
 

 دانطکذه

 ترهی قبلب نگبرش طرح درس

 

 یتزدار یرتصْ در سا کٌتزاطت هْاد یُا ّیژگی ّ طاختواى تا ییآػٌا عنواى درس :

 کارػٌاطی پیْطتَ رادیْلْژی پٌجن تزم هخبطببى:                                                               کیپشػ

 بسخگویی به سواالت فراگیر:سبعت پ        یًظز ّاحذ 2 تعذادواحذ:

 11-10سبعت:چهبرضنبه هب  001-000ل اول سبل تحصیلی نیوسبزهبى ارائه درس: 

 کبوه هولودیهذرس: 
 

 

 هذف کلی درس :
 

 هذاف کلی جلسبت : )جهت هر جلسه یک هذف(ا

 اطتفادٍ دهْر یسا کٌتزاطت هْاد ،ػیویایی اًْاعیکیفیش طاختواى یُا ّیژگی تا داًؼجْیاى درص یاندرپا-1

 پشػکی ّ کارتزد ، ػْارض احتوالی آًِا آػٌا هی ػًْذ. یرتزداریتصْ در
 

 

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 یُا ٌیکتک در آى کارتزد ّ کٌتزاطت هْاد تز یا هقذهَ ,اتیهقذه ارسػیاتی ، هٌاتغ ، درص فیهؼز -1
 پزشکی یتزدار ْیزتص هختلف

 و عوارض آنها ست زاتقسیم بندی انواع مواد کنترا -2

 گْارػی لْلَ تزرطی در یمتار طْلفات خْراکی یسا کٌتزاطت هْاد تا ییآػٌا -3

 تزرطی لْلَ در آلی یذار تزکیثات یقیّتشر خْراکی یسا کٌتزاطت هْاد طاختار تا ییآػٌا -4

 گْارػی

 یادرار طیظتن تزرطی در تشریقی کٌتزاطت سای هْاد تا ییآػٌا -5

 ّػزّقی قللثی طیظتن تزرطی در تشریقی یسا کٌتزاطت هْاد تا ییآػٌا -6

 ّغیزیًْی یونی یقیتشر یسا کٌتزاطت هْاد اًْاع یسههقا -7

 هیاى تزم آسهْى -8

 یقیتشر کٌتزاطت هْاد یزتجْ در یضزّر هالحظات -9

 سا کٌتزاطت هْاد تزاتز در اصلی یُا ّاکٌغ ػٌاخت -11

 سا کٌتزاطت هْاد تزاتز در احتوالی یُا ّاکٌغ اًْاع -11

 اطکي طی تی هختلف یُا آسهْى در سا کٌتزاطت هْاد کارتزد اصْل -12

 )اداهَ(اطکي طی تی هختلف یُا آسهْى در سا کٌتزاطت هْاد کارتزد اصْل -13

 یا آر ام هختلف یُا آسهْى در خْراکی یسا کٌتزاطت هْاد کارتزد اصْل -14

 یا آر ام هختلف یُا آسهْى در یقیتشر یسا کٌتزاطت هْاد کارتزد اصْل -15

 طًْْگزافی در اطتفادٍ هْرد یسا تکٌتزاط هْاد تا ییآػٌا -16
 

 بعنواى هثبل: هذف کلی جلسه اول:

 هختلف یُا تکٌیک در آى کارتزد ّ کٌتزاطت هْاد تز یا هقذهَ ,هقذهاتی ارسػیاتی ، هٌاتغ ، درص هؼزفی

 ی پزشکیتزدار تصْیز
 

 

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 تکٌیک در آى کارتزد ّ کٌتزاطت هْاد تز یا هقذهَ ,هقذهاتی ارسػیاتی ، هٌاتغ ، درص ّ ضزّرت آى هؼزفی

 ی پزشکیتزدار تصْیز هختلف یُا
 



     کبوه هولودینبم و اهضبی هذرس:  

                                                                                           20/01/000تبریخ ارسبل: 
  

                                                                           دکتر صبلحی رهببی      نبم و اهضبی هذیر گروه:   

 

 

 

 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
 

 یدًوا تؼزح را درص اُذاف -1-1

 

 پشػکی یتزدار یرتصْ هختلف یدررّع ُا را سا کٌتزاطت هْاد اس اطتفادٍ ّضزّرت ،فلظفَ کلی اصْل -2-1

 کٌذ. حیتؼز را

 .یدًوا فِزطت را هطلْب کٌتزاطت ػاهل ًتخابا کلی یُا ّیژگی 3-1-1
 

 

 

 

 

 هنببع:

 

 روش تذریس:

 طؼیذی ؛ػلی تْرچیاى هللا فضل– یّلْژیراد در حاجة هْاد -1

 .یزتثز فجز ؛اًتؼارات داغظتاًی دکتز تزجوَ – حاجة هْاد -2
 

1. Contrast Media and Safety Issues and ESUR Guidelines, A. L. Baert, Leuven,and M. Knauth, 

G  ِ ttingen, 2014 
 

 وسبیل آهوزضی :

