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2روشهایپرتونگاری(Course Plan)طرحدرس

 

2روشهای پرتونگاری نامدرس:

 واحد نظری  3:   تعدادواحد

                            شناسیتکنولوژی پرتو  3 :       دانشجويان ترم  مخاطبان

 )توراکس، تنه و شکم( 2آناتومی   :پیشنیاز

 79-79اول نيم سال   تحصیلي(:لزمانبرگزاری)نیمسا

 محمود رسولی:  ناماستادياهماهنگكنندهدرس

 گروه تکنولوژی پرتوشناسی مکان:   23تا  22ساعت:  شنبهيک: روزمشاوره

 

 شرحمختصریازدرس)موضوعياموضوعاتاساسي،اهمیتدرس،چگونگيچارچوبمباحث(:

در اين درس دانشجو با روش آماده سازی بيمار، وضعيتهای مختلف راديوگرافی از قسمتهای مختلف آناتوميک 

در هر يک و ساختارهای آناتوميک قابل مشاهده ستون فقرات، سينه، ريه ها، شکم، سيستم گوارش، سيستم ادراری 

 آشنا می گردد.

هدفكليدرس:

 ، سيستمهای گوارش و ادراریشکم از ستون فقرات، قفسه سينه،آشنايی با کليه تکنيکهای پرتونگاری 

 

اهدافرفتاری:

 آشنا گردد. ا آناتومی توراکس، تنه و شکمب دانشجو بايد (1

باآمادهسازیبیماروتسلطكاملدروضعیتدهيبیمارباتوجهبهناحیهآناتومیکبايددانشجو  (2

گرافيازنواحيمختلفبدنآشناگرددوجهترادي

ضايعاتاحتماليدرتصويربايد روشهای وضعيت دهی بدن برای آشکار شدن هر چه بهتر انشجو د (3

 راديوگرافيرافراگرفتهوبكارببندد



 سخنرانی، پرسش و پاسخ، تمرين گروهی)های(تدريس:شیوه

 کامپيوتر، ويديو پروژکتور وايت برد، های)ويامواد(آموزشي:رسانه

  21-29ساعت  دوشنبه :درسهزمانارائ

 دانشکده پيرا پزشکی231کالس شماره  مكانبرگزاریدرس:

ارزشیابيدانشجو:روش وزمانسنجشو أموختههایدانشجوبصورتها متحانپايانترمبصورتاهمه

كتبيبرگزارميگردد.











 نمره روش

 2 ارزيابيمستمر

 5/21 آزمونپاياندوره

 5/0 ومشاركتدربحثرعايتفرهنگكالسي



 مقرراتدرسوانتظاراتازدانشجويان:

آيد )ارزيابی مستمر(. نمره ارزيابی مستمر دانشجو مبتنی  هر جلسه از مطالب جلسه قبل پرسش و پاسخ به عمل می

سه های هر جلسه به نفع دانشجوست، زيرا در هر جل بر خود اظهاری خود وی خواهد بود. جواب صادقانه به آيتم

شده های مشخص  شود. عدم پاسخ به حتی يک مورد از آيتم از تعدادی از دانشجويان به شکل تصادفی سؤال می

 جلسه خواهد شد.   باعث اختصاص نمره صفر برای آن

  

 :منابعوموادآموزشيمورداستفاده

 

 :منبع اصلی 

Merril's  Atlas of radiographic positions and radiographic procedures. 

 

 :منبع کمکی 

 (تنه و شكم) 2پرتونگاری  تكنیكهای-1

 ترجمه: دکتر فضل اهلل تورچيان

 تكنيكهاي پرتونگاري تنه و شكم   -2

 الهه جزایری قره باغ :ترجمه

 

 موضوع                                       تاریخ     جلسه        

ره اول گردن، رادیو گرافی از مهره های اطلس مفصل بین استخوان پس سری و مه 27/6/96 اول  

 و اکسیس و زائده ادونتوئید

رادیوگرافی از ستون فقرات گردنی، بررسی فضاهای بین مهره ای و ضمائم مهره  3/7/96 دوم  

 ها و مفاصل بین مهره ای

خهای ای، سورا ستون فقرات پشتی و بررسی ناحیه دیسک بین مهرهرادیوگرافی از  01/7/96 سوم  

 ل بین مهره ایمهره ها و مفاصم بین مهره ای و ضمائ

رادیوگرافی از ستون فقرات کمری و بررسی ناحیه دیسک بین مهره ای،  07/7/96 چهارم 

 سوراخهای بین مهره ای و ضمائم مهره ها و مفاصل بین مهره ای

لیاک، ساکروم و رادیوگرافی از ستون فقرات لومبو ساکرال و مفاصل ساکروای 22/7/96 پنجم 

 دنبالچه

 



و مفاصل آن، استخوان جناغ و دنده ها  روشهای مختلف رادیوگرافی از قفسه سینه 0/8/96 ششم 

 در نماهای مختلف

 رادیوگرافی از ریه ها و سیستم تنفسی و نماهای مختلف آن 8/8/96 هفتم 

 بدرادیوگرافی از شکم، شکم حاد، دیافراگم، پانکراس و ک 01/8/96 هشتم 

 سیستم گوارش:حلق، مری، معده رادیوگرافی از 22/8/96 نهم  

 سیستم گوارش: روده کوچک و بزرگ رادیوگرافی از 29/8/96 دهم  

 رادیوگرافی از سیستم صفراوی و مجاری صفراوی  6/9/96 یازدهم  

 سیستم ادراری: کلیه ها، حالبها و مثانه رادیوگرافی از 03/9/96 دوازدهم  

 سیستم ادراری: انواع تکنیکهای تزریقی صعودی ونزولیرادیوگرافی از 21/9/96 همسیزد  

 ریه ها با ماده کنتراست زا در ریه ها )برونکوگرافی(  رادیوگرافی از 27/9/96 چهاردهم  

 غدد بزاقی با ماده کنتراست زا )سیالوگرافی( رادیوگرافی از 2/01/96 پانزدهم   

 حلق وحنجره  و لوزه سوم حلقی )آدنوئید( یوگرافی ازراد 00/01/96 شانزدهم  

 


