
 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 فرم طرح روزانه

 موضوع درس: فيزيك اشعه و خواص آن 7ترم: دندانپزشكيرشته تحصيلي:   1تعداد واحد: عنوان درس:راديولوژي يك نظري  1طرح درس جلسه شماره: 

 گروه راديولوژي فك و صورتتدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي:  اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با فيزيك اشعه و خواص آن

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد 
 طبقه حيطه هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب (تحليل محتوا) از تدريس

نحوه ارائه 
 درس

 روش ها-رسانه- وسيله استاد+دانشجو
زمان 

 (دقيقه)

 دانش شناختي % صحت توضيح دهد. 100*ساختمان اتمي را با  ساختار اتم و يونيزاسيون

سخنراني 
برنا مه ريزي 
شده(پرسش 

 و پاسخ)

  پاور پوينت، لپ تاپ استاد+دانشجو

آزمون 
شفاهي در 

پايان 
 كالس

    استاد+دانشجو  ادراك شناختي % صحت بيان كند.100*نحوة يونيزاسيون اتم را با  

      ادراك شناختي % صحت نام ببرد.100*انواع تشعشع را با  ماهيت اشعه

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100*اشعه ذره اي را با  

      دانش شناختي % صحت نام ببرد.100*انواع اشعة ذره اي را با  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100)را با LET*انتقال خطر اشعه ( 

 *LET تجزيه و  شناختي % صحت مقايسه كند.100 با انواع مختلف اشعة ذره اي را با ذكر دو دليل با
 تحليل

     

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100*اشعة الكترومگنتيك را با  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.60*طيف پرتو الكترومكنتيك را با  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100*تئوري موجي اشعه را با  



      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100*تئوري كوآنتوم اشعه را با  

 
*بر اساس تئوري هاي اشعه نتيجه گيري كند كه اشعة الكترومگنتيك با كداميك از تئوريها 

 انطباق دارد.
 شناختي 

      تركيب

      كاربرد شناختي  % صحت نشان دهد..100*رابطة بين انرژي و طول موج را با ذكر فرمول با  

   كالس درس عرصه آموزش: تاريخ تنظيم: principles and interpretation, 2014[Oral Radiology,منابع: 

  ها، دروني شدن ارزش ها»ارزش « دريافت، واكنش، ارزشگذاري، سازماندهي حيطه عاطفي(نگرشي و ...)- 2«دانش، اداراك، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب، ارزشيابي»  حيطه شناختي -1

  « تقليد، اجراي مستقل، دقت و سرعت، هماهنگي حركات، عادي شدنحيطه روان حركتي -3

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 فرم طرح روزانه

 7ترم: دندانپزشكيرشته تحصيلي:   1تعداد واحد: عنوان درس:راديولوژي يك نظري 2طرح درس جلسه شماره: 
موضوع درس:تيوب اشعه ايكس،توليد اشعه ايكس، فاكتورهاي كنترل كننده 

 اشعه ايكس

اهداف كلي:آشنايي با تيوب،توليد و فاكتورهاي كنترل كنندة اشعه 
 ايكس

 گروه راديولوژي تدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي: 

                فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       

فعاليت هاي 
 طبقه حيطه هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب (تحليل محتوا) بعد از تدريس

نحوه 
ارائه 
 درس

استاد+دانشج
 و

روش ها-رسانه- 
 وسيله

زمان 
(دقيقه

( 

 دانش شناختي  % صحت نام ببرد.100*قسمتهاي مختلف تيوب اشعه ايكس را با  تيوب اشعة ايكس

سخنراني 
برنامه 
ريزي 
شده( 

پرسش و 
 پاسخ)

استاد و 

 دانشحو
پاورپوينت،پروژكتور، 

 لپ تاپ
يك 

 ساعت
آزمون شفاهي 

 پايان كالس



      ادراك شناختي  % صحت توضيح دهد.100*خصوصيات هر يك از اجزاء تيوب را با  

      ادراك  شناختي  % صحت بيان كند.100*مفهوم فوكال اسپات را با  

      تجزيه و تحليل شناختي  % صحت مقايسه كند.100*فوكال اسپات مؤثرو فوكال اسپات حقيقي را با ترسيم شكل با  

      تركيب شناختي  % صحت طراحي نمايد.60*نحوة اتصال اجزا مختلف تيوب را در يك شكل شماتيك با  

         

      دانش شناختي  % صحت نام ببرد.100*انواع روشهاي توليد اشعه ايكس را با  توليد اشعه ايكس

