
 
 : پیراپزشکیدانشکده

 

 پیوسته(نا)کارشناسیدانشجویان  مخاطبان:                     1ارزیابی تصاویر پزشکی عنوان درس : 
 رادیولوژی

 21-23ایام هفته  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:            واحد 2: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 
 کاوه مولودی مدرس:            11-11شنبه یک، 00 -99 اولنیمسال زمان ارائه درس:   

 ندارد درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

دانشچو آناتومی طولی سینه  و دنده ها را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در  -2
 تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.

و آناتومی طولی ستون فقرات را بلد باشد و بتواند لندمارک های  و پاتولوژی های مهم را در دانشچ -3
 تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.

دانشچو آناتومی طولی جمجمه ، گردن و صورت را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم  -4
 را در تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.

تومی طولی اندام فوقانی را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر دانشچو آنا -1
 ساده رادیولوژی تشخیص دهد.

دانشچو آناتومی طولی لکن و شکم را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر  -5
 ساده رادیولوژی تشخیص دهد.

 آزمون میان ترم -6
تومی طولی اندام تحنانی را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر دانشچو آنا -7

 ساده رادیولوژی تشخیص دهد.
دانشچو آناتومی طولی مفاصل را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده  -8

 رادیولوژی تشخیص دهد.
رش را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در دانشچو آناتومی طولی سیستم گوا -9

 تصاویر رنگی رادیولوژی تشخیص دهد.
دانشچو آناتومی طولی سیستم ادراری را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در  -21

 تصاویر رنگی رادیولوژی تشخیص دهد.
و آقایان را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های  دانشچو آناتومی طولی سیستم تناسلی خانم ها -22

 مهم را در تصاویر رنگی رادیولوژی تشخیص دهد.
دانشچو آناتومی طولی پستان را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصاویر  -23

 تصاویر ماموگرافی تشخیص دهد.
بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده دانشچو آناتومی طولی لگن را بلد باشد و  -24

 رادیولوژی تشخیص دهد.
دانشچو آناتومی طولی کمربند شانه ای را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در  -21

 تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.
ی ها را در تصاویر رنگی مفصلی دانشجو تزریق مفصلی ماده حاجب را بلد باشد و بتواند پاتولوژ -25

 نشخیص دهد.
دانشجو توانایی تزریق ماده حاجب را بلد باشد و بتواند در صورت بروز اکستراوزیشن  آن را مهار کند  -26

 و درتشخیص فیستول های مثانه و روده حاذق باشد.
 

 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 
 

  هدف کلی اول:
سینه  و دنده ها را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در دانشچو آناتومی طولی 

 تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.
 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا



 . تشریح کندآناتومی طولی سینه  و دنده ها را بلد  -1
 لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.  -2

 
  ی دوم:هدف کل
دانشچو آناتومی طولی ستون فقرات را بلد باشد و بتواند لندمارک های  و پاتولوژی های مهم را در  -1

 تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.
 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 تشریح کند.آناتومی طولی ستون فقرات را  -1
 شخیص دهد.لندمارک های  و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده رادیولوژی ت  -2

 
 هدف کلی سوم: 

دانشچو آناتومی طولی جمجمه ، گردن و صورت را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم  -1
 را در تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 تشریح کند.آناتومی طولی جمجمه ، گردن و صورت را  -1
 م را در تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.لندمارک ها و پاتولوژی های مه  -2

 
 

 هدف کلی چهارم: 
دانشچو آناتومی طولی اندام فوقانی را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر  -1

 ساده رادیولوژی تشخیص دهد.
 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 تشریح کند.آناتومی طولی اندام فوقانی را  -1
 ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد. ب لندمارک  -2

 هدف کلی پنجم: 
دانشچو آناتومی طولی لکن و شکم را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر  -1

 ساده رادیولوژی تشخیص دهد.
 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 ند.. تشریح کآناتومی طولی لکن و شکم را  -1
 لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.  -2

 هدف کلی ششم: 
دانشچو آناتومی طولی اندام تحنانی را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر  -1

 ساده رادیولوژی تشخیص دهد.
 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 تشریح کند.نانی را آناتومی طولی اندام تح -1
 لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.  -2

 هدف کلی هفتم: 
دانشچو آناتومی طولی مفاصل را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده  -1

 رادیولوژی تشخیص دهد.
 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 . تشریح کندمفاصل را  آناتومی طولی -1
 لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.  -2

 
 هدف کلی هشتم: 

دانشچو آناتومی طولی سیستم گوارش را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در  -1
 تصاویر رنگی رادیولوژی تشخیص دهد.

