داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ورهاًؽاُ
داًؽىذُ پیراپسؼىی
طرح درض ترهی

هخاطباى :داًؽجَیاى ترم دٍم ًاپیَظتِ وارؼٌاظی رادیَلَشی

ػٌَاى درض  :رٍؼْای پرتَ ًگاری تخصصی
تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذٍ 2 :احذ ًظری

درض پیػ ًیازً :ذارد

زهاى ارائِ درض  :ظاػت  16 -14ؼٌبِ ّا ً ،یوعال اٍل  ،ظال تحصیلی401/400
ظاػت هؽاٍرُ :دٍؼٌبِ ّا 16-14

هذرض  :واٍُ هَلَدی

ّذف ولی:

در پایاى درض فراگیراى اصَل ٍ رٍغ

اجرای آزهًَْای پرتَ ًگاری تخصصی با هادُ وٌتراظت زا،آهادُ ظازی

بیوار،هَاردواربرد ٍهوٌَػیت آزهَى،آهادُ ظازی ٍتجَیس هادُ وٌتراظت زا ،تعلط واهل بِ تىٌیه ّا ٍٍضؼیت ّای هَرد
اظتفادُ جْت پرتًَگاری ّای تخصصی ٍٍظایل هَردًیازجْت اًجام آزهًَْا را هی آهَزًذ
اّذاف ولی جلعات :

 -1هؼرفی درض  ،هٌابغ  ،همذهِ ارزؼیابی همذهاتی  ،اصَل ولی اجرای آزهًَْای تخصصی
 -2بررظی اصَل اجرای آزهَى هایلَگرافی
 -3بررظی اصَل پرتًَگاری از رحن ٍلَلِ ّای رحوی (آزهَى ّیعترٍ ظالپیٌگَگرافی)
 -4بررظی اصَل هاهَگرافی
 -5بررظی اصَل پرتًَگاری ازغذد اؼىی
 -6بررظی اصَل پرتًَگاری ازغذد بسالی
 - 7ؼٌاخت اصَل آزهًَْای آًصیَگرافی -بررظی اصَل آًصیَگرافی هغس
 -8ارزؼیابی تؽخیصی ٍ آزهَى هیاى ترم
 – 9بررظی اصَل آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر
 - 10بررظی اصَل آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر(اداهِ)
 -11بررظی اصَل اجرای آزهَى آئَرتَگرافی
 – 12بررظی اصَل آًصیَگرافی از اًذام فَلاًی
 – 13بررظی اصَل آًصیَگرافی از اًذام تحتاًی
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 – 14ؼٌاخت اصَل آًصیَگرافی از ولیِ ّا ٍتٌِ ظیلیان
 - 15بررظی اصَل ًٍَگرافی از اًذام فَلاًی ٍتحتاًی
 – 16بررظی اصَل ًٍَگرافی از طحال

اّذاف ٍیسُ :

 – 1هؼرفی درض  ،هٌابغ  ،همذهِ  ،اصَل ولی اجرای آزهًَْای تخصصی:
درپایان دانشجو قادرباشد
 ) 1-1اّذاف درض را تؽرح ًوایذ
 ) 1-2آهادگیْای الزم بیواراى در اجرای آزهًَْای تخصصی را بیاى وٌذ
ٍ )1-3یصگیْای اتاق ٍتجْیسات پرتًَگاری آزهًَْای تخصصی را تؽریح وٌذ.
 – 2بررظی اصَل اجرای آزهَى هایلَگرافی :
درپایان دانشجو قادرباشد
 ) 2-1آًاتَهی رادیَلَشیه واًال ًخاػی را تؽریح وٌذ .
 )2-2هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آزهَى هایلَگرافی را فْرظت ًوایذ .
ًَ ) 2-3ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در آزهَى هایلَگرافی تؽریح وٌذ .
 )2-4اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آزهَى هایلَگرافی تؽریح وٌذ.
 )2-5هرالبت ّای پط از آزهَى هایلَگرافی از بیواراى را تَضیح دّذ.

– 3بررظی اصَل پرتًَگاری از رحن ٍلَلِ ّای رحوی
درپایان دانشجو قادرباشد
 )3-1آًاتَهی رادیَلَشیه ظیعتن بارٍری خاًوْا را تؽریح وٌذ .
 )3-2هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آزهَى پرتًَگاری ازرحن ٍلَلِ ّای رحوی (ّیعترٍ ظالپیٌگَگرافی)را فْرظت ًوایذ.
ًَ )3-3ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در آزهَى ّیعترٍ ظالپیٌگَگرافی تؽریح وٌذ .
 )3-4اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آزهَى ّیعترٍ ظالپیٌگَگرافی تؽریح وٌذ.
 )3-5هرالبت ّای پط از آزهَى ّیعترٍ ظالپیٌگَگرافی از بیواراى را تَضیح دّذ.

