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فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی روش یاددهی 

 یادگیری

 منابع تدریس شیوه ارزشیابی

  درصد متد

1 42/6/98  

اصول و 

مفاهيم 

براكي كلي 

 تراپي

 و نحوه درس هدف درس، سرفصل ها ی بيان -

 ارزشيابي

 درسيمعتبر و مفيد   منابع آشنايي با -

نگاهي اجمالي به تاريخچه و اهميت اين روش  -
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 منابع تدريس شيوه ارزشيابي فعاليت های يادگيری محل تدريس وسايل آموزشي روش ياددهي 

 درصد متد 

مقدمات و  31/6/98 2

تعاريف 

براكي 

 تراپي

 

 

 

-عريف كند )شناختيت دقتبراكي تراپي را به  -

 دانش(

 
تفاوت براكي تراپي با پرتودرماني خارجي را  -

 دانش( -شرح دهد)شناختي 

 
مزايای و كاربدهای اين روش درماني را شرح  -

 دانش(-)شناختي دهد 

 
 و شده مند عالقه يتراپ يبراكهای  كاربرد به -

 بپردازددر اين راستا   اطالعات یآور جمع به

 (يعاطف يشناخت) 

نراني  سخ

پرسش و 

 پاسخ

 وايت برد
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اهداف ويژه رفتاری)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، 

 روان حركتي(

 منابع تدريس ارزشيابيشيوه  فعاليت های يادگيری محل تدريس وسايل آموزشي روش ياددهي 

  درصد متد

3 7/7/98  

انواع روش 

های براكي 

 تراپي

 

با تمامي تقسيم بندی های براكي تراپي )  -

براساس نوع چشمه ، زمان كاشت، بارگذاری 

 منبع و دوز مورد استفاده ( آشنا گردد. 

 
انواع روشهای براكي تراپي بر اساس نوع  -

 دانش( -چشمه ها را شرح دهد)شناختي 

 
انواع روشهای براكي تراپي بر اساس مدت  -

درمان)موقت و دائمي( را شرح دهد 

 دانش(-)شناختي

 

نراني  سخ

پرسش و 

 پاسخ

 وايت برد
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 پاورپوينت

فيلم آموزشي 

)در بعضي  از 

 جلسات (

پرسش و پاسخ  كالس

دوطرف در 

 كالس

 

 

 %60پايان ترم 

 %30ميان ترم 

 فعاليت كالسي

10% 

 

 

Khan, Faiz M., and John ) 1

Khan's the  P. Gibbons.

Physics of Radiation 

.., 2014Therapy 

 

2)Radiation therapy 

Physics. Hendee 

 

3)The physics of 

radiology . Johns 



 

 

 

 

 

شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

هدف كلي 

 جلسه
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 منابع تدريس شيوه ارزشيابي فعاليت های يادگيری محل تدريس وسايل آموزشي روش ياددهي 

  درصد متد

انواع روش  14/7/98 4

های براكي 

 تراپي

 

بر اساس بارگذاری انواع روشهای براكي تراپي  -

 دانش(-منبع را شرح دهد )شناختي

 بتواند دانشجو شده ارائه مطالب به توجه با -

 شرح را ها چشمه كردن لود یها روش انواع

 (دانش-يشناخت) دهد

 را after loading ستميس اتيخصوص -

 ستميس دو تفاوت و كند ذكر مناسب بصورت

manual و remote يشناخت)دهد شرح را 

 (دانش -

 را Stepping source يتراپ يبراك تفاوت -

-يشناخت) دهد حيتوضبا روش های ديگر 

 (دانش

نراني  سخ

پرسش و 

 پاسخ

 وايت برد
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 منابع تدريس شيوه ارزشيابي فعاليت های يادگيری محل تدريس وسايل آموزشي روش ياددهي 

  درصد متد

انواع روش  21/7/98 5

های براكي 

 (2تراپي)

 

تراپي بر اساس دوز انواع روشهای براكي  -

(را شرح HDRو   LDR،PDR،MDRريت)

 دانش(-دهد )شناختي

را بيان كند  HDRو  LDR،PDRمزايا و معايب  -

 دانش(-)شناختي
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 منابع تدريس شيوه ارزشيابي فعاليت های يادگيری محل تدريس وسايل آموزشي روش ياددهي 

  درصد متد

 یها چشمه 28/7/98 6

 مورد

 در استفاده

 يتراپ يبراك

و اصول اوليه برای راديوايزوتوپ ويژگي های  -

در براكي تراپي را شرح های مورد استفاده 

 دانش(-دهد )شناختي

انواع سورس های  مورد استفاده در براكي  -

 دانش(-تراپي را نام ببرد )شناختي

خصوصيات هر يک از سورس ها )مزايا و  -

توضيح دهد  معايب( را به طور كامل

 )دانش-)شناختي

نراني  سخ

پرسش و 

 سخپا

 وايت برد

 ماژيک

 پاورپوينت

فيلم آموزشي 
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 عاطفي، روان حركتي(

