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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 دانشکده پیراپزشکی

 ترمی درس طرح

  
                                                   رادیولوژی  کارشناسی پیوسته سومدانشجویان ترم مخاطبان:                                                 2   روشهای پرتو نگاری عنوان درس : 

  )توراكس وتنه ولگن(2آناتومي  : درس  پیش نیاز                                                 نظری واحد    3:  عملی (  –نظری  نوع واحد ) تعداد و  

 شت هفته دومه01-09شنبه یکو  9  - 01شنبه ها چهار                                      99-99نیمسال اول سال تحصیلي زمان ارائه درس :   
                                                                           03-01 ها چهارشنبهساعت مشاوره :         

    محمد رسول توحیدنیا مدرس : 
 هدف کلی:

، سینه استخوانهای قفسه، ستون فقراتدر پایان درس فراگیران اصول و روش  اجرای آزمونهای پرتو نگاری از  
  .را می آموزند و سیستم گوارشي صفراوی، سیستم  ادراری، سیستم  اصول پرتونگاری از شکم،  احشاءقفسه سینه

 

 :  )کلی جلسات(اهداف مرحله ای

 ستون فقراتمعرفی درس ، منابع ، مقدمه ارزشیابی مقدماتی ، اصول کلی پرتونگاری از  -0
 گردنیستون فقرات آشنایی با روشهای پرتو نگاری از  -2
 ستون فقرات پشتیآشنایی با روشهای پرتونگاری از  -3
 دنبالچه ای–ستون فقرات کمری,خاجی شناخت روشهای پرتونگاری  -1
  از بخش استخوانی قفسه سینهآشنایی با روشهای پرتو نگاری  -5
 جناغ  استخوان پرتونگاری از و روشهایل وبررسی اص -1
 دنده هاآشنایی با روشهای پرتونگاری از  -7
 تشخیصی و آزمون میان ترم ارزشیابی -9
 تکنیکهای پرتونگاری از قلب,ریتین ومدیاستین  آشنایی با -9

  شکماصول پرتونگاری از  -01
  سیستم ادراریتکنیکهای پرتونگاری از   – 00
 تکنیکهای پرتونگاری از سیستم ادراری )ادامه(  - 02
 آشنایی با روشهای پرتو نگاری از سیستم صفراوی  – 03
 با روشهای پرتو نگاری از سیستم صفراوی )ادامه( آشنایی -01
 گوارشي  تکنیکهای پرتونگاری از سیستم -05
 )ادامه(گوارشي تکنیکهای پرتونگاری از سیستم -01

 : ویژهاهداف 

 
 : ستون فقراتمعرفی درس ، منابع ، مقدمه ، اصول کلی پرتونگاری از  – 0

 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 .تشرح نماید  ( اهداف درس را 0-0
 .ان کند یرا ب ستون فقرات( آمادگیهای الزم بیماران در پرتونگاری  2-0
 .را متناسب با کاربرد هر یک نام ببرد ستون فقرات( نماهای رایج پرتونگاری از 3-0
رد تشریح ا با توجه به عملکر ستون فقراتو تجهیزات کمکی پرتونگاری از  ستون فقراتگیهای مخصوص پرتونگاری ژ( وی1-0

.نماید  
 : ستون فقرات گردنیآشنایی با روشهای پرتونگاری  – 2

 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 را تشریح کند .فقرات گردنی ( آناتومی رادیولوژیک  0-2
 را براساس موارد کاربرد فهرست نماید .  فقرات گردنی( نماهای روتین پرتونگاری از 2-2
  .تشریح کندوتکمیلی را در وضعیت روبرو ، نیمرخ ، مایل ، محوری  نیفقرات گرد( اصل پرتونگاری از  3-2
  

 ستون فقرات پشتیآشنایی با روشهای پرتونگاری از  – 3

 را تشریح کند . ستون فقرات پشتیرادیولوژیک  و پاتولوژی (  آناتومی3-0 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .یتهای روبرو ، نیمرخ ، مایل ، محوری را تشریح کند در وضع ستون فقرات پشتی(  روشهای پرتو نگاری از 2-3

 را تشریح کند . ستون فقرات پشتی مفاصل آپوفیزیال دررتو نگاری از پ( اصول 3-3
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 دنبالچه ای –ستون فقرات کمری,خاجی  از شناخت روشهای پرتو نگاری – 1

 .را تشریح کند  دنبالچه–ری,خاجی ستون فقرات کم   ( آناتومی رادیولوژیک1-0 ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .را تشریح نماید دنبالچه–ستون فقرات کمری,خاجی ( روشهای پرتو نگاری در وضعیتهای روبرو ، نیمرخ ، محوری 2-1

 توضیح دهد . را l5/S0نمای لکالیزه از مفصل ( 3-1
 

 از بخش استخوانی قفسه سینهآشنایی با روشهای پرتو نگاری  – 5

  قادرباشد ایان دانشجوپدر

 را تشریح کند .بخش استخوانی قفسه سینه ( آناتومی رادیولوژیک 0-5

 را تشریح کند بخش استخوانی قفسه سینه روشهای پرتو نگاری از  کاربرد(2-5

 .تشریح کند  chest x-rayبخش استخوانی قفسه سینه و تفاوت آنرا از اصول پرتو نگاری از نحوه آماده سازی بیمارو( 3-5
 

