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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 دانشکده پیراپزشکی

 درسطرح 
  

 شناسیکار چهارممخاطبان: دانشجویان ترم                                                           3روشهای پرتو نگاری عنوان درس :  
                                                   رادیولوژی 

تشریح استخوان و درس  پیش نیاز:                                        نظری واحد    2عملی ( :   –وع واحد ) نظری تعداد و ن  
 مفاصل 

                                                                          03-01  شنبه ها چهارساعت مشاوره :            99-0011نیمسال دوم ، سال تحصیلی 8-01شنبه ها  چهارزمان ارائه درس :    

    محمد رسول توحیدنیامدرس :  

 
 هدف کلی:

در پایان درس فراگیران اصول و روش  اجرای آزمونهای پرتو نگاری از استخوانهای جمجمه ،صورت ، سینوسهای اطراف بینی ،  
 را می آموزند  رتونگاري از دندان هاپاستخوان گیجگاهي و

 
 :  کلی جلساتاف اهد

 درس ، منابع ، مقدمه ، اصول کلی پرتونگاری از جمجمه وطرح معرفی  -0
 آشنایی با روشهای پرتو نگاری از استخوان جمجمه  -2
 )ادامه( از استخوان جمجمه بررسی روشهای پرتونگاری -3
 آشنایی با روشهای پرتونگاری از استخوانهای صورت -1
  )ادامه(ای صورتآشنایی با روشهای پرتونگاری از استخوانه -5
 (TMJفک تحتانی و مفاصل گیجگاهی ، فکی )  قوس گونه ای،شناخت روشهای پرتو نگاری از -6
 آشنایی با روشهای پرتو نگاری سینوسهای پارانازال  -7
  )ادامه(آشنایی با روشهای پرتو نگاری سینوسهای پارانازال  -8
 آزمون میان ترمارزشیابی تشخیصی و  -9

  مپورالتاز استخوان ل  پرتونگاری وبررسی اص-01
 لوئید و کانال اپتیک یروشهای پرتو نگاری از بخشهای پتروس ، زوائد زایگوما و استا بررسی -00
 اصول پرتونگاری از دندانهاآشنایی با  -02
 دندان هااز  و اکلوزال پری اپیکال پرتو نگاری اصول – 03
 پرتونگاری پانورمیک وسفالومتریاصول  – 01
 گاری بر بالین بیماراصول پرتون -05

 
 
 : جلسات  اختصاصی اهداف   
 درس ، منابع ، مقدمه ، اصول کلی پرتونگاری از جمجمه وطرح معرفی  – 0

 :درپایان دانشجو قادرباشد

 درس را تشرح نماید وعناوین کلی ( اهداف  0-0
 کند . حیجمجمه را تشر یاستخوانها کیولوژیراد یآناتوم(  2-0
 
 

 وشهای پرتونگاری جمجمه آشنایی با ر – 2

 :درپایان دانشجو قادرباشد

 اصول کلی پرتونگاری از استخوانهای جمجمه وسینوس های صورت را تشریح کند(  0-2
 فهرست کند. یریسر و صورت را برحسب محل قرارگ هیدر ناح کیولوژیسطوح ،نقاط و خطوط راد( 2-2
 
  )ادامه(آشنایی با روشهای پرتونگاری جمجمه  – 3 

 :درپایان دانشجو قادرباشد

 . دیاز جمجمه را براساس موارد کاربرد فهرست نما یپرتونگار نیروت ینماها (0-3
 ، مایل ، محوری ، مماسی تشریح کند روبرو،نیمرخل پرتونگاری از جمجمه را در وضعیت و( اص 2-3
 تشریح کند  وآگزیال VSMو  SMVرا در نماهای  وسالتورسیکا ( اصول پرتونگاری از قاعده جمجمه3-3
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 آشنایی با روشهای پرتونگاری از استخوانهای صورت  – 1

 درپایان دانشجو قادرباشد

 (  آناتومی رادیولوژیک استخوانهای صورت را تشریح کند .0-1
 را تشریح کند  در نما های واترز و کالدول (  روشهای پرتو نگاری از صورت در وضعیتهای روبرو 2-1
 
 
  )ادامه(ا روشهای پرتونگاری از استخوانهای صورتآشنایی ب – 5

 درپایان دانشجو قادرباشد

 (  روشهای پرتو نگاری از صورت در وضعیتهای ، مایل ، محوری و مماسی را تشریح کند 0-5
 ( اصول پرتو نگاری از استخوانهای بینی  ، گونه ای ،ماگزیالری  را تشریح کند .2-5
 
 (TMJفک تحتانی و مفاصل گیجگاهی ، فکی )  قوس گونه ای،ی ازشناخت روشهای پرتو نگار – 6