      ادراك شناختي  % صحت توضيح دهد.100*تشعشع برومشترلونگ را با  

      ادراك شناختي  % صحت توضيح دهد.100*تشعشع اختصاصي را با  

    استاد+دانشجو  تجزيه و تحليل شناختي  % صحت ترسيم كند.100*نمودار طيف تشعشع برومشترلونگ و اختصاصي را با  

  عرصه آموزش: كالس درس تاريخ تنظيم: principles and interpretation, white Pharoah 2014[Oral Radiology, منابع:

  ها، دروني شدن ارزش ها»ارزش « دريافت، واكنش، ارزشگذاري، سازماندهي حيطه عاطفي(نگرشي و ...)- 2«دانش، اداراك، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب، ارزشيابي»  حيطه شناختي -2

  « تقليد، اجراي مستقل، دقت و سرعت، هماهنگي حركات، عادي شدن-حيطه روان حركتي3

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 فرم طرح روزانه

 موضوع درس: تيوب،توليد و فاكتورهاي كنترل كنندة اشعه ايكس 7ترم: دندانپزشكيرشته تحصيلي:  1تعداد واحد: عنوان درس:راديولوژي يك نظري 3طرح درس جلسه شماره:

اهداف كلي: آشنايي با تيوب،توليد و فاكتورهاي كنترل كنندة اشعه 
 ايكس

 گروه راديولوژيتدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي: 

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       



 روش ها-رسانه- وسيله استاد+دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حيطه هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب (تحليل محتوا)
زمان 

 (دقيقه)
هاي بعد 
 از تدريس

 دانش  شناختي % صحت نام ببرد. 100*فاكتورهاي كنترل كننده اشعه ايكس را با  فاكتورهاي كنترل كننده اشعه ايكس
سخنراني برنامه 

ريزي شده(پرسش 
 و پاسخ) 

 استاد و دانشجو
پورپوينت ،پروژكتور،لپ 

 تاپ
  

 
% صحت توضيح 100*تأثير زمان اكسپوژر برروي پرتو اشعه ايكس را با 

 دهد.
 شناختي

  ادراك 
 

   

 
% 80*تأثير زمان اكسپوژر برروي پرتو اشعه ايكس را برروي نمودار با 

 صحت نشان دهد .
 شناختي

  كاربرد
 

   

 
% صحت توضيح 100*تأثير جريان تيوب برروي پرتو اشعه ايكس را با 

 دهد.
 شناختي

  ادراك
 

   

 
% صحت برروي 80تأثير جريان تيوب برروي پرتو اشعه ايكس را با 

 نمودار نشان دهد.
 شناختي

      كاربرد 

 
% صحت توضيح 100*تأثير كيلو ولتاژ را برروي پرتو اشعه ايكس را با 

 دهد.
 شناختي

      ادراك 

 
% صحت 80*تأثير كيلو ولتاژ برروي پرتو اشعه ايكس را برروي نمودار با 

 نشان دهد.
 شناختي

      كاربرد

ادامه فاكتورهاي كنترل كننده اشعه 

 ايكس
   لپ تاپ،اساليد ،پروژكتور   ادراك شناختي  % صحت توضيح دهد.100*قانون عكس مجذور فاصله را با 

 
% صحت با ذكر 100*تأثير متغير فاصله برروي پرتو اشعه ايكس را با 

 فرمول توضيح دهد.
    ادراك  شناختي

يك 
 ساعت

 

  عرصه آموزش: كالس درس تاريخ تنظيم: principles and interpretation, 2014[Oral Radiology, منابع:

  ها، دروني شدن ارزش ها»ارزش « دريافت، واكنش، ارزشگذاري، سازماندهي حيطه عاطفي(نگرشي و ...)- 2«دانش، اداراك، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب، ارزشيابي»  -حيطه شناختي1



  « تقليد، اجراي مستقل، دقت و سرعت، هماهنگي حركات، عادي شدن-حيطه روان حركتي3

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 فرم طرح روزانه

 7ترم: دندانپزشكيرشته تحصيلي:  1تعداد واحد: عنوان درس:راديولوژي يك نظري 4طرح درس جلسه شماره:
موضوع درس:تداخالت اشعه ايكس با ماده،تضعيف اشعه ايكس 

 دوزيمتري

اهداف كلي:آشنايي دانشجويان با تداخالت اشعه ايكس با ماده،تضعيف 
 اشعه ايكس، دوزيمتري

 فك و صورتگروه راديولوژي تدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي: 

