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صاَؼگبِ ػهٕو پشػکی کزيبَؼبِ 
صاَؼکضِ پیزاپشػکی 

تزيی  درس طزح

  
                                                   راصیٕنٕژی  کبرػُبطی پیٕطتّ طٕوصاَؼجٕیبٌ تزو : يشبطجبٌ                                                2   رٔػٓبی پزتٕ َگبری :ػُٕاٌ صرص  

  (تٕراكض ٔتُّ ٔنگٍ)2آَبتٕيي  : صرص  پیغ َیبس                                                 َظزی ٔادض    3:  (ػًهی   –َظزی  )َٕع ٔادض  تؼضاص ٔ  
ْؼت ْفتّ صٔو 16-18رػُجّ أچّ  8  - 10ػُجّ ْب چٓبر  95-96َیًظبل أل طبل تذصیهي : سيبٌ ارائّ صرص   
                                                                           13-14 طّ ػُجّ ْب: طبػت يؼبٔرِ         

    يذًض رطٕل تٕدیضَیب :يضرص  
: ْضف کهی

، اطتشٕآَبی قفظّ طیُّ، طتٌٕ فقزاتصر پبیبٌ صرص فزاگیزاٌ اصٕل ٔ رٔع  اجزای آسيَٕٓبی پزتٕ َگبری اس  
  .را يی آيٕسَض ٔ طیظتى گٕارػي صفزأی، طیظتى  اصراری، طیظتى  اری اس ػکىاصٕل پزتَٕگ،  ادؼبءقفظّ طیُّ

 

:   (کهی جهظبت)اْضاف يزدهّ ای

طتٌٕ فقزات يؼزفی صرص ، يُبثغ ، يقضيّ ارسػیبثی يقضيبتی ، اصٕل کهی پزتَٕگبری اس  -1
 طتٌٕ فقزات گزصَیآػُبیی ثب رٔػٓبی پزتٕ َگبری اس  -2
 طتٌٕ فقزات پؼتی آػُبیی ثب رٔػٓبی پزتَٕگبری اس -3
 صَجبنچّ ای–سبجی ,طتٌٕ فقزات کًزیػُبست رٔػٓبی پزتَٕگبری  -4
  اس ثشغ اطتشٕاَی قفظّ طیُّآػُبیی ثب رٔػٓبی پزتٕ َگبری  -5
 جُبؽ  اطتشٕاٌ پزتَٕگبری اس ٔ رٔػٓبیل ٔثزرطی اؽ -6
 صَضِ ْبآػُبیی ثب رٔػٓبی پزتَٕگبری اس  -7
 ارسػیبثی تؼشیصی ٔ آسيٌٕ يیبٌ تزو -8
 ریتیٍ ٔيضیبطتیٍ,تکُیکٓبی پزتَٕگبری اس قهت  آػُبیی ثب -9

  ػکىاصٕل پزتَٕگبری اس  -10
  طیظتى اصراریتکُیکٓبی پزتَٕگبری اس    –11
 (اصايّ)تکُیکٓبی پزتَٕگبری اس طیظتى اصراری    -12
 آػُبیی ثب رٔػٓبی پزتٕ َگبری اس طیظتى صفزأی   –13
 (اصايّ)ٔی آػُبیی ثب رٔػٓبی پزتٕ َگبری اس طیظتى صفزا -14
گٕارػي   تکُیکٓبی پزتَٕگبری اس طیظتى -15
( اصايّ)گٕارػي تکُیکٓبی پزتَٕگبری اس طیظتى -16

 : ٔیژِاْضاف 
 
 : طتٌٕ فقزاتيؼزفی صرص ، يُبثغ ، يقضيّ ، اصٕل کهی پزتَٕگبری اس   –1

 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 .اْضاف صرص را تؼزح ًَبیض (  1-1
 .اٌ کُض یرا ة طتٌٕ فقزاتثیًبراٌ صر پزتَٕگبری آيبصگیٓبی السو (  2-1
 .را يتُبطت ثب کبرثزص ْز یک َبو ثجزص طتٌٕ فقزاتًَبْبی رایج پزتَٕگبری اس ( 3-1
ا ثب تٕجّ ثّ ػًهکزص تؼزیخ ر طتٌٕ فقزاتٔ تجٓیشات کًکی پزتَٕگبری اس  طتٌٕ فقزاتگیٓبی يشصٕؽ پزتَٕگبری ژٔی( 4-1