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .را تشریح کند ی، فک یجگاهیگ ومفصل فک تحتانیقوس گونه ای ،( آناتومی رادیولوژیک 0-6
 دینما حیرا تشر قوس گونه ایاز SMV،  ی، مماس یمحور  یتهایدر وضع یپرتو نگار یروشها (2-6
 را تشریح نماید  از فک تحتانیSMV ی پرتو نگاری در وضعیتهای روبرو ، نیمرخ ، محوری ، مماسی ،( روشها3-6
 ( را در وضعیتهای نیمرخ و محوری توضیح دهد . TMJ( پرتو نگاری از مفاصل )1-6
 
 آشنایی با روشهای پرتو نگاری از سینوسهای اطراف بینی  – 7

 درپایان دانشجو قادرباشد

 رادیولوژیک سینوسهای اطراف بینی را تشریح کند .لوژی ووپات ( آناتومی 0-7
 تشریح کند  نمای نیمرخنگاری از سینوسها را براساس ( روشهای پرتو2-7
 
 )ادامه(آشنایی با روشهای پرتو نگاری از سینوسهای اطراف بینی  – 8

 درپایان دانشجو قادرباشد

 اگزیال تشریح کند و  روبرو عیتهای( روشهای پرتو نگاری از سینوسها را براساس وض0-8
 تشریح کند SMV روشهای پرتو نگاری از سینوسها را براساس وضعیتهای( 2-8
 
 آزمون میان ترم  – 9
 ( بررسی کارآیی روش تدریس 0-9
 ( تشویق فراگیران به تالش بیشتر جهت یادگیری مطالب 2-9
 ( رفع ابهامات و اشکاالت احتمالی مطالب آموخته شده 3-9
 
 ورال پبررسی اصول پرتونگاری از استخوان تم-01 

 درپایان دانشجو قادرباشد

ورال یا به تفکیک بخشهای ماستوئید پتروس زائیده زایگوماتیک ، اسکوموس ، و زائیده پ( آناتومی رادیولوژیک استخوان تم0-01
 استایلوئید تشریح کند 

 را در وضعیتهای تانزانسیل ، اگزیولترال و روش الو را تشریح کند .ورال مپوئید تت( نماهای پرتو نگاری از بخش ماس 01- 2
 

 لوئید و کانال اپتیک یروشهای پرتو نگاری از بخشهای پتروس ، زوائد زایگوما و استا بررسی – 00
سالین تشریح ار و پورال را براساس روش والدینی ، تیلور ، مایر ، استنورس ،شوسه سه م( نماهای پرتو نگاری از پتروس ت 0-00

 کند .
 کیک ، نیمرخ تشریح نمایند .باستویلوئید را براساس روشهای آگزیال ا ،( پرتو نگاری از زوائد زایگوما 2-00
 ( پرتو نگاری از کانال اپتیک را براساس نماهای راس تشریح نماید . 3-00
 

 از دندانها پرتو نگاری  اصولآشنایی با  – 02

 درپایان دانشجو قادرباشد

  آناتومی رادیولوژیک دهان ودندانها را تشریح کند( 0-02
 را برحسب موارد کاربرد تعریف کند . دندانیانواع بررسی های رادیولوژیک ( 2-02
 نقاط ، سطوح ،محل سانتر وزاویه تابش را در پرتونگاری دندانی تشریح کند.( 3-02
 کند. ( اصول حفاظت دربرابر پرتو در پرتونگاری دندانی تشریح 1-02
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 دندان هااز  و اکلوزال پری اپیکال پرتو نگاری اصول – 03

 درپایان دانشجو قادرباشد

 تشریح کندپری اپیکال  بیمار را جهت پرتو نگاری وضعیت قرار گیری( 0-03
 را فهرست نماید دندان هااز  ،بایت وینگ واکلوزال موارد کاربرد پرتو نگاری( 2-03
 دندان ها تشریح نمایداز  ،بایت وینگ واکلوزال پرتو نگاری را در یمارنوع فیلم وپوزیشن ب (3-03
 

 دندان هااز  ،بایت وینگ واکلوزال پرتو نگاری اصول – 01

 درپایان دانشجو قادرباشد

 تشریح کند و اصول عملکردی دستگاه پرتونگاری پانورمیک وسفالومتری ویژگی( 0-01
 ت تصاویر پرتونگاری پانورمیک وسفالومتری را تشریح کندموارد کاربرد ،وضعیت بیمار ومشخصا( 2-01
 