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس: اشعه ايكس ،دوزيمتري       
هاي بعد از 

 روش ها-رسانه- وسيله استاد+دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حيطه هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب (تحليل محتوا) تدريس
زمان 

 (دقيقه)

 دانش شناختي % صحت نام ببرد.100*انواع تداخالت اشعه ايكس با ماده را با  تداخالت اشعه ايكس با ماده

سخنراني برنامه 
ريزي 

شده(پرسش و 
 پاسخ)

 استاد و دانشجو
پاورپوينت ،پروژكتور،لپ 

 تاپ
  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100*تداخل پراكندگي كوهرنت را با  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100*تداخل جذب فتوالكتريك را با  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.80*رابطه تدخل فتوالكتريك با عدد اتمي را با  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100*تداخل پراكندگي كامپتون را با  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.80*رابطه پراكندگي كامپتون با دانسيته الكتروني اتم را با  

      ادراك شناختي *سرنوشت الكترون هاي ثانويه حاصل از تداخالت را با ذكر و مورد توضيح دهد. 



      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100*مفهوم تضعيف اشعه ايكس را با  تضعيف اشعه ايكس

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.100*دو فاكتور مؤثر برروي تضعيف اشعه ايكس را با  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.80 را با k-edge*مفهوم جدب  

 
% صحت 80*تضعيف اشعه ايكس مونوكروماتيك و پلي كروماتيك را با يكديگر با 

 مقايسه كند.
تجزيه و  شناختي

 تحليل
     

  عرصه آموزش: كالس درس تاريخ تنظيم: principles and interpretation, 2014[Oral Radiology, منابع:

  ها، دروني شدن ارزش ها»ارزش « دريافت، واكنش، ارزشگذاري، سازماندهي حيطه عاطفي(نگرشي و ...)- 2«دانش، اداراك، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب، ارزشيابي»  -حيطه شناختي1

  « تقليد، اجراي مستقل، دقت و سرعت، هماهنگي حركات، عادي شدن-حيطه روان حركتي3
 

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 فرم طرح روزانه

 موضوع درس:تداخالت اشعة ايكس با ماده تضعيف اشعه ايكس  و دوزيمتري  7ترم: دندانپزشكيرشته تحصيلي:  1تعداد واحد:  عنوان درس:راديولوژي يك  نظري  5طرح درس جلسه شماره:

 گروه راديولوژي فك و صورتتدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي:  اهداف كلي:آشنايي دانشجويان با تداخالت اشعه ايكس باماده تضعيف اشعة ايكس  و دوزيمتري

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد از 

 روش ها-رسانه- وسيله استاد+دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حيطه هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب (تحليل محتوا) تدريس
زمان 

 (دقيقه)

 دانش  شناختي  % صحت توضيح دهد.100*مفهوم دوزيمتري را با  دوزيمتري
سخنراني برنامه 

ريزي شده ( 
 پرسش و پاسخ)

 استاد و دانشجو
پاورپوينت،پروژكتور-

 اساليد
 

آزمون 
شفاهي 

پايان 
 كالس

      دانش  شناختي  % صحت توضيح دهد.100*مفهوم اكسپوژر را با  

      ادراك شناختي % صحت توضيح دهد.80*واحدهاي قديمي و جديد اكسپوژر را با  



      دانش شناختي  % صحت توضيح دهد.100*مفهوم دوز جذب را با  

      ادراك شناختي  % صحت توضيح دهد.80*واحدهاي قديمي و جديد دوز جذب را با  

      دانش شناختي  % صحت توضيح دهد.100*مفهوم دوز معادل را با  

      ادراك شناختي  % صحت توضيح دهد.80*واحدهاي قديمي و جديد دوز معادل را با  

      ادراك  شناختي  % صحت توضيح دهد.80*رابطه دوز معادل و دوز جذب را با ذكر فرمول با  

      ادراك  شناختي  % صحت توضيح دهد.80) را با WR با فاكتور توزين اشعه (LET*رابطه  

 دانش  شناحتي  % صحت توضيح دهد.100*مفهوم دوز مؤثر را با  

سخنراني برنامه 
ريزي 

شده(پرسش و 
 اسخ) 

    

      ادراك  شناحتي  % صحت توضيح دهد.80*رابطة دوز مؤثر با دوز معادل را با ذكر فرمول با  

      ادراك  شناحتي  % صحت توضيح دهد.80) با حساسيت بافت ها با اشعه را با WT*رابطة فاكتور توزين بافت ( 