.ًَبیض  
 : طتٌٕ فقزات گزصَیی پزتَٕگبری آػُبیی ثب رٔػٓب  –2

 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

. را تؼزیخ کُض فقزات گزصَی آَبتٕيی راصیٕنٕژیک (  1-2
.  را ثزاطبص يٕارص کبرثزص فٓزطت ًَبیض  فقزات گزصَیًَبْبی رٔتیٍ پزتَٕگبری اس ( 2-2
  .تؼزیخ کُضٔتکًیهی ، يذٕری  را صر ٔضؼیت رٔثزٔ ، َیًزر ، يبیم فقزات گزصَیاصم پزتَٕگبری اس (  3-2
  

 طتٌٕ فقزات پؼتیآػُبیی ثب رٔػٓبی پزتَٕگبری اس   –3

. را تؼزیخ کُض  طتٌٕ فقزات پؼتیراصیٕنٕژیک  ٔ پبتٕنٕژی آَبتٕيی(  3-1 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .را تؼزیخ کُض صر ٔضؼیتٓبی رٔثزٔ ، َیًزر ، يبیم ، يذٕری  طتٌٕ فقزات پؼتیرٔػٓبی پزتٕ َگبری اس (  2-3

 .را تؼزیخ کُض  طتٌٕ فقزات پؼتی يفبصم آپٕفیشیبل صررتٕ َگبری اس پاصٕل ( 3-3
 
 
 



 II 

 

 صَجبنچّ ای –سبجی ,طتٌٕ فقزات کًزی اس ػُبست رٔػٓبی پزتٕ َگبری  –4

 .را تؼزیخ کُض  صَجبنچّ–سبجی ,طتٌٕ فقزات کًزی   آَبتٕيی راصیٕنٕژیک( 4-1 ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .را تؼزیخ ًَبیض صَجبنچّ–سبجی ,طتٌٕ فقزات کًزیرٔػٓبی پزتٕ َگبری صر ٔضؼیتٓبی رٔثزٔ ، َیًزر ، يذٕری ( 2-4

 .تٕضیخ صْض  را l5/S1ًَبی نکبنیشِ اس يفصم ( 3-4
 

 اس ثشغ اطتشٕاَی قفظّ طیُّآػُبیی ثب رٔػٓبی پزتٕ َگبری   –5

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

. را تؼزیخ کُض ثشغ اطتشٕاَی قفظّ طیُّ آَبتٕيی راصیٕنٕژیک ( 1-5

را تؼزیخ کُض  ثشغ اطتشٕاَی قفظّ طیُّ رٔػٓبی پزتٕ َگبری اس  کبرثزص(2-5

. تؼزیخ کُض  chest x-rayثشغ اطتشٕاَی قفظّ طیُّ ٔ تفبٔت آَزا اس اصٕل پزتٕ َگبری اس َذِٕ آيبصِ طبسی ثیًبرٔ( 3-5
 

 ؽاطتشٕاٌ جُبثزرطی اصٕل پزتَٕگبری اس   –6

 دریایان دانشجو قادرباشد

 .تؼزیخ کُض اطتشٕاٌ جُبؽ آَبتٕيی راصیٕنٕژیک اطتشٕاٌ ( 1-6

 .را تؼزیخ کُض  َیًزر ٔ  کزاص تیجم،  اثهیک,رٔثزٔرا صر ٔضؼیتٓبی اطتشٕاٌ جُبؽ ًَبْبی پزتٕ َگبری اس (  6 -2
 

 اس صَضِ ْبػُبست رٔػٓبی پزتٕ َگبری   –7

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .تؼزیخ کُض  اس صَضِ ْبراًَبْبی پزتٕ َگبری  ( 1-7

. تؼزیخ ًَبیُض  ,آگشیبل  ,رٔثزٔ را ثزاطبص رٔػٓبی صَضِ ْبپزتٕ َگبری اس ( 2-7

 . تؼزیخ ًَبیض  اثهیک ، َیًزررا ثزاطبص ًَبْبی  صَضِ ْبپزتٕ َگبری اس ( 3-7
 
آسيٌٕ يیبٌ تزو    –8
ثزرطی کبرآیی رٔع تضریض  ( 1-8
گیزاٌ ثّ تالع ثیؼتز جٓت یبصگیزی يطبنت  تؼٕیق فزا( 2-8
رفغ اثٓبيبت ٔ اػکبالت ادتًبنی يطبنت آيٕستّ ػضِ  ( 3-8
 