روش 

 ياددهي 

 منابع تدريس شيوه ارزشيابي های يادگيریفعاليت  محل تدريس وسايل آموزشي

  درصد متد

 یها چشمه 5/8/98 7

 مورد

 در استفاده

 يبراك

 (2)يتراپ

كاربرد هر يک از سورس ها را بيان كند  -

 دانش(-)شناختي

حل مثال ها و درمان های فرضي انجام شده با  -

 (مهارت -)دانشاستفاده از سورس های مختلف 
 

نراني  سخ

پرسش و 

 پاسخ

 وايت برد

 ماژيک

 پاورپوينت

فيلم آموزشي 

)در بعضي  از 

 جلسات (
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 منابع تدريس شيوه ارزشيابي فعاليت های يادگيری محل تدريس وسايل آموزشي روش ياددهي 

  درصد متد

8 12/8/98  

آشنايي با  

آماده سازی 

گيرنده 

های چشمه  

و انواع آن 

 ها

) شناختي با مفهوم اپليكاتو و كاتتر آشنا شود.  -

 دانش( –

دليل استفاده از اپليكاتور رابه دقت توضيح  -

 دانش( –دهد) شناختي 

انواع اپليكاتورهای مورد استفاده در كاشتهای  -

 –دائمي و موقت را شرح دهد) شناختي 

 تركيب(

خصوصيات اپليكاتور های مورد استفاده در  -

را شرح دهد و انواع آن را  های مختلفسرطان 

 تركيب( –نام ببرد ) شناختي 

 يبراك در استفاده مورد یكاتترها یها يژگيو -

 (بيترك – يشناخت) دهد شرح را يتراپ

نراني  سخ

پرسش و 

 پاسخ

 وايت برد

 ماژيک

 پاورپوينت

فيلم آموزشي 

)در بعضي  از 

 جلسات (

پرسش و پاسخ  كالس

دوطرف در 

 كالس
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 آموزشي: شناختي، عاطفي، روان حركتي(

 منابع تدريس شيوه ارزشيابي فعاليت های يادگيری محل تدريس وسايل آموزشي روش ياددهي 

  درصد متد

كاليبراسيون  19/8/98 9

چشمه های 

 براكي تراپي 

در مورد انواع روشهای كاليبراسيون چشمه های  -

 دانش( –براكي تراپي توضيح دهد) شناختي 

های تعيين توان چشمه را به دقت توضيح  روش -

 دانش( -دهد) شناختي 

بتواند توان كرمای هوا را محاسبه كند )  -

 تركيب( –شناختي 

آهنگ به صورت گروهي و با آموخته های قبلي  -

 –د ) شناختي ناكسپوژر در هوا را محاسبه كن

 تركيب(

نراني  سخ

پرسش و 

 پاسخ

 وايت برد

 ماژيک

 پاورپوينت

فيلم آموزشي 

)در بعضي  از 

 جلسات (

پرسش و پاسخ  كالس

دوطرف در 
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در مورد فاكتور های نيمه عمر، اكتيويته و  -

فاصله و ديگر عوامل موثر بر كاليبراسيون عالقه 

بپردازد)  مند شده و به جمع آوری اطالعات

 شناختي عاطفي(

3)The physics of radiology 

. Johns 

 

 

 

 

شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

اهداف ويژه رفتاری)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشي:                    هدف كلي جلسه

 شناختي، عاطفي، روان حركتي(

 منابع تدريس شيوه ارزشيابي فعاليت های يادگيری محل تدريس آموزشي وسايل روش ياددهي 

  درصد متد

آشنايي با اصول  26/8/98 10

دزيمتری با 

استفاده از 

 پروتكل

TG-43 

انواع روش های دزيمتری را به دقت شرح دهد  -

و مزايا  و معايب آن ها را بيان كند) شناختي 

 دانش( –

را به دقت  TG-43مدل محاسبه دز مدوالر:  -

 دانش( –شرح دهد ) شناختي 

در دستگاه مختصات  pآهنگ دز در نقطه  -

محاسبه  SKقطبي را با استفاده از توان كرمای 

 دانش( –كند )شناختي 

دانشجو بتواند روابط مربوط به ضرايب  -

همسانگرد و تابع شعاعي دز را بدست آورد 

 درك و فهم(-)شناختي

شجو بتواند با راهنمايي استاد فرمول مربوط دان -

به /اهنگ دز برای چشمه نقطه ای را بدست 

 درك و فهم(-آورد )شناختي

 

نراني  سخ

پرسش و 

 پاسخ

 وايت برد

 ماژيک

 پاورپوينت

فيلم آموزشي 
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 شناختي، عاطفي، روان حركتي(

 منابع تدريس شيوه ارزشيابي فعاليت های يادگيری محل تدريس وسايل آموزشي روش ياددهي 

 درصد متد 

اشنايي با انواع  3/9/98 11

سيستم های 

دوزيمتری 

 چشمه ها

اهداف طراحي درمان را بيان كند ) شناختي  -

 دانش( –

انواع سيستم های طراحي دزيمتری را نام   -

 دانش( –ببرد ) شناختي 

اساس عملكرد سيستم پاترسون پاركر را شرح  -

 دانش(-دهد )شناختي

اساس عملكرد سيستم مموريال را شرح دهد  -

 دانش(-)شناختي

سخنراني  

پرسش و 

 پاسخ

وايت برد 

 ماژيک

 پاورپوينت

پرسش و پاسخ  كالس

دوطرف در 

 كالس
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اساس عملكرد سيستم پاريس را شرح دهد  -

