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 :شعشعآشنایی با ساختار اتم وت مقدمه ، ,معرفی درس ، منابع ، ارزشیابی مقدماتی – 1

 درپایان دانشجو قادرباشد

 ( اهداف درس را تشرح نماید  1-1
 .كٌد را تشریحساختار اتن (  2-1
 .بطْر خالصَ تْضيح دُدرا  X هْلدُاي اشعَ ّ ًحٍْ تْليد( 3-1
 
 : پسشکیاًْاع رّشِای تصْیربرداری آشنایی با  -2

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .را بياى كٌدتصْیرسازي در رادیْلْژي  اصول (  1-2

 . .را بياى كٌد سی تی اسکيتصْیرسازي در  اصول  (2-2
 ..را بياى كٌد سًْْگرافیتصْیرسازي در  اصول  ( 3-2
 ..را بياى كٌد ام آر آی تصْیرسازي در  اصول  (1-2
  

 مواد کنتراست و  نحوه استفاده  از آنها در تصویربرداری پزشکی  انواع آشنایی با – 3
 قادرباشد درپایان دانشجو

 .  ضرورت بکارگیری مواد کنتراست در تصویربرداری پزشکی را تشریح کند(  1-3
 .فهرست نمایدمواد کنتراست را  موارد کاربرد و انواع(  2-3
 

 ی یونیزانپرتُْا در برابراصْل رادیْبيْلْژي ّ حفاظت  – 1
 درپایان دانشجو قادرباشد

 .ُداصْل پایَ اي زیست پرتْي را تْضيح د( 1-1

 انواع عوارض پرتوگیری را فهرست نماید( 2-1
 اصول پایه حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان را تشریح کند.(  3-1

 

 خطرات تشعشع  و حفاظت در برابر پرتودراتاق عمل  - 5

 درپایان دانشجو قادرباشد

 عٌْاى گٌدزا تشریح کٌدهاُيت ، کاربرد ّخطرات پرتْ فرابٌفش هْرد استفادٍ در اتاق ُای عول را بَ ( 1-5

 عوامل موثر برپرتوگیری بیماران وکارکنان اتاق عمل را فهرست نماید (2-5



ًکات کاربردی در کاُش دّز دریافتی بيواراى ّکارکٌاى اتك عول را حيي اجرای آزهْى ُای پرتًْگاری ّفلْرسکْپی فِرست ( 3-5

 .کٌد
 

 در اتاق عمل کاربردهای پرتونگاریآشنایی با  – 6

 رپایان دانشجو قادرباشدد

 .تشریح کند  کاربردپرتًْگاری را در جراحی ُای ارتْپدی اصالحی ّترّهایی( 1-6
 تشریح کند .ایٌترًّشٌال ارّلْژی  یُا یرا در جراح یکاربردپرتًْگار(  6- 2
 تشریح کند.عروقی  یها یرا در جراح یکاربردپرتونگار( 3-6
 

 ستگاه پرتابل در اتاق عملفلورسکوپی ود C-armاصول کار با  – 7

 دریایان دانشجو قادرباشد

 .  نمایید موقعیت قرارگیری صحیح دستگاه تصویربرداری را در اتاق عمل تعیین(  1-7
 .نماید فهرست  بخش های مختلف دستگاه پرتابل را (2-7
 د.کن تشریح را ی پرتونگاری پرتابل(آماده سازی بیماران  ونحوه اجرا  3-7
 

 :ارزیابی تصاویر پرتونگاری )قفسه سینه(اصول  -8

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .کند را تشریح الگْی کلی ارزیابی تصاّیر رادیْلْزی( 1-8

 .تْضيح دُد هاُيت سایَ ُا در تصاّیر رادیْلْژی را( 2-8
 .را تْضيح دُدًمش پْزیشي ّ فاز تٌفسی بيواراى را در ظاُر گرافی لفسَ سيٌَ ( 3-8
 رادیولوزیک پنمونی،پنموتوراکس،پلورال افیوژن،ادم ریوی وتوده های ریوی را تشریح کند.( ظاهر 1-8
 
 
 
 

 منابع برای مطالعه :
 ، ويرايش آخرتاليف دكتر عباس تكاور -فيزيك پزشكي -1

 

Obstetric Ultrasound Made Easy Norman C Smith MD FRCOG -2 

 
 .1393ن ،ترجمه لیال ساداتی و..،انتشارات جامعه نگر.اصول کار در اتاق عمل ،جلد اول،بری وکوه -3
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 سنجش و ارزشیابی
 

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

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

ترم آزمون میان  ( نمره   %3 )15    61/7/99   

(نمره   16 %)80  آزمون پایان ترم   طبق برنامه امتحانات 

ر حضور فعال د
 کالس

(نمره %1)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:

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

 شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس . -
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 روش تـدریس مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 ,معرفی درس ، منابع ، ارزشیابی مقدماتی 19/6/99 1
 ی با ساختار اتم وتشعشعآشنایمقدمه ،

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

 یربرداریتصو یبا انواع روشها ییآشنا 26/6/99 2
 یپزشک

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

ه با انواع مواد کنتراست و  نحو ییآشنا 2/7/99 3
 یربرداریاستفاده  از آنها در تصو

 یپزشک

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

 در برابراصْل رادیْبيْلْژي ّ حفاظت  9/7/99 1

 آزمون میان ترم و ی یونیزانپرتُْا

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

سالید نمایش ا  

خطرات تشعشع  و حفاظت در برابر پرتودراتاق  16/7/99 5
 عمل

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

در  یپرتونگار یبا کاربردها ییآشنا 23/7/99 6
 اتاق عمل

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 وهی،بحث گر پاسخ ،

 نمایش اسالید 

 یفلورسکوپ C-armاصول کار با  30/7/99 7
 ودستگاه پرتابل در اتاق عمل 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

 یپرتونگار ریتصاو یابیاصول ارز 7/8/99 8
 (نهی)قفسه س

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 هی،بحث گرو پاسخ ،

 نمایش اسالید 