      دانش  شناحتي  % صحت توضيح دهد.80*واحدهاي اندازه گيري دوز مؤثر را با  

 % صحت توضيح دهد.80واحدهاي اندازه گيري راديواكتيويته را با  
 شناحتي 

    دانش
يك 

 ساعت
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 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 فرم طرح روزانه

طرح درس جلسه 
 7 و 6شماره: 

عنوان درس: راديولوژي يك 
 نظري 

تعداد 
 1واحد: 

 موضوع درس: فيلم راديوگرافي و اسكرين 7ترم: دندانپزشكيرشته تحصيلي: 

اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با فيلم راديوگرافي با 
 اسكرين و انواع آنها

 تدوين كننده:گروه راديولوژي فك و صورت گروه آموزشي: راديولوژي فك و صورت

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد 
 از تدريس

رئوس مطالب (تحليل 
 محتوا)

هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر 
 خواهد بود

 طبقه حيطه
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

روش ها-رسانه- 
 وسيله

زمان 
 (دقيقه)

 دانش شناختي *انواع فيلم را با صد درصد اطمينان بيان كند.  انواع فيلم 

سخنراني 
برنامه ريزي 
شده(پرسش 

 و پاسخ)

 استاد+دانشجو
پاورپونت ، پروژكتور ، 

 كامپيوتر
  

 
*نحوة و اصول كار با انواع فيلم را تشريح كند( با هشتاد 

 درصد اطمينان).
 شناختي

ادراك و 
 فهم

     

      دانش شناختي *ساختمان فيلم را به طور كامل شرح دهد. ساختمان فيلم 

      ادراك شناختي *ساختار و عملكرد هر جزء از فيلم را شرح دهد. 

تجزيه و  شناختي  را مقايسه كند.Insight و ultraspeed*ساختار فيلم  
 تحليل

    

آزمون 
شفاهي 

پايان 
 كالس

     ادراك و  شناختي*تأثير نوع كريستال موجود در امولسيون فيلم را بر  



طرح درس جلسه 
 7 و 6شماره: 

عنوان درس: راديولوژي يك 
 نظري 

تعداد 
 1واحد: 

 موضوع درس: فيلم راديوگرافي و اسكرين 7ترم: دندانپزشكيرشته تحصيلي: 

اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با فيلم راديوگرافي با 
 اسكرين و انواع آنها

 تدوين كننده:گروه راديولوژي فك و صورت گروه آموزشي: راديولوژي فك و صورت

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد 
 از تدريس

رئوس مطالب (تحليل 
 محتوا)

هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر 
 خواهد بود

 طبقه حيطه
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

روش ها-رسانه- 
 وسيله

زمان 
 (دقيقه)

 فهم خصوصيات فيلم شرح دهد.

 دانش شناختي *اجزاء پاكت فيلم داخل دهاني را بيان كند . اجزا فيلم داخل دهاني 

سخنراني 
برنامه ريزي 
شده(پرسش 

 و پاسخ

 استاد+دانشجو
پاورپونت ، پروژكتور ، 

 كامپيوتر
  

 
*نقش هر كدام از اجزاء موجود در داخل پاكت فيلم را 

 پيش بيني كند .
      كاربرد شناختي

فيلم اسكرين خارج 

 دهاني
      دانش شناختي *ساختمان اسكرين را توضيح دهد.

     دانش شناختي *اسكرين را تعريف نمايد و نقش آنرا بيان كند . 

آزمون 
شفاهي 

پايان 
 كالس

 
*با هشتاد درصد اطمينان ساختمان فيلم اسكرين (خارج 

 دهاني)را شرح دهد.
      دانش شناختي

تجزيه و  شناختي *فيلم اسكرين پانوراميك را با سفالومتري مقايسه كند . 
 تحليل

     



طرح درس جلسه 
 7 و 6شماره: 

عنوان درس: راديولوژي يك 
 نظري 

تعداد 
 1واحد: 

 موضوع درس: فيلم راديوگرافي و اسكرين 7ترم: دندانپزشكيرشته تحصيلي: 

اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با فيلم راديوگرافي با 
 اسكرين و انواع آنها

 تدوين كننده:گروه راديولوژي فك و صورت گروه آموزشي: راديولوژي فك و صورت

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد 
 از تدريس

رئوس مطالب (تحليل 
 محتوا)

هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر 
 خواهد بود

 طبقه حيطه
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

روش ها-رسانه- 
 وسيله

زمان 
 (دقيقه)

