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هدف کلی:

در پایان درس فراگیران اصول و روش اجرای آزمونهای پرتونگاری تخصصي با ماده كنتراست زا وآماده سازي وسایل
موردنیازجهت انجام این آزمونها را می آموزند
اهداف کلی جلسات :

 -2معرفی درس  ،منابع  ،مقدمه ارزشیابی مقدماتی  ،اصول کلی اجراي آزمونهاي تخصصي
 -3بررسی اصول اجراي آزمون مایلوگرافی
 -4بررسی اصول پرتونگاری از رحم ولوله هاي رحمي (آزمون هیسترو سالپینگوگرافی)
 -0بررسی اصول ماموگرافي
 -5بررسی اصول پرتونگاری ازغدد اشكي
 -6بررسی اصول پرتونگاری ازغدد بزاقي
 - 7شناخت اصول آزمونهای آنژیوگرافی -بررسی اصول آنژیوگرافي مغز
 -8ارزشیابی تشخیصی و آزمون میان ترم
 – 9بررسی اصول آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر
 - 21بررسی اصول آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر(ادامه)
 -22بررسی اصول اجراي آزمون آئورتوگرافي
 – 23بررسی اصول آنژیوگرافي از اندام فوقاني
 – 24بررسی اصول آنژیوگرافي از اندام تحتاني
 – 20شناخت اصول آنژیوگرافی از كلیه ها وتنه سیلیاك
 – 25بررسی تکنیک های رادیولوژی مداخله ای
اهداف اختصاصی :

 – 2معرفی درس  ،منابع  ،مقدمه  ،اصول کلی اجراي آزمونهاي تخصصي:
درپایان دانشجو قادرباشد
 ) 2-2اهداف درس را تشرح نماید
 ) 2-3آمادگیهای الزم بیماران در اجراي آزمونهاي تخصصي را بیان کند
 )2-4ویژگیهاي اتاق وتجهیزات پرتونگاري آزمونهاي تخصصي را تشریح كند.
 – 3بررسی اصول اجراي آزمون مایلوگرافی :
درپایان دانشجو قادرباشد
 ) 3-2آناتومی رادیولوژیک كانال نخاعي را تشریح کند .
 )3-3موارد کاربرد ومنع كاربرد آزمون مایلوگرافي را فهرست نماید .
 ) 3-4نوع،دز ونحوه تجویز ماده كنتراست زا وآماده سازي بیماران را در آزمون مایلوگرافي تشریح کند .
 )3-0اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آزمون مایلوگرافی تشریح کند.
 )3-5مراقبت هاي پس از آزمون مایلوگرافي از بیماران را توضیح دهد.
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– 4بررسی اصول پرتونگاری از رحم ولوله هاي رحمي
درپایان دانشجو قادرباشد
 )4-2آناتومی رادیولوژیک سیستم باروري خانمها را تشریح کند .
 )4-3موارد کاربرد ومنع كاربرد آزمون پرتونگاري ازرحم ولوله هاي رحمي (هیسترو سالپینگوگرافی)را فهرست نماید.
 )4-4نوع،دز ونحوه تجویز ماده كنتراست زا وآماده سازي بیماران را در آزمون هیسترو سالپینگوگرافی تشریح کند .
 )4-0اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آزمون هیسترو سالپینگوگرافی تشریح کند.
 )4-5مراقبت هاي پس از آزمون هیسترو سالپینگوگرافی از بیماران را توضیح دهد.

 – 0بررسی اصول اجراي آزمون ماموگرافي
درپایان دانشجو قادرباشد
 )0-2آناتومی رادیولوژیک پستان را تشریح کند
 )0-3موارد کاربرد ومنع كاربرد آزمون ماموگرافي را فهرست نماید.

 )0-4آماده سازي بیماران را جهت آزمون ماموگرافي تشریح کند.
 )0-0اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آزمون ماموگرافي تشریح کند.

 – 5بررسی اصول پرتونگاری ازغدد اشكي
درپایان دانشجو قادرباشد
 )5-2آناتومی رادیولوژیک سیستم اشكي را تشریح کند .
 )5-3موارد کاربرد ومنع كاربرد آزمون پرتونگاري از سیستم اشكي (داكریوسیتوگرافي) را فهرست نماید.
 )5-4نوع،دز ونحوه تجویز ماده كنتراست زا وآماده سازي بیماران را در آزمون داكریوسیتوگرافي تشریح کند.
 )5-0اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آزمون داكریوسیتوگرافي تشریح کند.

