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                                                   رادیولوژی  کارشناسی پیوسته سومدانشجویان ترم مخاطبان:          مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکیعنوان درس : 

 فیزیولوژی : درس  پیش نیاز                                                واحد عملی 1و  ظری ن واحد 1:  تعداد و نوع واحد   

 اولهشت هفته 11-11شنبه چهارو11-11شنبه ها یک                                             99-00نیمسال اول سال تحصیلي زمان ارائه درس :   
                                                                           12-11 اهیکشنبه ساعت مشاوره :         

    محمد رسول توحیدنیا مدرس : 
 هدف کلی:

با مفاهیم نظری وعملی مراقبت های مقدماتی وپیشرفته از بیمار در شرایط اورژانس در بخش در پایان درس فراگیران  
  .رادیولوژی آشنا می شوند

 

 :  )کلی جلسات(ف مرحله ایاهدا
 نظریالف:

 آشنایی مقدماتی با بیمارستانمعرفی درس ، منابع ، مقدمه ارزشیابی مقدماتی ،  -1
 اصىل واهداف کوک های اولیهآشنایی با  -2
 وروش اندازه گیری آنها عالئن حیاتیآشنایی با  -3
 شىک -1
  خىنریسی -5
 سالم تزریقات اصولآشنایی با  -1
 ی مقدماتیآشنای با اصول احیای قلبی ریو -7
    مراقبت از بیماران در رادیولوژی -8

 اصول کلی آماده سازی بیماران برای آزمون های مختلف تصویربرداری پزشکیآشنایی با   -9     
 

 : رفتاری )جلسات نظری( ویژهاهداف 

 

 :آشنایی مقدماتی با بیمارستانمعرفی درس ، منابع ، مقدمه ارزشیابی مقدماتی ،  – 1

 انشجو قادرباشدایان دپدر 

 .( اهداف درس را تشرح نماید  1-1
 .کند  بیماری را تعریف(  2-1
 .نام ببرد انواع بیماری را دسته بندی ودو مورد از هر دسته را( 3-1
ظایف طبقه بندی نماید.و شرحموقعیت و،از نظر مالکیت  را انواع بیمارستان( 1-1  

 

 :اصىل واهداف کوک های اولیهآشنایی با  – 2

 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 کند . کمک های اولیه را تعریف واهداف سه گانه آن را فهرست(  1-2
 فهرست نماید .  صفات امدادگر را( 2-2
  .تشریح کند وظایف امدادگران را در مواجهه با مصدومین(  3-2
  

 وروش اندازه گیری آنها عالئن حیاتیآشنایی با  – 3

 ایان دانشجو قادرباشدپدر
 .چهار عالمت اصلی را فهرست نماید را تشریح اهمیت بررسی عالئم حیاتی مصدومین(  1-3 

 .را تشریح کند  نبض را تعریف نحوه اندازه گیری علمی و محدوده طبیعی آن(  2-3
 .را تشریح کند فشار خون را تعریف نحوه اندازه گیری علمی و محدوده طبیعی آن( 3-3
 .را تشریح کند ف نحوه اندازه گیری علمی و محدوده طبیعی آندرجه حرارت بدن را تعری (1-3
 .را تشریح کند تنفس را تعریف نحوه اندازه گیری علمی و محدوده طبیعی آن (5-3
 
 
 
 
  شىک – 1



 II 

 دریایان دانشجو قادرباشد

 .تشریح کند  شوک وانواع آن را برحسب علت ایجادی( 1-1
 کند . فهرسترا   عالئم انواع شوک( 1- 2
 ( مدیریت مصدومین دچار انواع شوک را تشریح کند.3-1
 
 خىنریسی – 5

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 کند . خونریزی را تعریف انواع خونریزی را برحسب اهمیت فهرست(  1-5
 تشریح نمایند .عالئم انواع خونریزی را در مصدومین ( 2-5
 کنترل انواع خونریزی را تشریح کند.( 3-5
 

 سالم تزریقات اصول آشنایی با – 1

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 راههای مختلف تجویز دارو را فهرست اهمیت تجویز تزریقی دارو ها را تشریح کند.( 1-1
 ( تجهیزات و وسایل مورد نیاز تزریقات را شناسایی کند.2-1
 .تشریح کند را وعضالنی و خطرات تجویز تزریقی اصول علمی تزریق وریدی( 3-1
 فهرست کند. یرا براساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهان منیا قاتیتزر اصول( 1-1
 
 یمقدمات یویر یقلب یایبا اصول اح یآشنا- 7

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .را تشریح نماید  احیای قلبی ریوی را تعریف وسطوح آن( 1-7

 .را توضیح دهد احیای قلبی ریوی اجرای ضرورتموارد کاربرد و( 2-7
 را شرح دهد. CPRراحل اجرای عملیات م (3-7
  

 