 
*مفهوم سرعت و عوامل وابسته به آنرا در فيلم اسكرين 

 بيان كند.
      ادراك شناختي

 
*نحوه تأثير در تغيير ساختار اسكرين را برروي سرعت و 

 % صحت پيش بيني كند.60رزولوشن با 
تجزيه و  شناختي

 تحليل
     

 
*نحوه تطابق فيلم اسكرين و اسكرين را با نمودار به 

 % صحت نشان دهد.50صورت مصور با 
تجزيه و  شناختي

 تحليل

سخنراني 
برنامه ريزي 
شده( پرسش 

 و پاسخ)

  استاد+دانشجو

2 
ساعت(هر 

 1جلسه 
 ساعت)

 

  عرصه آموزش:كالس درس تاريخ تنظيم: principles and interpretation, 2014[Oral Radiology, منابع:

  ها، دروني شدن ارزش ها»ارزش « دريافت، واكنش، ارزشگذاري، سازماندهي حيطه عاطفي(نگرشي و ...)- 2«دانش، اداراك، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب، ارزشيابي»  -حيطه شناختي1
  « تقليد، اجراي مستقل، دقت و سرعت، هماهنگي حركات، عادي شدن-حيطه روان حركتي3



 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 فرم طرح روزانه

طرح درس جلسه 
 9و8شماره

عنوان درس: راديولوژي 
 يك نظري

تعداد واحد: 
1 

رشته تحصيلي: 
 دندانپزشكي

 موضوع درس: خصوصيات بصري و هندسي تصوير 7ترم:

اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با خصوصيات بصري و 
 هندسي تصوير 

 گروه راديولوژي فك و صورتتدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي: 

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد 
 از تدريس

رئوس مطالب (تحليل 
 محتوا)

هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر 
 خواهد بود

 طبقه حيطه
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

روش ها-رسانه- 
 وسيله

 زمان (دقيقه)

 خصوصيات بصري تصوير
% اطمينان تعريف 80*دانسيته و كنتراست تصوير را با 

 كند. 
 دانش شناختي

سخنراني 
برنامه ريزي 
شده(پرسش 

 و پاسخ)

 استاد و دانشجو
 –لپ تاپ 

پروژكتور-
 پاورپوينت

 
آزمون 
شفاهي 

 پايان ترم

 
% اطمينان 100*عوامل مؤثر بر داانسيته و كنتراست را با 

 نام ببرد.
      دانش شناختي

 
% اطمينان تعريف كرده و عوامل 100*اشعه پراكنده را با 

 توليد آنرا نام ببرد.
      دانش شناختي

      ادراك شناختي اثر اشعه پراكنده بر كنتراست تصوير را بيان كند. 

 
*از روي منحني اختصاصي رسم شده سرعت دوفيلم را با 

 هم مقايسه كند.
 شناختي

تجزيه 

و 

 تحليل

     

      ادراك شناختي*چگونگي اثر فاكتورهاي تابش برري كنتراست و دامنه  



 فيلم را توضيح دهد.

خصوصيات هندسي 

 تصوير
*resolution,sharpness .دانش شناختي  را تعريف كند      

      دانش شناختي *عوامل مؤثر بر ژئومتري تصوير را فهرست كند . 

    ادراك شناختي *تأثير عوامل فوق را بر ژئومتري تصوير توضيح دهد. 
 2در مجموع 

 ساعت
 

  عرصه آموزش:كالس درس تاريخ تنظيم: principles and interpretation, 2014[Oral Radiology, منابع:

  ها، دروني شدن ارزش ها»ارزش « دريافت، واكنش، ارزشگذاري، سازماندهي حيطه عاطفي (نگرشي و ...)- 2«دانش، اداراك، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب، ارزشيابي»  -حيطه شناختي1

  « تقليد، اجراي مستقل، دقت و سرعت، هماهنگي حركات، عادي شدن-حيطه روان حركتي2

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 فرم طرح روزانه

 10طرح درس جلسه شماره: 
 11و

 7ترم: دندانپزشكيرشته تحصيلي:  1تعداد واحد:  عنوان درس: راديولوژي يك نظري
موضوع درس: ظهور و ثبوت فيلم 

 راديوگرافي و تاريكخانه

 راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي:  اهداف كلي: آشنايي دانشتجويان با مراحل ظهور و ثبوت فيلم راديوگرافي
فك و گروه راديولوژي تدوين كننده: 

 صورت

فعا                فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
ليت 
هاي 
بعد 

 استاد+دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حيطه هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب (تحليل محتوا)
روش ها-