 -6بررسی اصول پرتونگاری ازغدد بزاقي
درپایان دانشجو قادرباشد
 )6-2آناتومی رادیولوژیک غددومجاري بزاقي را تشریح کند .
 ) 6- 3موارد کاربرد ومنع كاربرد آزمون پرتونگاري ازغدد بزاقي را فهرست نماید.
 )6-4نوع،دز ونحوه تجویز ماده كنتراست زا وآماده سازي بیماران را در پرتونگاري ازغدد بزاقي تشریح کند.
 )6-0اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در پرتونگاري ازغدد بزاقي تشریح کند.

 – 7شناخت اصول آزمونهای آنژیوگرافی -بررسی آزمون آنژیوگرافي مغز
درپایان دانشجو قادرباشد
 ) 7-2آناتومی رادیولوژیک عروق خوني را تشریح کند .
 )7-3اصول كلي اجراي آزمونهاي آنژیوگرافي وتجهیزات الزم ،نحوه آماده سازي بیماران را تشریح نمایند .
 )7-4موارد کاربرد ومنع كاربرد آزمون آنژیوگرافي مغز را تشریح نماید .
 )7-0نوع،دز ونحوه تجویز ماده كنتراست زا وآماده سازي بیماران را در آنژیوگرافي مغز تشریح نماید.
 )7-5اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آنژیوگرافي مغز تشریح نماید.
)7-6مراقبتهاي پس از آزمون آنژیوگرافي مغز را در بیماران تشریح نماید.
 – 8آزمون میان ترم
 ) 8-2بررسی کارآیی روش تدریس
 )8-3تشویق فراگیران به تالش بیشتر جهت یادگیری مطالب
 )8-4رفع ابهامات و اشکاالت احتمالی مطالب آموخته شده

 – 9بررسی اصول آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر
درپایان دانشجو قادرباشد
 )9-2موارد کاربرد ومنع كاربرد آزمون آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر را تشریح کند .
 )9-3تجهیزات تخصصي الزم جهت اجراي آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر را تشریح کند .
 )9-3آمادگی بیمار  ،نوع و حجم ماده كنتراست زا را در آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر تشریح کند .

 – 21بررسی اصول آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر(ادامه)
درپایان دانشجو قادرباشد
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 )21-2اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر را تشریح کند .
 )21-3مراقبتهاي پس از آزمون آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر را در بیماران تشریح نماید.

 – 22بررسی اصول اجراي آزمون آئورتوگرافي
درپایان دانشجو قادرباشد
 )22-2موارد کاربرد ومنع كاربرد آزمون آئورتوگرافي را تشریح کند .
 )22-3نوع،دز ونحوه تجویز ماده كنتراست زا وآماده سازي بیماران را در آزمون آئورتوگرافي تشریح نماید.
 )22-4اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آزمون آئورتوگرافي تشریح نماید.

 – 23بررسی اصول آنژیوگرافي از اندام فوقاني
درپایان دانشجو قادرباشد
 )23-2موارد کاربرد ومنع كاربرد آنژیوگرافي از اندام فوقاني را تشریح کند .

 )23-3نوع،دز ونحوه تجویز ماده كنتراست زا وآماده سازي بیماران را در آنژیوگرافي از اندام فوقاني تشریح نماید.
 )23-4اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آنژیوگرافي از اندام فوقاني تشریح نماید.

 – 24بررسی اصول آنژیوگرافي از اندام تحتاني
درپایان دانشجو قادرباشد
 )24-2موارد کاربرد ومنع كاربرد آنژیوگرافي از اندام تحتانيرا تشریح کند .

 )24-3نوع،دز ونحوه تجویز ماده كنتراست زا وآماده سازي بیماران را در آنژیوگرافي از اندام تحتاني تشریح نماید.
 )24-4اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آنژیوگرافي از اندام تحتاني تشریح نماید.

 –20شناخت اصول آنژیوگرافی از كلیه ها وتنه سیلیاك
درپایان دانشجو قادرباشد
 )20-2موارد کاربرد و منع استعمال آنژیوگرافی از كلیه ها وتنه سیلیاك را فهرست نماید .
 )20-3نوع،دز ونحوه تجویز ماده كنتراست زا وآماده سازي بیماران را در آنژیوگرافياز كلیه ها وتنه سیلیاك را توضیح دهد .
 )20-4اصول ونما هاي پرتونگاري ووضعیت دهي به بیماران را در آنژیوگرافياز كلیه ها وتنه سیلیاك را تشریح کند .