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
  تشریح کند.ناتومی طولی سیستم گوارش را آ -1
 لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصاویر رنگی رادیولوژی تشخیص دهد. -2
 مواد کنتراست و عوارض آن آشنا تعریف کند.  -3

 
 م: ههدف کلی ن

دانشچو آناتومی طولی سیستم ادراری را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در   -1
 صاویر رنگی رادیولوژی تشخیص دهد.ت



 دانشجو قادر باشد انیدر پا   
  تشریح کند.را  ادراریآناتومی طولی سیستم  -1
 لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصاویر رنگی رادیولوژی تشخیص دهد. -2
 مواد کنتراست و عوارض آن آشنا تعریف کند.  -3

 
 هدف کلی دهم:

دانشچو آناتومی طولی سیستم تناسلی خانم ها و آقایان را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های  -1
 مهم را در تصاویر رنگی رادیولوژی تشخیص دهد.

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
  تشریح کند.را  تناسلی خانم ها و آقایانآناتومی طولی سیستم  -1
 در تصاویر رنگی رادیولوژی تشخیص دهد. لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را -2
 مواد کنتراست و عوارض آن آشنا تعریف کند.  -3
 هیستروسالپینگو گرافی را تشریح کند و موارد اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون را بداند. -1
 
 

 هدف کلی یازدهم:
 

ا در تصاویر دانشچو آناتومی طولی پستان را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و پاتولوژی های مهم ر -1
 تصاویر ماموگرافی تشخیص دهد.

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 
  تشریح کنددانشچو آناتومی طولی پستان را  -1
 لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصاویر تصاویر ماموگرافی تشخیص دهد.  -2

 
 هدف کلی دوارده هم:

پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده  دانشچو آناتومی طولی لگن را بلد باشد و بتواند لندمارک ها و -1
 رادیولوژی تشخیص دهد.

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 . تشریح کندرا  لگنآناتومی طولی  -1
 لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.  -2
 

 هدف کلی سیزده هم:
د لندمارک ها و پاتولوژی های مهم را در دانشچو آناتومی طولی کمربند شانه ای را بلد باشد و بتوان -1

 تصویر ساده رادیولوژی تشخیص دهد.
 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 آناتومی کمربند شانه ای را تشریح کند.-2
 دررفتگی های شانه و التهاب شانه همراه با شکستگی ها و دیگر پاتولوژی ها راتشخیص دهد.-2
 

 هدف کلی چهارده هم:
فصلی ماده حاجب را بلد باشد و بتواند پاتولوژی ها را در تصاویر رنگی مفصلی نشخیص دانشجو تزریق م-1

 دهد.
 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 تزریق داخل مفصلی را بداند-1
 پاتولوژی و لندمارک های ضروری را در تصاویر تشخیص دهد.-2
 
 

 هدف کلی پانزده هم:
اشد و بتواند در صورت بروز اکستراوزیشن  آن را مهار کند و دانشجو توانایی تزریق ماده حاجب را بلد ب-11
 )ادامه دارد(حاذق باشد. افتن فیستول های مثانه و رودهدری
 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 روش های مختلف تزریق ماده حاجب را بلد باشد و انواع سرنگ و آنژیوکت را یاد بگیرد.-1
 



 
 

 هدف کلی شانزده هم:
یی تزریق ماده حاجب را بلد باشد و بتواند در صورت بروز اکستراوزیشن  آن را مهار کند و دانشجو توانا-11

 دریافتن فیستول های مثانه و روده حاذق باشد.
 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 
 درصورت بروز اکستراوزبشن آن را کنترل کند. -1
 قیستول های مثانه به روده و پریتون را در تصاویر تشخیص دهد. -2

 
 
 
 