 رسانه- وسيله
زمان 

 (دقيقه)



از 
تدر
 يس

مراحل تشكيل تصوير نهفته 

 برروي فيلم راديوگرافي
 دانش شناختي % صحت توضيح دهد.100*نحوه تشكيل تصوير نهفته را برروي فيلم راديوگرافي با 

سخنراني برنامه 
ريزي 

شده(پرسش و 
 پاسخ)

 استاد و دانشجو
اساليد،پروژكتو

 ر،لپ تاپ

2 
ساعت(هر 

 1جلسه 
 ساعت)

 

      ادراك شناختي % صحت بيان كند.100*مراحل تشكيل تصوير نهفته را با ذكر جزئيات هر مرحله با  

آشنايي با محلولهاي ظهور و 

ثبوت و مراحل پروسسينگ 

 فيلم

      دانش شناختي % صحت توضيح دهد.100*مواد تشكيل دهنده محلولهاي ظهور و ثبوت را با 

      كاربرد شناختي % صحت پيش بيني كند.100*عملكرد مواد تشكيل دهنده محلولهاي ظهور و ثبوت را با  

      دانش شناختي % صحت تشريح نمايد.100*مراحل ظهور و ثبوت فيلم راديوگرافي را با  

      ادراك شناختي % صحت تشريح نمايد.100*مزايا و معايب هر كدام از روشهاي ظهور و ثبوت را با  

تجزيه و  شناختي % صحت مقايسه كند.80*روشهاي مختلف ظهور و ثبوت را با  
 تحليل

     

تجزيه و  شناختي % صحت براي رسم نمودار تشريح كند.80*ارتباط بين زمان ظهور و ميزان ظهور را با  
 تحليل

     

      دانش شناختي % صحت ذكر نمايد.100*شرايط الزم براي يك تاريكخانه مناسب را با  آشنايي با تجهيزات تاريكخانه

      دانش شناختي % صحت بيان نمايد.100*ويژگي نورامن موجود در تاريكخانه را با  



      دانش شناختي % صحت نام ببرد.100*وسايل موجود در تاريكخانه را با  

  كالس درس عرصه آموزش: تاريخ تنظيم: Oral radiology, Principle and Interpretation, 2014/Eric Whaite 2013منابع: ]
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 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 فرم طرح روزانه

 

 12طرح درس جلسه شماره:
عنوان درس: راديولوژي 

 يك نظري
 1تعداد واحد: 

رشته تحصيلي: 
 دندانپزشكي

 موضوع درس: خطاهاي ظهور و ثبوت و تاريكخانه  7ترم:

اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با خطاهاي ظهور  ثبوت و 
 تاريكخانه 

 گروه راديولوژي فك و صورتتدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي: 

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد 
 از تدريس

رئوس مطالب (تحليل 
 محتوا)

هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر 
 خواهد بود

 طبقه حيطه
نحوه ارائه 

 درس
 روش ها-رسانه- وسيله استاد+دانشجو

زمان 
 (دقيقه)

 خطاهاي ظهور و ثبوت
*انواع خطاهاي تصوير راديوگرافي را براساس علل 

 .بوجود آورنده را بيان كند
 دانش شناختي

  سخنراني
برنامه ريزي 

شده(پرسش و 
 پاسخ)

 اساليد،پروژكتور،كامپيوتر استاد و دانشجو
يك 
 ساعت

 

      ادراك شناختي *هر خطا را با مشاهده تصوير تشخيص دهد.  

ادراك و  شناختي *علت هر خطا ي راديوگرافي را تعبير كند. 
 فهم

     



ادراك و  شناختي *تأثير انواع خطا را برروي تصوير نهايي استتنتاج كند.  
 فهم

     

تجزيه و  شناختي *نحوه تصحيح خطاي مطرح شده را پيشنهاد دهد. 
 تحليل

     

 Oral Radiology, Principles and Interpretation 2014/Langمنابع: ]

land Lang Lais 2002 
  عرصه آموزش: كالس درس تاريخ تنظيم:
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 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 فرم طرح روزانه

طرح درس جلسه 
  14 و 13شماره:

عنوان درس:راديولوژي يك 
 نظري

تعداد 
 1واحد: 

رشته تحصيلي: 
 دندانپزشكي

 موضوع درس: بيولوژي اشعه  7ترم:

اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با مفاهيم 
 راديوبيولوژي

 گروه راديولوژي فك و صورتتدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي: 