 – 4بررظی اصَل اجرای آزهَى هاهَگرافی
درپایان دانشجو قادرباشد
 )4-1آًاتَهی رادیَلَشیه پعتاى را تؽریح وٌذ

 )4-2هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آزهَى هاهَگرافی را فْرظت ًوایذ.
 )4-3آهادُ ظازی بیواراى را جْت آزهَى هاهَگرافی تؽریح وٌذ.
 )4-4اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آزهَى هاهَگرافی تؽریح وٌذ.
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 – 5بررظی اصَل پرتًَگاری ازغذد اؼىی
درپایان دانشجو قادرباشد
 )5-1آًاتَهی رادیَلَشیه ظیعتن اؼىی را تؽریح وٌذ .
 )5-2هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آزهَى پرتًَگاری از ظیعتن اؼىی (داوریَظیتَگرافی) را فْرظت ًوایذ.
ًَ )5-3ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در آزهَى داوریَظیتَگرافی تؽریح وٌذ.
 )5-4اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آزهَى داوریَظیتَگرافی تؽریح وٌذ.

 -6بررظی اصَل پرتًَگاری ازغذد بسالی
درپایان دانشجو قادرباشد
 )6-1آًاتَهی رادیَلَشیه غذدٍهجاری بسالی را تؽریح وٌذ .
 ) 6- 2هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آزهَى پرتًَگاری ازغذد بسالی را فْرظت ًوایذ.
ًَ )6-3ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در پرتًَگاری ازغذد بسالی تؽریح وٌذ.
 )6-4اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در پرتًَگاری ازغذد بسالی تؽریح وٌذ.

 – 7ؼٌاخت اصَل آزهًَْای آًصیَگرافی -بررظی آزهَى آًصیَگرافی هغس
درپایان دانشجو قادرباشد
 ) 7-1آًاتَهی رادیَلَشیه ػرٍق خًَی را تؽریح وٌذ .
 )7-2اصَل ولی اجرای آزهًَْای آًصیَگرافی ٍتجْیسات الزم ً،حَُ آهادُ ظازی بیواراى را تؽریح ًوایٌذ .
 )7-3هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آزهَى آًصیَگرافی هغس را تؽریح ًوایذ .
ًَ )7-4ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در آًصیَگرافی هغس تؽریح ًوایذ.
 )7-5اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آًصیَگرافی هغس تؽریح ًوایذ.
)7-6هرالبتْای پط از آزهَى آًصیَگرافی هغس را در بیواراى تؽریح ًوایذ.
 – 8آزهَى هیاى ترم
 ) 8-1بررظی وارآیی رٍغ تذریط
 )8-2تؽَیك فراگیراى بِ تالغ بیؽتر جْت یادگیری هطالب
 )8-3رفغ ابْاهات ٍ اؼىاالت احتوالی هطالب آهَختِ ؼذُ

 – 9بررظی اصَل آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر
 )9-1هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آزهَى آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر را تؽریح وٌذ .
 )9-2تجْیسات تخصصی الزم جْت اجرای آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر را تؽریح وٌذ .
 )9-2آهادگی بیوار ًَ ،ع ٍ حجن هادُ وٌتراظت زا را در آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر تؽریح وٌذ .
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 – 10بررظی اصَل آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر(اداهِ)
درپایان دانشجو قادرباشد
 )10-1اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر را تؽریح وٌذ .

 )10-2هرالبتْای پط از آزهَى آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر را در بیواراى تؽریح ًوایذ.

 – 11بررظی اصَل اجرای آزهَى آئَرتَگرافی
درپایان دانشجو قادرباشد
 )11-1هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آزهَى آئَرتَگرافی را تؽریح وٌذ .

ًَ )11-2ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در آزهَى آئَرتَگرافی تؽریح ًوایذ.
 )11-3اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آزهَى آئَرتَگرافی تؽریح ًوایذ.

 – 12بررظی اصَل آًصیَگرافی از اًذام فَلاًی
درپایان دانشجو قادرباشد
 )12-1هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آًصیَگرافی از اًذام فَلاًی را تؽریح وٌذ .

ًَ )12-2ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در آًصیَگرافی از اًذام فَلاًی تؽریح ًوایذ.
 )12-3اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آًصیَگرافی از اًذام فَلاًی تؽریح ًوایذ.

 – 13بررظی اصَل آًصیَگرافی از اًذام تحتاًی
درپایان دانشجو قادرباشد
 )13-1هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد آًصیَگرافی از اًذام تحتاًیرا تؽریح وٌذ .

ًَ )13-2ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در آًصیَگرافی از اًذام تحتاًی تؽریح ًوایذ.
 )13-3اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آًصیَگرافی از اًذام تحتاًی تؽریح ًوایذ.

 –14ؼٌاخت اصَل آًصیَگرافی از ولیِ ّا ٍتٌِ ظیلیان
 )14-1هَارد واربرد ٍ هٌغ اظتؼوال آًصیَگرافی از ولیِ ّا ٍتٌِ ظیلیان را فْرظت ًوایذ .
ًَ )14-2ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در آًصیَگرافیاز ولیِ ّا ٍتٌِ ظیلیان را تَضیح دّذ .
 )14-3اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در آًصیَگرافیاز ولیِ ّا ٍتٌِ ظیلیان را تؽریح وٌذ .