 مراقبت از بیماران در رادیولوژی – 8

  ایان دانشجو قادرباشدپدر -

 اصول ایمنی درمواقع بروز آتش سوزی،برق گرفتگی،برخورد و سقوط در بخش تصویربرداری را تشریح کند.( 1-8
 اصول ایمنی در جابجایی بیماران فهرست کند( 2-8
 ری وسایل کمکی و ثابت سازی وضعیت بیماران حین پرتونگاری فهرست کنداصول بکارگی( 3-8
   
 
 اصول کلی آماده سازی بیماران برای آزمون های مختلف تصویربرداری پزشکیآشنایی با   -9

 درپایان دانشجو قادرباشد
 (ضرورت آماده سازی بیماران در بخش تصویربرداری پزشکی را تشریح کند.1-9
 ی الزم بیماران برای آزمون های پرتونگاری را  تشریح کند.(انواع آمادگ2-9
 ( انواع آمادگی الزم بیماران برای آزمون های فلورسکوپی و آزمونهای تخصصی را تشریح کند.3-9
 
 
 

 اهداف مرحله ای)کلی جلسات( : 

 ب: عملی 
 وروش اندازه گیری آنها عالئن حیاتی -1

 )ادامه(وروش اندازه گیری آنها عالئن حیاتی -2

 تزریقات وریدی -3

 تزریقات عضالنی -1

  تنفسی ومانور های مختلف باز کردن راه هوایی بر روی موالژ–آشنایی عملی دانشجویان با سیستم قلبی - 5
 آشنایی عملی دانشجویان با انواع روشهای تنفس مصنوعی بدون تجهیزات کمک تنفسی-1
 در بزرگساالن،اطفال ونوزادان آشنایی دانشجویان با روند انجام ماساژقلبی-7
 آشنایی دانشجویان با روند انجام عملیات احیاء قلبی ریوی پایه در بزرگساالن،اطفال ونوزادان-8
 باز دید از بخش رادیولوژی-9
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 :رفتاری)جلسات عملی( ویژهاهداف 

  

 وروش اندازه گیری آنها )عملی( عالئن حیاتی -1

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .نبض را بطور عملی بر روی دانشجوی داوطلب هم گروهی خود در واحد پراتیک اجرا کند ه اندازه گیری علمینحو( 1-1 

 .فشار خون را بطور عملی بر روی دانشجوی داوطلب هم گروهی خود در واحد پراتیک اجرا کند نحوه اندازه گیری علمی( 2-1
 
 

 ه(ادام -وروش اندازه گیری آنها )عملی  عالئن حیاتی -2
  ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .درجه حرارت را بطور عملی بر روی دانشجوی داوطلب هم گروهی خود در واحد پراتیک اجرا کند نحوه اندازه گیری علمی( 1-2
 .تنفس را بطور عملی بر روی دانشجوی داوطلب هم گروهی خود در واحد پراتیک اجرا کند نحوه اندازه گیری علمی (2-2
 

 وریدی )عملی(تزریقات  -3

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .تزریق وریدی را بطور علمی وصحیح ،عملی بر روی مانکن در واحد پراتیک اجرا کند (1-3
 

 تزریقات عضالنی)عملی( -1

  ایان دانشجو قادرباشدپدر

  .تزریق عضالنی را بطور علمی وصحیح ،عملی بر روی مانکن در واحد پراتیک اجرا کند( 1-1
 
 

  تنفسی ومانور های مختلف باز کردن راه هوایی بر روی موالژ–آشنایی عملی دانشجویان با سیستم قلبی - 5

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 نشان دهد. تنفسی را بر روی موالژ بدون خطا شناسایی و–( موقعیت قسمتهای مختلف سیستم قلبی 1-5
 روی موالژ انجام دهد.% صحت بر80را با   Head Tilt / Chin Lift(مانور  2-5
 % صحت برروی موالژ انجام دهد.80را با Jaw thrust( مانور  3-5
 
 آشنایی عملی دانشجویان با انواع روشهای تنفس مصنوعی بدون تجهیزات کمک تنفسی -1

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 د.( روش انجام تنفس دهان به دهان را  بدون خطا بر روی موالژ بزرگسال انجام ده1-1
 روش انجام تنفس دهان به دهان وبینی  را  بدون خطا بر روی موالژ اطفال انجام دهد. (2-1
 
 آشنایی دانشجویان با روند انجام ماساژقلبی در بزرگساالن،اطفال ونوزادان -7

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 مک موالژ نشان دهد.(نحوه قرار گیری مناسب بیمار و امداد گر را در زمان ماساژ قلبی عمال به ک1-7
 ماساژ دو دستی را بر روی موالژبزرگسال به روش صحیح انجام دهد.(2-7
 به روش صحیح انجام دهد. کودکان و دو انگشتی را در نوزادان دستی را بر روی موالژیک ماساژ  (3-7
 
 ونوزادانآشنایی دانشجویان با روند انجام عملیات احیاء قلبی ریوی پایه در بزرگساالن،اطفال  -8

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

دقیقه به روش  1سیکل( و 5دقیقه ) 2را عمال به ترتیب  به مدت  اطفال ونوزادان ( روند احیای قلبی ریوی یک نفره بزرگساالن،1-8
 صحیح روی موالژ انجام دهد.