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد 
 از تدريس

رئوس مطالب (تحليل 
 محتوا)

هدف هاي رفتاري: فراگير پس از پايان درس قادر خواهد 
 بود

 طبقه حيطه
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

روش ها-رسانه- 
 وسيله

زمان 
 (دقيقه)

 بيولوژي اشعه 
دانشجو بايد بتواندرابطه دوز- پاسخ را به طور  •

 كامل توضيح دهد.
 دانش شناختي

سخنراني برنامه 
ريزي شده( 
پرسش و 

 پاسخ)

 استاد و دانشجو
اساليدهاي تهيه شده 

 powerدر محيط 

point 

دو جلسه 
  ساعته1

آزمون 
شفاهي 

پايان 
 كالس

      ادراك شناختي *چگونگي اثر اشعه بر بافتها را توضيح دهيد. 

 اثر اشعه بر بافتها
*چگونگي اثر اشعه بر ماكرومولكولهاي بيولوژيك و ساختار 

 سلولي را بيان كند.
      ادراك شناختي



طرح درس جلسه 
  14 و 13شماره:

عنوان درس:راديولوژي يك 
 نظري

تعداد 
 1واحد: 

رشته تحصيلي: 
 دندانپزشكي

 موضوع درس: بيولوژي اشعه  7ترم:

اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با مفاهيم 
 راديوبيولوژي

 گروه راديولوژي فك و صورتتدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي: 

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد 
 از تدريس

رئوس مطالب (تحليل 
 محتوا)

هدف هاي رفتاري: فراگير پس از پايان درس قادر خواهد 
 بود

 طبقه حيطه
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

روش ها-رسانه- 
 وسيله

زمان 
 (دقيقه)

      ادراك شناختي *اثرات اشعه بر چرخه سلولي را توضيح دهد. 

 
*حساسيت بافتهاي مختلف نسبت به اشعه را با هم مقايسه 

 كند.
تجزيه و  شناختي

 تحليل
     

 
*اثرات زودرس و ديررس اشعه را بيان كرده با هم مقايسه 

 كند.
تجزيه و  شناختي

 تحليل
     

      دانش شناختي *اثرات قطعي و احتمالي اشعه را توضيح دهد. 

 
*بر اساس مباحث تدريس شده،پاسخ سلول به اشعه در 

 حضور اكسيژن را با دليل .پيش بيني كند. 
 شناختي

تجزيه و 
 تحليل

     

 
*اثرات اشعه برروي غشاء مخاطي دهان و غدد بزاقي را در 

 طي يك دوره راديوتراپي توضيح دهد.
      ادراك شناختي

      دانش شناختي *انواع پوسيدگي هاي ناشي از اشعه را برشمرد.  

      دانش شناختي *عاليم ناشي از اثر اشعه بر كل بدن را توضيح دهد. 

      ادراك شناختي *خطرات اشعه با دوز كم را برروي جنين معين كند.  



طرح درس جلسه 
  14 و 13شماره:

عنوان درس:راديولوژي يك 
 نظري

تعداد 
 1واحد: 

رشته تحصيلي: 
 دندانپزشكي

 موضوع درس: بيولوژي اشعه  7ترم:

اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با مفاهيم 
 راديوبيولوژي

 گروه راديولوژي فك و صورتتدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي: 

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد 
 از تدريس

رئوس مطالب (تحليل 
 محتوا)

هدف هاي رفتاري: فراگير پس از پايان درس قادر خواهد 
 بود

 طبقه حيطه
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

روش ها-رسانه- 
 وسيله

زمان 
 (دقيقه)

      دانش شناختي *حداقل دو نمونه از اثرات احتمالي و قطعي اشعه را برشمرد. 

      ادراك شناختي *اثرات ژنتيكي ناشي از پرتو تابي را توضيح دهد. 

      دانش شناختي .*حداقل دو نمونه از اثرات احتمالي و قطعي اشعه را برشمرد 

      ادراك شناختي *اثرات ژنتيكي ناشي از پرتوتابي را توضيح دهد. 