 استخوان جناغبررسی اصول پرتونگاری از  – 1

 دریایان دانشجو قادرباشد

 .تشریح کند استخوان جناغ ( آناتومی رادیولوژیک استخوان 0-1

 را تشریح کند . نیمرخ و  کراس تیبل،  روبرو,ابلیکرا در وضعیتهای استخوان جناغ ( نماهای پرتو نگاری از  1- 2
 

 ده هااز دنشناخت روشهای پرتو نگاری  – 7

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 تشریح کند . از دنده هارا( نماهای پرتو نگاری  0-7

 تشریح نمایند . ,آگزیال  روبرو, را براساس روشهای دنده ها( پرتو نگاری از 2-7

 تشریح نماید .  ابلیک ، نیمرخرا براساس نماهای  دنده ها( پرتو نگاری از 3-7
 
 آزمون میان ترم  – 9
 سی کارآیی روش تدریس ( برر0-9
 ( تشویق فراگیران به تالش بیشتر جهت یادگیری مطالب 2-9
 ( رفع ابهامات و اشکاالت احتمالی مطالب آموخته شده 3-9
 

 از قلب,ریتین ومدیاستیننگاری آشنایی با پرتو – 9

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .را تشریح کند  ن ومدیاستینقلب,ریتینگاری از ورتپ  موارد کاربردآمادگی بیمار ، و( 0-9

بر اساس پوزیشن ,سانتر ,فاز تنفسی  PA,AP,LAT,OBL,LORDOTICوضعیتهای  دررا قلب,ریتین ومدیاستینپرتو نگاری از ( 2-9

  .تشریح کند
  

 شکمپرتو نگاری از  اصول  – 01

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .را تشریح کند شکم پرتونگاری از  دربیمار الزم  آمادگیو اصول ,اهداف(0-01

 را توضیح دهد. از شکم حاداجرای آزمونهای پرتو نگاری  شکم حاد را تشریح و نحوه( 2-01
 

 تکنیکهای پرتونگاری از سیستم ادراری – 00

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 کند  آناتومی رادیو لوژیک سیستم ادراری را تشریح (0-00
 .تشریح کند  رادیو لوژیک سیستم ادراریونهای ( آمادگیهای الزم بیمار را جهت آزم2-00
 را بیان کند . رادیو لوژیک سیستم ادراری( دوزو نوع ماده حاجب مورد استفاده در آزمونهای 3-00
 .تشریح کند آنهابر حسب موارد کاربرد  را IVPو KUBآزمون   اجرای ( نحوه1-00
 
 
 
 
  



 III 

 

 (تکنیکهای پرتونگاری از سیستم ادراری )ادامه- 02

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .نماید  تشریحرا  ونحوه اجرای آزمون سیستوگرافی( موارد کاربرد 0-02
 .توضیح دهد,نفروستومی پوستی را  VCUG,retrograde pyelography( موارد کاربرد ونحوه اجرای آزمون2-02
   

 سیستم صفراویآشنایی با روشهای پرتو نگاری از سیستم  -03

  جو قادرباشدایان دانشپدر

 را برحسب کاربرد نام ببرد  صفراوی( آزمونهای تصویر برداری از سیستم 0-03
 .تشریح کندبه موارد کاربرد ، آمادگیهای بیمار ، نوع و دوز ماده حاجب و نماهای پرتو نگاری را با توجه  OCG( آزمون 2-03
 ند.را با توجه به موارد کاربرد ، آمادگیهای بیمار ، نوع و دوز ماده حاجب و نماهای پرتو نگاری تشریح ک IVCآزمون  (3-03
 

 سیستم صفراوی)ادامه(آشنایی با روشهای پرتو نگاری از سیستم  – 01

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .را برحسب کاربرد توضیح دهد صفراویدرسیستم   PTC( آزمون 0-01
را با توجه به موارد کاربرد ، آمادگیهای بیمار ، نوع و دوز ماده حاجب و نماهای پرتو نگاری درسیستم  T-TUBEون ( آزم2-01

 .تشریح کند صفراوی
را با توجه به موارد کاربرد ، آمادگیهای بیمار ، نوع و دوز ماده حاجب و نماهای پرتو نگاری درسیستم  ERCP( آزمون 3-01ٍ

 .تشریح کند صفراوی

 سیستم گوارشياز  بررسی اصول و روشهای پرتونگاری  -05

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 را تشریح کند حلق،مري،معده ودوازده( آناتومی رادیولوژیک 0-05
 .تشریح کند به كمك تجویز ماده حاجب را حلق ومرياصول پرتونگاری  آمادگي بیماران ،موارد كاربرد،(2-05
 .اصول پرتونگاری معده ودوازده را به كمك تجویز ماده حاجب تشریح کندكاربرد،  آمادگي بیماران ،موارد (3-05
 

 )ادامه(از سیستم گوارشي بررسی اصول و روشهای پرتونگاری -01

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 ( آناتومی رادیولوژیک روده كوچكوروده بزرگ را تشریح کند0-01
 .را به كمك تجویز ماده حاجب تشریح کند روده كوچكرتونگاری (آمادگي بیماران ،موارد كاربرد، اصول پ2-01
 .را به كمك تجویز ماده حاجب تشریح کند روده بزرگآمادگي بیماران ،موارد كاربرد، اصول پرتونگاری  (3-01
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 منابع برای مطالعه :
0- Ballinger , Philipw 
Merrills atlas of radiographic positions and radiologic procedures.Last Edition, mosby . 