دقیقه به  1سیکل( و  5دقیقه ) 2یب به مدت به ترت را عمال اطفال ونوزادان روند احیای قلبی ریوی دو نفره نفره بزرگساالن، (2-8
 روش صحیح روی موالژ انجام دهد.

 
 رادیولوژیباز دید از بخش  -9

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

دانشجو با موارد نظری آموخته شده در خصوص انواع بیمارستان ها ،بخش های بیمارستانی و خصوصا بخش تصویربرداری  (1-9
 .پزشکی در عمل آشنا شود

 دانشجو قسمتهای مختلف بخش رادیولوژی را بازدید وبا وظایف هر قسمت آشنا شود. (2-9
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 یادگیری :  –شیوه های یاد دهی 
  ، تمرین در پراتیک و بازدید بیمارستانی سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، ارائه کنفرانس توسط دانشجویان

 
 :  رسانه های آموزشی

 مانکن آموزشییوتر ، دیتاپروژکتور ، وایت برد ، کامپ
 سنجش و ارزشیابی 

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

سیکىئ  ----------------- ----------------------------- /////////////////////////// //////////////////////// 

ترم اىیه آزهىى یحیتشر  ( نمره   %3 )15   7/8/99   

ترم اىیپا آزهىى ی و ا نهیچهار گس 

 عولی در پراتیک
(نمره   11 %)80   طبق برنامه امتحانات 

فعال در  حضىر

 کالش

(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:

 حترام بگذارد)عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه...(به مقررات انظباطی کالس ا -
 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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 سجدول زمان بندی در

 99-00نیمسال اول                       اقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکیمر :عنوان درس
 

 دانشجویان: ترم سوم کارشناسی رادیولوژی    هشت هفته اول 11- 11چهارشنبه هاو  11-11 شنبه ها یک: روز وساعت جلسه         
 

 روش تـدریس مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

ی درس ، منابع ، مقدمه ارزشیابی معرف 19/1/99و11 2و1
 بیمارستانانواع آشنایی با مقدماتی ، 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
نمایش  بحث گروهی، ،

 اسالید 

اصىل واهداف کوک های آشنایی با  23/1/99 3

 اولیه

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
نمایش  بحث گروهی، ،

 اسالید 

وروش اندازه  عالئن حیاتیآشنایی با  2/7/99و30/1/99 5و1
  گیری آنها

 

محمد رسول 
 توحیدنیا

پرسش و پاسخ  ،سخنرانی 
تمرین در  بحث گروهی، ،

  پراتیک

وروش اندازه گیری آنها  عالئن حیاتی 9/7/99و1 7و1
 (ادامه -)عملی

 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 پراتیک

 خىنریسیو شىک 11/7/99و13 9و8
 

سول محمد ر
 توحیدنیا

بحث  پرسش و پاسخ ،
نمایش اسالید گروهی،  

محمد رسول  سالم قاتیتزر اصولبا  ییآشنا 20/7/99 10
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
نمایش  بحث گروهی، ،

 اسالید

11 27/7/99  
 

 )ادامه(سالم آشنایی با اصول تزریقات

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
نمایش  وهی،بحث گر ،

 اسالید

محمد رسول  آزمون میان ترم 7/8/99 12
 توحیدنیا

پرسش و پاسخ  ،سخنرانی 
تمرین در  بحث گروهی، ،

 پراتیک

 تزریقات وریدی )عملی( 11/8/99و11 11و13
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 پراتیک

آشنای با اصول احیای قلبی ریوی  21/8/99و18 15
 مقدماتی

 

محمد رسول 
 توحیدنیا

بحث  ش و پاسخ ،پرس
تمرین در پراتیک  گروهی،

 بر روی مانکن

آشنایی عملی دانشجویان با مانور های باز  28/8/99و25 11و17
کردن راه هوایی وتنتنفس مصنوعی بدون 

 تجهیزات بر روی موالژ

محمد رسول 
 توحیدنیا

 پراتیک

آشنایی دانشجویان با روند انجام ماساژقلبی  5/9/99و2 18و19
جام عملیات احیاء قلبی ریوی پایه و روند ان

بر روی  در بزرگساالن،اطفال ونوزادان
 موالژ

محمد رسول 
 توحیدنیا

 پراتیک

محمد رسول  مراقبت از بیماران در رادیولوژی 9/9/99 20
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
نمایش  بحث گروهی، ،

 اسالید 

ران اصول کلی آماده سازی بیماآشنایی با   11/9/99 21
برای آزمون های مختلف 

 تصویربرداری پزشکی

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
نمایش  بحث گروهی، ،

 اسالید 

اصول کلی آماده سازی بیماران آشنایی با   23/9/99 22
برای آزمون های مختلف 

 )ادامه(تصویربرداری پزشکی

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
نمایش  روهی،بحث گ ،

 اسالید 

محمد رسول  بازدید از بخش رادیولوژی 3/10/99و30/9/99 23و21
 توحیدنیا

 مراکز آموزشی ودرمانی