 ریتیٍ ٔيضیبطتیٍ,اس قهتَگبری آػُبیی ثب پزتٕ  –9

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .را تؼزیخ کُض  ریتیٍ ٔيضیبطتیٍ,قهتَگبری اس ٔرتپ  يٕارص کبرثزصآيبصگی ثیًبر ، ٔ( 1-9

فبس تُفظی ,طبَتز ,ثز اطبص پٕسیؼٍ  PA,AP,LAT,OBL,LORDOTICٔضؼیتٓبی  صررا ریتیٍ ٔيضیبطتیٍ,قهتٔ َگبری اس پزت( 2-9

  .تؼزیخ کُض
  

 ػکىپزتٕ َگبری اس  اصٕل   –10

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .را تؼزیخ کُض پزتَٕگبری اس ػکى  صرثیًبر السو  آيبصگیٔ اصٕل ,اْضاف(1-10

 . را تٕضیخ صْضاس ػکى دبصاجزای آسيَٕٓبی پزتٕ َگبری  تؼزیخ ٔ َذِٕ ػکى دبص را( 2-10
 

 تکُیکٓبی پزتَٕگبری اس طیظتى اصراری  –11

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

کُض   آَبتٕيی راصیٕ نٕژیک طیظتى اصراری را تؼزیخ (1-11
 .ح کُض تؼزی راصیٕ نٕژیک طیظتى اصراریآيبصگیٓبی السو ثیًبر را جٓت آسيَٕٓبی ( 2-11
. را ثیبٌ کُض  راصیٕ نٕژیک طیظتى اصراریصٔسٔ َٕع يبصِ دبجت يٕرص اطتفبصِ صر آسيَٕٓبی ( 3-11
. تؼزیخ کُض آَٓبثز دظت يٕارص کبرثزص  را KUB ٔIVPآسيٌٕ   اجزای َذِٕ( 4-11
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 (اصايّ)تکُیکٓبی پزتَٕگبری اس طیظتى اصراری  -12

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .ًَبیض  تؼزیخرا  َٔذِٕ اجزای آسيٌٕ طیظتٕگزافیارص کبرثزص يٕ( 1-12
. تٕضیخ صْضَفزٔطتٕيی پٕطتی را , VCUG,retrograde pyelographyيٕارص کبرثزص َٔذِٕ اجزای آسيٌٕ( 2-12

   

 طیظتى صفزأیآػُبیی ثب رٔػٓبی پزتٕ َگبری اس طیظتى  -13

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

را ثزدظت کبرثزص َبو ثجزص   صفزأیآسيَٕٓبی تصٕیز ثزصاری اس طیظتى ( 1-13
 .تؼزیخ کُضثّ يٕارص کبرثزص ، آيبصگیٓبی ثیًبر ، َٕع ٔ صٔس يبصِ دبجت ٔ ًَبْبی پزتٕ َگبری را ثب تٕجّ  OCGآسيٌٕ ( 2-13
. َضِ دبجت ٔ ًَبْبی پزتٕ َگبری تؼزیخ کرا ثب تٕجّ ثّ يٕارص کبرثزص ، آيبصگیٓبی ثیًبر ، َٕع ٔ صٔس يبص IVCآسيٌٕ  (3-13
 

 (اصايّ)طیظتى صفزأیآػُبیی ثب رٔػٓبی پزتٕ َگبری اس طیظتى   –14

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .را ثزدظت کبرثزص تٕضیخ صْض صفزأیصرطیظتى   PTCآسيٌٕ ( 1-14
ٔ صٔس يبصِ دبجت ٔ ًَبْبی پزتٕ َگبری صرطیظتى را ثب تٕجّ ثّ يٕارص کبرثزص ، آيبصگیٓبی ثیًبر ، َٕع  T-TUBEآسيٌٕ ( 2-14

