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 یادگیری :  –شیوه های یاد دهی 
 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، ارائه کنفرانس توسط دانشجویان 

 :  رسانه های آموزشی
 وایت برد ، کامپیوتر ، دیتاپروژکتور ، نگاتوسکوپ 

 
 
 

 سنجش و ارزشیابی
 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( آزمون

نمره  (  4% )26 آزمون میان ترم  21-23 شنبهچهار5/3/98   

نمره (  27%) 81 آزمون پایان ترم   طبق برنامه امتحانات 

حضور فعال در 
)ارائه کنفرانس کالس

 ومطالب فوق برنامه(

نمره( %2)6   در طول ترم 

 
 

                    نظور بهره برداری مناسب از وقت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل                         به م 
 نمایند:     
 به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد)عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه...( -

 به منابع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث ها را مطالعه نمایند. -    
 شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس . -
 
 
 
 

 : EDOنام وامضای مدرس:                            نام وامضای مدیر گروه:                    نام وامضای مسئول
 تاریخ ارسال:                                 تاریخ ارسال:                              27/21/99تاریخ تحویل:    
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 جدول زمان بندی برنامه
 نام درس:روشهای پرتونگاری تخصصی 

 21-23شنبه ها  چهار: روز وساعت جلسه99-98نیمسال دوم ، سال تحصیلی
 

 

 روش تـدریس مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

معرفی درس ، منابع ، ارزشیابی مقدماتی,  29/22/99 2
مقدمه ،شناخت اصول کلی اجراي آزمونهاي 

 تخصصي

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  بررسی اصول اجراي آزمون مایلوگرافی 35/22/99 3
 توحیدنیا

 رسش و پاسخ ،سخنرانی ، پ
نمایش  بحث گروهی، 

 اسالید 

بررسی اصول پرتونگاری از رحم  ولوله هاي  2/23/99 4       
 رحمي

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش  بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  بررسی اصول  اجراي آزمون  ماموگرافي 8/23/99 5
 توحیدنیا

 ،  سخنرانی ، پرسش و پاسخ
نمایش بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  بررسی اصول پرتونگاری ازغدد اشكي 26/23/99 6
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش  بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  بزاقیازغدد  یاصول پرتونگار یبررس 33/23/99 7
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش  بحث گروهی، 

 اسالید 

بررسی  -شناخت اصول آزمونهای آنژیوگرافی 32/2/98 9
 آزمون آنژیوگرافي مغز 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش  بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  ارزشیابی تشخیصی و آزمون میان ترم 38/2/98 8
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  اصول آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر یبررس  5/3/98 9
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  )ادامه(اصول آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر یبررس 22/3/98 21
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش  بحث گروهی، 

 اسالید 

 سی اصول اجراي آزمون آئورتوگرافيبرر 28/3/98 22
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  بررسی اصول آنژیوگرافي از اندام فوقاني 36/3/98 23
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  اندام تحتاني بررسی اصول آنژیوگرافي از 2/4/98 24
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش بحث گروهی، 

 اسالید 

محمد رسول  شناخت اصول آنژیوگرافی از كلیه ها وتنه سیلیاك 8/4/98 25
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش بحث گروهی، 

 اسالید

حمد رسول م بررسی تکنیک های رادیولوژی مداخله ای 33/4/98 26
 ایدنیتوح

، پرسش و پاسخ ،   یسخنران
 دیاسال شینما ،یبحث گروه