 

 یانداًؼجْ تْطظ کٌفزاًض ارائَ ، پاطخ ّ پزطغ ، طخٌزاًی
 
 

 

 سنجص و ارزضیببی 

 سبعت تبریخ  سهن از نوره کل)بر حسب درصذ( روش       آزهوى

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیس

   %(15نمره)3  ترم آزهوى هیبى 

طبق برنامه  (%55نمره )15  آزهوى پبیبى ترم

 امتحانات

 

حضور فعبل در 

 و ارایه کالس

   %(11نمره)2 

 

 هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو:

 :کاهل ًوایٌذ تْجَ ریس ًکات تیرػا تَ رّد یم اًتظار سیػش اىیداًؼجْ اس کالص هحذّد ّقت اس هٌاطة یتزدار تِزٍ هٌظْر تَ

 ُوزاٍ...( تلفي تْدى کالص،خاهْع ّخزّج ّرّد غیثت کالطی،طاػت ػذم(تگذارد احتزام کالص یاًظثاط هقزرات تَ

 کالص ُای هجاسی را طزّقت ػزکت کٌٌذ ّ تکالیف تارگشاری ػذٍ را اًجام دٌُذ.
 



 دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هسئول  

 تبریخ تحویل:  

 

 

 

 

 

 

 :هبده کنتراست در تصبویر پسضکیدرس جذول زهبنبنذی

 11-10سبعت -چهبرضنبه هبروز و سبعت جلسه :

 
 

 جدول زمان بندی برنامو

 :نیمسال                           2:  تعداد واحد  هادٍ کٌتزاطت در تصْیز تزداری پشػکی            :عنوان درس 

 1041-044اول 
پیْطتَ : دانشجویان                                                      41-41 ُا چِارػٌثَ:        روز وساعت جلسو

 رادیْلْژی
 

نحوه ارائو  موضوع ىر جلسو تاریخ جلسو

 درس
-مجازی)

 (حضوری

 مـدرس

 هْاد تز یا هقذهَ ,هقذهاتی ارسػیاتی ، هٌاتغ ، درص هؼزفی 40/40/044 1

 یزتصْ هختلف یُا تکٌیک در آى کارتزد ّ کٌتزاطت

 ی پشػکیتزدار
 

 مولودی حضوری

 تقظین تٌذی اًْاع هْاد کٌتزاطت سا ّ ػْارض آًِا 11/40/044 2

 
 مولودی حضوری

 در ینتار طْلفات خْراکی یسا کٌتزاطت هْاد تا ییآػٌا  40/40/1044 3

 گْارػی لْلَ تزرطی

 
 

 مولودی حضوری

4 10/40/
1044 

 یقیّتشر خْراکی یسا کٌتزاطت هْاد طاختار تا ییآػٌا

 گْارػی تزرطی لْلَ در آلی یذار تزکیثات

 
 

 مولودی حضوری

 یادرار طیظتن تزرطی در تشریقی کٌتزاطت سای هْاد تا ییآػٌا            41/40/1044 5

 
 مولودی مجازی

 طیظتن تزرطی در تشریقی یسا کٌتزاطت هْاد تا ییآػٌا 42/40/1044 6

 ّػزّقی قللثی

 

 مولودی مجازی

 ارزشیابی تشخیصی و آزمون میان ترم 14/42/1044 7
 

 مولودی حضوری

 ّغیزیًْی یًْی یقیتشر یسا کٌتزاطت هْاد اًْاع یظَهقا 40/42/1044 8

 
 مولودی مجازی

 یقیتشر کٌتزاطت هْاد یشتجْ در یضزّر هالحظات 14/42/1044 9

 
 مولودی مجازی

 سا طتکٌتزا هْاد تزاتز در اصلی یُا ّاکٌغ ػٌاخت 11/42/1044 10

  
 

 مولودی حضوری

 سا کٌتزاطت هْاد تزاتز در احتوالی یُا ّاکٌغ اًْاع      40/42/1044 11

 
 مولودی حضوری

هختلف طی  یُا آسهْى در سا کٌتزاطت هْاد کارتزد اصْل 41/41/1044 12

 اطکي تی

 

 مولودی مجازی

 طی هختلف یُا آسهْى در سا کٌتزاطت هْاد کارتزد اصْل 14/41/1044 13

 )اداهَ(اطکي تی

 

 مولودی مجازی

 ّ تشریقی در  خْراکی یسا کٌتزاطت هْاد کارتزد اصْل 10/41/1044 14

 یا آر ام هختلف یُا آسهْى

 

 مولودی مجازی

 مولودی مجازیًاًْتکٌْلْژی ّ ًاًْ هْاد تغ ػٌْاى هْاد کٌتزاطت در  40/14/1044 15



 تصْیزتزداری پشػکی

 

 طًْْگزافی در اطتفادٍ هْرد یسا کٌتزاطت ْاده تا ییآػٌا 41/14/1044 16

 
 مولودی مجازی

 
 




