش دوین ت  7

 نمایش نتایج بیان و  هایروش

 كتر رسانهد

 :طرح پژوهشی ایانپگزارش دوین ت  8

در گزارش پایان  بحث و نتیجه گیری

 و نوشتن چکیده طرح طرح

 كتر رسانهد

 كتر رسانهد ژوهشیپ -یک مقاله علمینگارش ش رو  9

 