  عرصه آموزش: كالس درس تاريخ تنظيم: Oral Radiology ,Principles and Interpretation 2014  منابع:
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 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 دندانپزشكيرشته تحصيلي:  1تعداد واحد:  عنوان درس: راديولوژي يك نظري 16 و 15طرح درس جلسه شماره: 
ترم:

7 
 موضوع درس: فيزيك بهداشت و حفاظت در برابر اشعه

 فك و صورتگروه راديولوژي تدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي:  اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با اصول فيزيك بهداشت و حفاظت در برابر اشعه

               فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       

 رئوس مطالب (تحليل محتوا)
هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر خواهد 

 بود
 نحوه ارائه درس طبقه حيطه

استاد+دانشج
 و

 روش ها-رسانه- وسيله
زمان 

 (دقيقه)

فعاليت 
هاي بعد 

از 
 تدريس

 دانش شناختي % صحت فهرست نمايد.100*منابع تابش اشعه را با  آشنايي با منابع تابش اشعه
سخنراني برنامه 

ريزي شده(پرسش 
 و پاسخ)

  پروژكتور،اساليد،لپ تاپ استاد+دانشجو

آزمون 
شفاهي 

پايان 
 كالس

 
*بيشترين جزء پرتوگيري را در بين منابع طبيعي و مصنوع با 

 %صحت بيان نمايد.100
      دانش شناختي

آشنايي با ريسك ناشي از اشعه و دوز بيمار 

 در راديوگرافي 
)؛ اكسپوژر بيمارو تخمين dose limit*محدوده هاي دوز (

 % صحت توضيح دهد.90ريسك را با 
      ادراك شناختي

 
*روزهاي اكسپوژر طبيعي معادل براي راديوگرافي پانوراميك را 

 % صحت محاسبه نمايد.80با 
      كاربرد شناختي

      كاربرد شناختي % صحت توجيه نمايد.90*نحوه كاهش اكسپوژر بيمار را با  

      دانش شناختي % صحت شرح دهد.100*قانون موقعيت و فاصله را با  



 فرم طرح روزانه

  ها، دروني شدن ارزش ها»ارزش « دريافت، واكنش، ارزشگذاري، سازماندهي حيطه عاطفي(نگرشي و ...)- 2«دانش، اداراك، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب، ارزشيابي»  -حيطه شناختي1

  « تقليد، اجراي مستقل، دقت و سرعت، هماهنگي حركات، عادي شدن-حيطه روان حركتي3

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي گيالن- معاونت آموزشي- مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 فرم طرح روزانه

طرح درس جلسه 
 17شماره:

عنوان درس: راديولوژي 
 يك نظري

تعداد 
 1واحد: 

رشته تحصيلي: 
 دندانپزشكي

 موضوع درس: اصول كنترل عفونت در راديولوژي 7ترم:

اهداف كلي: آشنايي دانشجويان با اصول كنترل 
 عفونت

 گروه راديولوژي فك و صورتتدوين كننده:  راديولوژي فك و صورتگروه آموزشي: 

فعاليت                 فعاليت هاي حين تدريس  فعاليت هاي قبل از تدريس:       
هاي بعد از 

 تدريس
رئوس مطالب (تحليل 

 محتوا)
هدف هاي رفتاري:فراگير پس از پايان درس قادر 

 خواهد بود
 طبقه حيطه

نحوه ارائه 
 درس

 روش ها-رسانه- وسيله استاد+دانشجو
زمان 

 (دقيقه)

آشنايي با روشهاي 

كنترل عفونت در 

 راديولوژي

% 100*لزوم و نحوة ضد عفوني كردن سطوح را با 
 صحت شرح دهد.

 دانش شناختي
سخنراني 

برنامه ريزي 
شده(پرسش 

 Lapپروژكتور،اساليد، استاد+دانشجو

Top 
 يك ساعت

آزمون 
شفاهي پايان 

 كالس

    كاربرد شناختي % صحت با شكل ترسيم نمايد.80*قانون موقعيت و فاصله را با  
دو جلسه 

 يك ساعت
 

 
% 90*روشهاي حفاظت پرسنل راديولوژي در برابر اشعه را با 

 صحت تشريح كند. 
      دانش شناختي

  عرصه آموزش: كالس درس تاريخ تنظيم: Oral Radiology ,Principles and Interpretation 2014  منابع:



 و پاسخ)

 
% 100*تعدادي از مواد ضد عفوني كنندة مهم را با 

 صحت نام ببرد.
      دانش شناختي

 
*سطوحي كه نيازمند پوشش جاي محافظ جهت كنترل 

 عفونت هستند نام ببرد.
      دانش شناختي

 
*چگونگي ظهور و ثبوت فيلم هاي راديوگرافي را 

% صحت 80بدون آلوده كردن و دست زدن به فيلم را با 
 توضيح دهد.

      ادراك شناختي

  عرصه آموزش:كالس درس تاريخ تنظيم: Oral Radiology ,Principles and Interpretation 2014  : منابع
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