 .تؼزیخ کُض صفزأی
را ثب تٕجّ ثّ يٕارص کبرثزص ، آيبصگیٓبی ثیًبر ، َٕع ٔ صٔس يبصِ دبجت ٔ ًَبْبی پزتٕ َگبری صرطیظتى  ERCPآسيٌٍٕ ( 3-14

. تؼزیخ کُض صفزأی

 طیظتى گٕارػياس  ثزرطی اصٕل ٔ رٔػٓبی پزتَٕگبری  -15

  جو قادرباشدایان دانشپدر

را تؼزیخ کُض  دهق،يزي،يؼضِ ٔصٔاسصِآَبتٕيی راصیٕنٕژیک ( 1-15
. تؼزیخ کُض ثّ كًك تجٕیش يبصِ دبجت را دهق ٔيزياصٕل پزتَٕگبری  آيبصگي ثیًبراٌ ،يٕارص كبرثزص،(2-15
. ة تؼزیخ کُضاصٕل پزتَٕگبری يؼضِ ٔصٔاسصِ را ثّ كًك تجٕیش يبصِ دبجآيبصگي ثیًبراٌ ،يٕارص كبرثزص،  (3-15

( اصايّ)اس طیظتى گٕارػي ثزرطی اصٕل ٔ رٔػٓبی پزتَٕگبری -16

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

آَبتٕيی راصیٕنٕژیک رٔصِ كٕچكٕرٔصِ ثشرگ را تؼزیخ کُض ( 1-16
. را ثّ كًك تجٕیش يبصِ دبجت تؼزیخ کُض رٔصِ كٕچكآيبصگي ثیًبراٌ ،يٕارص كبرثزص، اصٕل پزتَٕگبری (2-16
. را ثّ كًك تجٕیش يبصِ دبجت تؼزیخ کُض رٔصِ ثشرگآيبصگي ثیًبراٌ ،يٕارص كبرثزص، اصٕل پزتَٕگبری  (3-16
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: يُبثغ ثزای يطبنؼّ 
1- Ballinger , Philipw 
Merrills atlas of radiographic positions and radiologic procedures. 7 the volume 2 3 , 
mosby , 1990  
2 - Bontrager , Kennethl  
Texet book of radiographic positioning and related andatom , 5 thed mosby , 2001 

 1374فٌُٕ  تشصصی راصیٕنٕژی ، َؼز يبجض تٓزاٌ ، تٕرچیبٌ ، فضم انّ ،   –3
 1385،  طز ، اَتؼبرات َٕر صاَغ ,ػکىتٕرچیبٌ ، فضم انّ ، تکُیک ْبی پزتٕ َگبری تُّ ٔ  –4
 

:  یبصگیزی  –ػیِٕ ْبی یبص صْی 
 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ، ارائّ کُفزاَض تٕطط صاَؼجٕیبٌ 

 
:   رطبَّ ْبی آيٕسػی

 ٔایت ثزص ، کبيپیٕتز ، صیتبپزٔژکتٕر ، َگبتٕطکٕپ 
 طُجغ ٔ ارسػیبثی 

رٔع       آسيٌٕ (ثز دظت صرصض)طٓى اس ًَزِ کم   طبػت تبریز  

/////////////////////////// ----------------------------- ----------- کٕئیش  //////////////////////// 

تزو آسيٌٕ يیبٌ  ( ًَزِ   %3 )15      

(ًَزِ   16 %)80  آسيٌٕ پبیبٌ تزو   طبق برنامه امتحانات 

دضٕر فؼبل صر 
 کالص

(ًَزِ %1)5     

 
:يقزرات کالص ٔ اَتظبرات اس صاَؼجٕ  

          ثزصاری يُبطت اس ٔقت يذضٔص کالص اس صاَؼجٕیبٌ ػشیش اَتظبر يی رٔص ثّ رػبیت َکبت سیز تٕجّ کبيم ثّ يُظٕر ثٓزِ  
: ًَبیُض
 ...(ػضو غیجت کالطی،طبػت ٔرٔص ٔسزٔج کالص،سبيٕع ثٕصٌ تهفٍ ًْزاِ)ثّ يقزرات اَظجبطی کالص ادتزاو ثگذارص -

. ْب را يطبنؼّ ًَبیُضنی ثذث ثّ يُبثغ صرطی يؼزفی ػضِ يزاجؼّ ٔيطبنت تکًی     -
. ػزکت فؼبل تًبيی صاَؼجٕیبٌ صر ثذث ْبی گزْٔی کالص  -
 