 – 25بررسی تکنیک های رادیولوژی مداخله ای
درپایان دانشجو قادرباشد
 )25-2رایج ترین آزمون های مداخله ای را بر حسب کاربرد فهرست نماید .
 )25- 3تجهیزات ونحوه آماده سازي بیماران ونحوه اجرای تکنیک را در مداخالت آنژیوپالستی توضیح دهد .
 )25-4تجهیزات ونحوه آماده سازي بیماران ونحوه اجرای تکنیک را در مداخالت آمبولیزاسیون وترمبولیزاسیون توضیح دهد .
 )25-0تجهیزات ونحوه آماده سازي بیماران ونحوه اجرای تکنیک را در مداخالت استنت گذاری  ،فیلترینگ وابلیشن توضیح دهد
منابع برای مطالعه :
1- WILLIAM C ODY,FUNDAMENTAL APPROACHES TO RADIOLOGIC SPECIAL

PROCEDURES:A HANDBOOK OF MATERIALS,METHODS AND TECHNIQES, Last
edition,LAVOISIER.
2 – AUT SNOPEK,FUNDAMENTALS OF SPECIAL RADIOGRAPHIC PROCEDURES, Last
edition, LAVOISIER.
 – 4تورچیان  ،فضل اله  ،فنون تخصصی رادیولوژی  ،نشر ماجد تهران  ،آخرین چاپ.
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شیوه های یاد دهی – یادگیری :
سخنرانی  ،پرسش و پاسخ  ،ارائه کنفرانس توسط دانشجویان
رسانه های آموزشی :
وایت برد  ،کامپیوتر  ،دیتاپروژکتور  ،نگاتوسکوپ

سنجش و ارزشیابی
آزمون
آزمون میان ترم
آزمون پایان ترم
حضور فعال در
کالس(ارائه کنفرانس
ومطالب فوق برنامه)

سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

 4( %25نمره )
 26 (%81نمره )
 2(%5نمره)

تاریخ

2011/3/2

ساعت
21-23

طبق برنامه امتحانات
در طول ترم

به منظور بهره برداری مناسب از وقت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل
نمایند:
 به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد(عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه)... به منابع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث ها را مطالعه نمایند. -شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس .

نام وامضای مدرس:
تاریخ تحویل99/21/26 :

نام وامضای مدیر گروه:
تاریخ ارسال:
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نام وامضای مسئول: EDO
تاریخ ارسال:

جدول زمان بندی برنامه
نام درس:روشهای پرتونگاری تخصصی
نیمسال دوم  ،سال تحصیلی99- 2011روز وساعت جلسه :چهار شنبه ها 21-23
جلسه

تاریخ

موضوع هر جلسه

مـدرس

روش تـدریس

2

99/22/2

معرفی درس  ،منابع  ،ارزشیابی مقدماتی,
مقدمه ،شناخت اصول کلی اجراي آزمونهاي
تخصصي

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

3

99/22/8

بررسی اصول اجراي آزمون مایلوگرافی

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

4

99/22/25

بررسی اصول پرتونگاری از رحم ولوله هاي
رحمي

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

0

99/22/39

بررسی اصول اجراي آزمون ماموگرافي

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

5

99/23/6

بررسی اصول پرتونگاری ازغدد اشكي

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

6

99/23/24

بررسی اصول پرتونگاری ازغدد بزاقی

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

7

99/23/31

شناخت اصول آزمونهای آنژیوگرافی -بررسی
آزمون آنژیوگرافي مغز

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

8

2011/3/2

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

9

2011/2/35

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

21

2011/3/2

بررسی اصول آنژیوگرافي قلب وعروق

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

22

2011/3/8

بررسی اصول اجراي آزمون آئورتوگرافي

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

23

2011/3/25

بررسی اصول آنژیوگرافي از اندام فوقاني

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

24

2011/3/33

بررسی اصول آنژیوگرافي از اندام تحتاني

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

20

2011/3/39

شناخت اصول آنژیوگرافی از كلیه ها وتنه سیلیاك

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش
اسالید

25

2011/4/5

بررسی تکنیک های رادیولوژی مداخله ای

محمد رسول
توحیدنیا

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،
بحث گروهی ،نمایش اسالید

ارزشیابی تشخیصی و آزمون میان ترم
بررسی اصول آنژیوگرافي قلب وعروق كرونر

5

كرونر(ادامه)