 
2 - Bontrager , Kennethl  
Texet book of radiographic positioning and related andatom , Last Edition, mosby . 

 0371فنون  تخصصی رادیولوژی ، نشر ماجد تهران ، تورچیان ، فضل اله ،  – 3
 0395سر ، انتشارات نور دانش ،  شکم,تکنیک های پرتو نگاری تنه وتورچیان ، فضل اله ،  – 1
 

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

 
 :  رسانه های آموزشی

 وایت برد ، کامپیوتر ، دیتاپروژکتور ، نگاتوسکوپ 
 سنجش و ارزشیابی 

م از نمره کل)بر حسب درصد(سه  آزمون روش      آزمون  ساعت تاریخ  

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------------------- ----------------- کوئیز

ترم آزمون میان  ( نمره   3% )05 تشریحی   22/9/99  

(نمره   01 %)91 چهار گزینه ای آزمون پایان ترم حاناتطبق برنامه امت    

حضور فعال در 
 کالس

(نمره %0)5 -----------------    

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

          به منظور بهره برداری مناسب از وقت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل  
 نمایند:

 م غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه...(به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد)عد -
 ها را مطالعه نمایند.به منابع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث  -    

 شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس . -
 
 
 
 
 : EDOوه:                    نام وامضای مسئولنام وامضای مدرس:                            نام وامضای مدیر گر  
 تاریخ ارسال:                                 تاریخ ارسال:                              07/1/99تاریخ تحویل:   

                                                                  07/1/99                               
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 سدرجدول زمان بندی 

 99-99نیمسال اول                                                                 2 روشهای پرتو نگاری   عنوان درس :
 

  01-09شنبه ها یکو 9-01 شنبه ها چهار: روز وساعت جلسه         
   

 

 

 روش تـدریس مـدرس لسهموضوع هر ج تاریخ جلسه

معرفی درس ، اهداف ، منابع ، ارزشیابی مقدماتی ، بررسی  27/1/99 0

   ستون فقرات اصول کلی پرتونگاری از 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
 نمایش اسالید  بحث گروهی،

از ستون  آشنایی با روشها و تکنیکهای پرتو نگاری   3/7/99 2
 دنیفقرات گر

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

محمد رسول  آشنایی با روشهای پرتو نگاری از ستون فقرات سینه ای  01/7/99 3       
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

ن فقرات کمری, آشنایی با روشهای پرتو نگاری از ستو 07/7/99 1
 دنبالچه ای -خاجی

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
 نمایش اسالید  بحث گروهی،

از بخش استخوانی  آشنایی با تکنیکهای پرتو نگاری  21/7/99 5
 قفسه سینه

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

ل و روشهای پرتونگاری از بررسی اصو 0/9/99 1
 استخوان جناغ

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

 آشنایی با روشهای پرتونگاری از دنده ها 9/9/99 7
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

محمد رسول  ون میان ترمارزشیابی تشخیصی و آزم 22/9/99 9
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
 نمایش اسالید  بحث گروهی،

محمد رسول  از قلب,ریتین ومدیاستینآشنایی با پرتونگاری  21/9/99و  29 9
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
 نمایش اسالید  بحث گروهی،

محمد رسول  شکماصول  پرتو نگاری از  3/9/99و1 01
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

محمد رسول  تکنیکهای پرتونگاری از سیستم ادراری 01/9/99و03 00
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
 نمایش اسالید  بحث گروهی،

تکنیکهای پرتونگاری از سیستم  07/9/99و21 02
 )ادامه(ادراری

محمد رسول 
 توحیدنیا

 نرانی ، پرسش و پاسخ ، سخ
 نمایش اسالید  بحث گروهی،

آشنایی با روشهای پرتو نگاری از سیستم  25/9/99و27 03

 سیستم صفراوی

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
 نمایش اسالید  بحث گروهی،

 ستمیاز س یپرتو نگار یبا روشها ییآشنا 0/01/99و1 01
 )ادامه(یصفراو ستمیس

د رسول محم
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
 نمایش اسالید بحث گروهی،

از  بررسی اصول و روشهای پرتونگاری   9/01/99و00 05
 سیستم گوارشي

 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید

از  بررسی اصول و روشهای پرتونگاری 05/01/99و09 01
 ()ادامهشيسیستم گوار

محمد رسول 

ایدنیتوح  

، پرسش و پاسخ ،  یسخنران

دیاسال شینما  ،یبحث گروه  