 
 منابع:

 رادیولوژی تشخیصی آرمسترانگ-2
 ...دکتر اجسان خدامرادی-کاوه مولودی-ماده حاجب در تصاویر پزشکی مولفین:دکنر فرهاد نعلینی-2
 

 درصورت امکان حضوری و پرسش و پاسخ-آموزش مجازیمحتوا، شیهمراه با نما یحیتوض روش تدریس:
 

 برد تیتخته وا نت،یپاورپو شینما یبرا دئوپروژکتوریبا و وتریکامپ:  یآموزش لیوسا
 
 

 سنجش و ارزشیابی 

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

   درصد21 کتبی و مچازی ترمآزمون میان 

     

و  یآزمون تست آزمون پایان ترم
 یحیتشر

   درصد 10

حضور فعال در 
و انجام  کالس

تکالیف در سامانه 
 مجازی نوید

سش سوال یا پر
-پاسخ به سوال
مشارکت در 

بحث های 
 کالسی

   درصد 11

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
تکالیف را به موقع ، حسب مورد شرکت کند.مجازی در بحث های کالسی. در کالس های مجازی حضور پیدا کند

 . انجانم و بارگذاری کند
 
 
 

 

 

 



 کبوه مولودینبم و امضبی مدرس: 

 
 

   دکتر احسبن خدامرادیبم و امضبی مدیر گروه: ن    

 

 
 آقبی محمدرسول توحیدنیبدانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول     

 

 

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :               22/6/99تبریخ تحویل:           



 یولوشیراد یکارشناس انی: دانشجو 1تصاویر پسشکی  ارزیابی جدول زمانبندی درس

 11-11ها شنبه  روز و ساعت جلسه :   

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

33/6/99 

آًاتَهی طَلی قفسِ سیٌِ در تصاٍیر  

 رادیَلَژی ٍ تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 

 کاٍُ هَلَدی

2  

6/7/99 

در تصاٍیر رادیَلَژی  آًاتَهی طَلی ستَى فقرات

 ٍ تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

3  

13/7/99 

صَرت ٍ گردى در تصاٍیر -آًاتَهی طَلی جوجوِ

 رادیَلَژی ٍ تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

4  

23/7/99 

آًاتَهی طَلی اًذام فَقاًی در تصاٍیر رادیَلَژی ٍ 

 تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

آًاتَهی طَلی ستَى شکن ٍ لگي در تصاٍیر  27/7/99 5

 رادیَلَژی ٍ تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

6  

4/8/99 

 کاٍُ هَلَدی آزهَى هیاى ترم

آًاتَهی طَلی اًذام تحتاًی در تصاٍیر رادیَلَژی ٍ  11/8/99 7

 تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

8  

18/8/99 

فاصل در تصاٍیر رادیَلَژی ٍ آًاتَهی طَلی ه

 تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

9 25/8/99 
 

در تصاٍیر  سیستن گَارشآًاتَهی طَلی 

 رادیَلَژی ٍ تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

در تصاٍیر  ادراریآًاتَهی طَلی سیستن  2/9/99 13

 رادیَلَژی ٍ تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

در تصاٍیر رادیَلَژی  تٌاسلیآًاتَهی طَلی ستَى  9/9/99 11

 ٍ تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

آًاتَهی طَلی پستاى ٍ سیستن لٌاٍی در تصاٍیر  16/9/99 12

 هاهَگرافی ٍ تشخیص پاتَلَژی ّای هوکي

 کاٍُ هَلَدی

 لَدیکاٍُ هَ تشخیص پاتَلَژی ّای هوکيآناتومی طولی لگن و  23/9/99 13

تشخیص پاتَلَژی  آناتومی طولی کمربند شانه ای و 33/9/99 14

 ّای هوکي
 کاٍُ هَلَدی

 کاٍُ هَلَدی ٍ عَارض آىتزریق مفصلی ماده حاجب و  7/13/99 15

 کاٍُ هَلَدی بروز اکستراوزیشن  و بررسی انواع فیستول 14/13/99 16

 دیکاٍُ هَلَ اهتحاى پایاى ترمطیق برًاهِ  17



 اهتحاًات

    

 
   

 