 بر بالین بیمارپرتونگاری اصول  -05

 درپایان دانشجو قادرباشد

 موارد کاربرد پرتونگاری بربالین بیمار وکلیات آن را فهرست کند. (0-05
 اصول حفاظت بیمار و پرتونگاردر گرافی پرتابل را تشریح کند.(2-05
  اری پرتابل از قفسه سینه ،شکم ،اندام ها و اطفال را تشریح شود.(اصول پر تونگ3-5
 
 
 

 منابع برای مطالعه :
1- Ballinger , Philipw 
Merrills atlas of radiographic positions and radiologic procedures. volume 2, 3 , mosby , 
Last edition 
2 - Bontrager , Kennethl  
Texet book of radiographic positioning and related andatom , mosby , Last edition 

 
 .چاپ آخر،انتشارات دانشگاه تهران،راديولوژي دهان و فك و صورت ،رهبری غالمحسین  – 3
 چاپ آخرتورچیان ، فضل اله ، تکنیک های پرتو نگاری تنه و سر ، انتشارات نور دانش ،  – 1
 ی پرتونگاری سر وگردن ،انتشارات اندیشه رفیعجزایری قره باغ الهه،روشها -5
 

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

 :  رسانه های آموزشی
 و سامانه نویدوایت برد ، کامپیوتر ، دیتاپروژکتور ، نگاتوسکوپ 
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 یسنجش و ارزشیاب
 

سهم از نمره کل)بر حسب  آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

ترم آزمون میان   11 %  25/0/0111 81-81  

%51 آزمون پایان ترم   طبق برنامه امتحانات 

حضور فعال در 
 فیتکال)کالس

وارائه مطا لب 
) فوق برنامه  

01%   در طول ترم 

 
 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 
      ری مناسب از وقت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل                                       به منظور بهره بردا 

 نمایند:     
 به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد)عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه...( -

 ع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث ها را مطالعه نمایند.به مناب -    
 شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس . -
 
 
 
 

 : EDOنام وامضای مدرس:                            نام وامضای مدیر گروه:                    نام وامضای مسئول
 تاریخ ارسال:                                 تاریخ ارسال:                              06/01/99تاریخ تحویل:    
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 جدول زمان بندی برنامه
 3نام درس: روشهای پرتونگاری 

 

سه روز وساعت جلسه:                                                                            99-0011نیمسال دوم ، سال تحصیلی         

  06-08شنبه ها 
 

 مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

وطرح درس ، منابع ، مقدمه ، اصول  یمعرف 0/00/99 0
 از جمجمه یپرتونگار یکل

 محمد رسول توحیدنیا

روشها و تکنیکهای پرتو  تجهیزات و آشنایی با 8/00/99 2
 نگاری از استخوانهای جمجمه

 توحیدنیا محمد رسول

 محمد رسول توحیدنیا جمجمه )ادامه(: یپرتونگار یبا روشها ییآشنا 05/00/99 3       

آشنایی با روشهای پرتو نگاری از استخوانها  29/00/99 1
  صورت

 محمد رسول توحیدنیا

 یاز استخوانها یپرتونگار یبا روشها ییآشنا 6/02/99 5
 صورت)ادامه(

 محمد رسول توحیدنیا

 ،یازقوس گونه ا یپرتو نگار یشناخت روشها 03/02/99 6
 (TMJ)  ی، فک یجگاهیو مفاصل گ یفک تحتان

 محمد رسول توحیدنیا

آشنایی با تکنیکهای پرتو نگاری از  21/02/99 7
 سینوسهای اطراف بینی
 

 محمد رسول توحیدنیا

آشنایی با تکنیکهای پرتو نگاری از سینوسهای  08/0/0111 8
 ادامه()اطراف بینی 

 محمد رسول توحیدنیا

 محمد رسول توحیدنیا ارزشیابی تشخیصی و آزمون میان ترم 25/0/0111 9

 محمد رسول توحیدنیا از استخوان تمپورال یاصول پرتونگار یبررس 0/2/0111 01

پتروس ،  یاز بخشها یپرتو نگار یروشها یبررس 8/2/0111 00
 کیو کانال اپت دیلوئیو استا گومایزوائد زا

 محمد رسول توحیدنیا

 محمد رسول توحیدنیا از دندانها پرتو نگاری  اصولآشنایی با  05/2/0111 02

و اکلوزال از دندان  کالیاپ یپر یاصول پرتو نگار 22/2/0111 03
 ها

 محمد رسول توحیدنیا

واکلوزال از  نگیو تی،با یاصول پرتو نگار 29/2/0111 01
 دندان ها

 محمد رسول توحیدنیا

 ایدنیمحمد رسول توح ماریب نیبر بال یاصول پرتونگار 5/3/0111 05