 
 
 
:  EDOَبو ٔايضبی يظئٕل:                    َبو ٔايضبی يضیز گزِٔ:                            َبو ٔايضبی يضرص  
: تبریز ارطبل:                                 تبریز ارطبل:                                     تبریز تذٕیم   
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ص صرجضٔل سيبٌ ثُضی 
 

  16-18ٔچٓبرػُجّ ْب  8-10 ػُجّ ْب چٓبر: رٔس ٔطبػت جهظّ         
   

 

 

رٔع تـضریض يـضرص يٕضٕع ْز جهظّ  تبریز جهظّ

ػیبثی يقضيبتی ، ثزرطی يؼزفی صرص ، اْضاف ، يُبثغ ، ارس 24/6/95 1

   طتٌٕ فقزات اصٕل کهی پزتَٕگبری اس 

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ، 
ًَبیغ اطالیض   ثذث گزْٔی،

اس طتٌٕ  آػُبیی ثب رٔػٓب ٔ تکُیکٓبی پزتٕ َگبری   31/6/95 2
 فقزات گزصَی

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ،
یغ ًَب  ثذث گزْٔی،

اطالیض  

يذًض رطٕل آػُبیی ثب رٔػٓبی پزتٕ َگبری اس طتٌٕ فقزات طیُّ ای   7/7/95 3       
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ،
ًَبیغ   ثذث گزْٔی،

اطالیض  

, آػُبیی ثب رٔػٓبی پزتٕ َگبری اس طتٌٕ فقزات کًزی 14/7/95 4
صَجبنچّ ای  -سبجی

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 ع ٔ پبطز ، طشُزاَی ، پزص
ًَبیغ اطالیض   ثذث گزْٔی،

اس ثشغ اطتشٕاَی  آػُبیی ثب تکُیکٓبی پزتٕ َگبری  28/7/95 5
 قفظّ طیُّ

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ،
ًَبیغ   ثذث گزْٔی،

اطالیض  

ثزرطی اصٕل ٔ رٔػٓبی پزتَٕگبری اس  5/8/95 6
 اطتشٕاٌ جُبؽ

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 ، پزطغ ٔ پبطز ، طشُزاَی
ًَبیغ   ثذث گزْٔی،

اطالیض  

 آػُبیی ثب رٔػٓبی پزتَٕگبری اس صَضِ ْب 12/8/95 7
 

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ،
ًَبیغ   ثذث گزْٔی،

اطالیض  

يذًض رطٕل  ارسػیبثی تؼشیصی ٔ آسيٌٕ يیبٌ تزو 19/8/95 8
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ، 
ًَبیغ اطالیض   ْٔی،ثذث گز

يذًض رطٕل  ریتیٍ ٔيضیبطتیٍ,اس قهتآػُبیی ثب پزتَٕگبری  26/8/95 9
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ، 
ًَبیغ اطالیض   ثذث گزْٔی،

يذًض رطٕل  ػکىاصٕل  پزتٕ َگبری اس  3/9/95 10
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ،
ًَبیغ   ثذث گزْٔی،

اطالیض  

يذًض رطٕل  تکُیکٓبی پزتَٕگبری اس طیظتى اصراری 17/9/95 11
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ، 
ًَبیغ اطالیض   ثذث گزْٔی،

تکُیکٓبی پزتَٕگبری اس طیظتى  24/9/95 12
( اصايّ)اصراری

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ، 
ًَبیغ اطالیض   ثذث گزْٔی،

ی پزتٕ َگبری اس طیظتى آػُبیی ثب رٔػٓب 1/10/95 13

 طیظتى صفزأی

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ، 
ًَبیغ اطالیض   ثذث گزْٔی،

اس  ثزرطی اصٕل ٔ رٔػٓبی پزتَٕگبری   8/10/95 14
 طیظتى گٕارػي

 

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ، 
ًَبیغ اطالیض  ثذث گزْٔی،

اس  ٔ رٔػٓبی پزتَٕگبری ثزرطی اصٕل 15/10/95 15
 اصايّ)طیظتى گٕارػي

يذًض رطٕل 
تٕدیضَیب 

 طشُزاَی ، پزطغ ٔ پبطز ،
ًَبیغ   ثذث گزْٔی،

اطالیض 