 دانش(-)شناختي

سيستم های طراحي دوزيمتری عالقه مند  -

شده و ضمن جستجوگری خصوصيات هر يک 

 از روشها را برای چشمه های مختلف ارائه مي 

 عاطفي( –كند ) شناختي 

فيلم آموزشي 

)در بعضي  از 

 جلسات (

 

3)The physics of 

radiology . Johns 

 

شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

 

 هدف كلي جلسه

اهداف ويژه رفتاری)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشي:                   

 شناختي، عاطفي، روان حركتي(

 

 روش ياددهي 

 

 وسايل آموزشي

 

 محل تدريس

 

 فعاليت های يادگيری

 

 شيوه ارزشيابي

 

 منابع تدريس

 درصد متد 

آشنايي با  10/9/98 12

سيستم 

دزيمتری 

كامپيوتری و 

 منچستر

اهداف دزيمتری با كامپيوتر را بيان كند )  -

 دانش( –شناختي 

مزايا سيستم كامپيوتری نسبت به ساير  -

-سيستم ها را به دقت شرح دهد )شناختي

 دانش(

سيستم دزيمتری منچستر را به دقت شرح  -

 دانش(-دهد ) شناختي

دانشجو به چگونگي استفاده از منحني های هم  -

ده  و دز در سيستم منچستر عالقه مند ش

ضمن جستجوگری آن را به صورت كنفرانس 

 عاطفي( –ارائه مي كند ) شناختي 
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پرسش و 
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طراحي پيش از 

 درمان

براكي  مراحلدانشجو بتواند به صورت  كلي  -

 دانش(-تراپي را شرح دهد )شناختي

داليل اهميت طراحي پيش از درمان برای  -

 دانش( -كاشت چشمه هارا شرح دهد)شناختي 

ظايف بعداز كاشت از جمله تهيه گرافي جهت و -

اطمينان از محل چشمه هارا شرح دهد 

 دانش(-)شناختي

ی جهت انجام مزايای تصويربرداری سه بعد -

براكي تراپي سه بعدی را توضيح دهد 

 دانش(-)شناختي

دانشجو بتواند منحني های ايزودوز حاصل از  -

 درك و فهم(-طراحي تفسير كند شناختي
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آشنايي با 

 طراحي درمان 

تراپي را شرح اهميت طراحي درمان در براكي  -

 دانش(-دهد)شناختي

فرايند شبيه سازی در طراحي درمان را توضيح  -

 دانش(-دهد )شناختي

طراحي كامپيوتری با استفاده از رايوگرافي  -

 دانش(-معمولي را شرح دهد )شناختي

طراحي كامپيوتری با استفاده از تصويربرداری  -

 دانش(-سه بعدی را شرح دهد )شناختي

 
گفته شده و با همفكری با توجه به توضيحات  -

ساير اعضا چگونگي محاسبهتوزيع دز چشمه ها 

 درك و فهم(-را شرح دهد )شناختي

 

فرايند ارزيابي طرح درمان را به اختصار توضيح   -

 دانش(-دهد )شناختي
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براكي تراپي 

 پروستات

 

 

 

 

 

 

 

شرايط انجام براكي تراپي در سرطان های  -

 دانش( -پروستات را شرح دهد)شناختي 

انواع كاشت ها ی پروستات را توضيح دهد   -

 دانش(-)شناختي

با توجه به مطالب ارائه شده سيستم طراحي  -

با همفكری ساير اعضا شرح درمان پروستات را 

 تركيب(-دهد )شناختي

در مورد تفسير هيستوگرام های حاصل از  -

طراحي درمان عالقه مند شده و به جمع آوری 

 اطالعات بپردازد) شناختي عاطفي(

دانشجو بتوانداصول حفاظت پرتويي در مورد   -

چشمه های بكاررفته در بدن بيمار را شرح دهد 

 دانش( -)شناختي 

شمه های با دز باال د ربراكي تراپي اربرد چك -

 دانش( -پروستات را توضيح دهد )شناختي
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پرسش و 

 پاسخ

وايت برد 
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كنترل كيفي در  15/10/98 17

 براكي تراپي

 

براكي تراپي را شرح مفهوم كنترل كيفي در  -

 دانش( -دهد)شناختي 

مزايای كنترل كيفي براكي تراپي را به دقت  -

 دانش(-شرح دهد )شناختي
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انواع آزمونهای كنترل كيفي مورد استفاده در  -

 دانش(-براكي تراپي را نام ببرد)شناختي

به  آزمونهای كنترل كيفي  عالقه مند شده و  -

اني به جمع آوری اطالعات در مورد فواصل زم

 آنها بپردازد) شناختي عاطفي(
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