 -15بررظی اصَل ًٍَگرافی از اًذام فَلاًی ٍتحتاًی
درپایان دانشجو قادرباشد
 )15-1هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد ًٍَگرافی از اًذام فَلاًی ٍتحتاًی را فْرظت ًوایذ .
ًَ )15-2ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در ًٍَگرافی از اًذام فَلاًی ٍتحتاًی را تَضیح دّذ .
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 )15-3اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در ًٍَگرافی از اًذام فَلاًی ٍتحتاًی را تؽریح وٌذ .

 – 16بررظی اصَل ًٍَگرافی از طحال
درپایان دانشجو قادرباشد
 )16-1هَارد واربرد ٍهٌغ واربرد ًٍَگرافی از طحالرا فْرظت ًوایذ .
ًَ )16- 2ع،دز ًٍحَُ تجَیس هادُ وٌتراظت زا ٍآهادُ ظازی بیواراى را در ًٍَگرافی از طحالرا تَضیح دّذ .
 )16-3اصَل ًٍوا ّای پرتًَگاری ٍٍضؼیت دّی بِ بیواراى را در ًٍَگرافی از طحالرا تؽریح وٌذ .

هٌابغ برای هطالؼِ :
1- WILLIAM C ODY,FUNDAMENTAL APPROACHES TO RADIOLOGIC SPECIAL

PROCEDURES:A HANDBOOK OF MATERIALS,METHODS AND
TECHNIQES,2007,LAVOISIER.
2 – AUT SNOPEK,FUNDAMENTALS OF SPECIAL RADIOGRAPHIC PROCEDURES,5TH
EDITION, LAVOISIER.
 – 3تَرچیاى  ،فضل الِ  ،فٌَى تخصصی رادیَلَشی ً ،ؽر هاجذ تْراى  ،آخریي چاپ.
ؼیَُ ّای یاد دّی – یادگیری :
ظخٌراًی  ،پرظػ ٍ پاظخ  ،ارائِ وٌفراًط تَظط داًؽجَیاى
رظاًِ ّای آهَزؼی :
ٍایت برد  ،واهپیَتر  ،دیتاپرٍشوتَر ً ،گاتَظىَپ

ظٌجػ ٍ ارزؼیابی :
آزمون
تکلیف
آزمون میان ترم
آزمون پایان ترم
حضور فعال در
کالس
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مقررات کالس و انتظارات از دانشجو(:درصورت برگزاری کالس ها)

به منظور بهره برداری مناسب از وقت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل
 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 :کاوه مولودی
تاریخ تحویل088/82/08 :

نام وامضای مدیر گروه :دکتر صالحی ذهابی
تاریخ ارسال:
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نمایند:

نام وامضای مسئول: EDO
تاریخ ارسال:

جذٍل زهاى بٌذی برًاهِ
روز وساعت جلسه :شنبه ها 11-14
جلعِ

تاریخ

1

088/82/00

2

088/82/02

3

5088/80/50

هـذرض

هَضَع ّر جلعِ

هؼرفی درض  ،هٌابغ  ،ارزؼیابی همذهاتی ,همذهِ

واٍُ هَلَدی

رٍغ تـذریط
سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش
اسالید

،ؼٌاخت اصَل ولی اجرای آزهًَْای تخصصی
واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

بررظی اصَل پرتًَگاری از رحن ٍلَلِ ّای رحوی

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

بررظی اصَل اجرای آزهَى هاهَگرافی

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

5

5088/80/02

بررظی اصَل پرتًَگاری ازغذد اؼىی

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

6

5088/80/3

بررظی اصَل پرتًَگاری ازغذد بسالی

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

7

5088/80/58

ؼٌاخت اصَل آزهًَْای آًصیَگرافی -بررظی آزهَى

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

8

5088/80/50

9

5088/80/00

4

5088/80/52

بررظی اصَل اجرای آزهَى هایلَگرافی

آًصیَگرافی هغس
واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

10

5088/82/85

بررظی اصَل آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر(اداهِ)

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

11

5088/82/80

بررظی اصَل اجرای آزهَى آئَرتَگرافی

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

12

5088/82/51

بررظی اصَل آًصیَگرافی از اًذام فَلاًی

واٍُ هَلَدی

آزهَى هیاى ترم
بررظی اصَل آًصیَگرافی للب ٍػرٍق ورًٍر

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش
اسالید

13

5088/82/00

بررظی اصَل آًصیَگرافی از اًذام تحتاًی

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

14

5088/82/02

ؼٌاخت اصَل آًصیَگرافی از ولیِ ّا ٍتٌِ ظیلیان

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

15

5088/58/82

بررظی اصَل ًٍَگرافی از اًذام فَلاًی ٍتحتاًی

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

16

5088/58/53

بررظی اصَل ًٍَگرافی از طحال

واٍُ هَلَدی

سخنرانی  ،مجازی، ،

نمایش اسالید

6

