
 

 تعالي بسمه

 زشكيپدانشكده پیرا -دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 2روشهای پرتونگاری  (Course Plan)طرح درس 

 

 2 روشهای پرتونگاری نام درس: 

 واحد نظری  3:   تعداد واحد

 تکنولوژی پرتونگاری                              3 :       دانشجويان ترم  مخاطبان

 )توراکس، تنه و شکم( 2آناتومی   :پیش نیاز

 65-69اول نيم سال   تحصیلي(: لزمان برگزاری )نیم سا

 :  محمود رسولینام استاد يا هماهنگ كننده درس

 مکان: گروه تکنولوژی پرتوشناسی   23تا  22شنبه ساعت: يک: روزمشاوره

 

شرح مختصری از درس )موضوع يا موضوعات اساسي، اهمیت درس، چگونگي چارچوب 

 :مباحث(

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

و ساختارهای ستون فقرات، سينه، ريه ها، شکم، سيستم گوارش، سيستم ادراری مختلف آناتوميک 

 آشنا می گردد.در هر يک آناتوميک قابل مشاهده 

 هدف كلي درس:

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

 ادراری

 

 اهداف رفتاری:

 آشنا گردد. ا آناتومی توراکس، تنه و شکمدانشجو بايد ب (1

با آماده سازی بیمار و تسلط كامل در وضعیت دهي بیمار با توجه به  دانشجو بايد (2

 گرافي از نواحي مختلف بدن آشنا گرددوناحیه آناتومیک جهت رادي

ضايعات احتمالي دانشجو بايد روشهای وضعيت دهی بدن برای آشکار شدن هر چه بهتر  (3

 در تصوير راديو گرافي را فرا گرفته و بكار ببندد

 



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

 وايت برد،  کامپيوتر، ويديو پروژکتورهای )و يا مواد( آموزشي: رسانه

  21-21ساعت شنبه دو :درس هزمان ارائ

 دانشکده پيرا پزشکی231کالس شماره  مكان برگزاری درس: 

 2ی آموزموخته های دانشجو در درس كارهمه آ ها و زمان سنجش و ارزشیابي دانشجو:روش

 متحان پايان ترم بصورت كتبي برگزار مي گردد. ارزيابي مي گردد. ابصورت عملي 

 نمره روش

 2 ارزيابي مستمر 

 5/21 پايان دوره  آزمون

 5/0 رعايت فرهنگ كالسي و مشاركت در بحث  

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجويان:

در هر جلسه از  ستمر(.آيد )ارزيابی مهر جلسه از مطالب جلسه قبل پرسش و پاسخ به عمل می

اختصاص نمره دانشچو سبب شود. عدم پاسخ تعدادی از دانشجويان به شکل تصادفی سؤال می

 صفر برای آن جلسه خواهد شد.  

  

 :منابع و مواد آموزشي مورد استفاده

 

 :منبع اصلی 

Merril's  Atlas of radiographic positions and radiographic procedures. 
 

 :منبع کمکی 

 (تنه و شكم) 2پرتونگاری  تكنیكهای -1

 ترجمه: دکتر فضل اهلل تورچيان

 ري تنه و شكم  تكنيكهاي پرتونگا -2

 الهه جزایری قره باغ :ترجمه

 

 

 

 



 موضوع                                       تاریخ     جلسه        

مفصل بین استخوان پس سری و مهره اول گردن، رادیو گرافی از  92/6/29 اول  

 مهره های اطلس و اکسیس و زائده ادونتوئید

فقرات گردنی، بررسی فضاهای بین مهره ای و  رادیوگرافی از ستون 9/7/29 دوم  

 ضمائم مهره ها و مفاصل بین مهره ای

 ستون فقرات پشتی و بررسی ناحیه دیسک بین مهرهرادیوگرافی از  29/7/29 سوم  

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

و بررسی ناحیه دیسک بین مهره  رادیوگرافی از ستون فقرات کمری 2922/7/29 چهارم 

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

رادیوگرافی از ستون فقرات لومبو ساکرال و مفاصل ساکروایلیاک،  96/7/29 پنجم 

 ساکروم و دنبالچه

و مفاصل آن، استخوان  روشهای مختلف رادیوگرافی از قفسه سینه 3/8/29 ششم 

 و دنده ها در نماهای مختلفجناغ 

 رادیوگرافی از ریه ها و سیستم تنفسی و نماهای مختلف آن 21/8/29 هفتم 

 و نماهای مختلف آن قلبرادیوگرافی از  27/8/29 هشتم 

 رادیوگرافی از شکم، شکم حاد، دیافراگم، پانکراس و کبد 92/8/29 نهم  

 زه سوم حلقی )آدنوئید(رادیوگرافی از حلق وحنجره  و لو 2/2/29 دهم  

 رادیوگرافی از سیستم گوارش: مری، معده 29/2/29 یازدهم  

 رادیوگرافی از سیستم گوارش: روده کوچک و بزرگ 99/2/29 دوازدهم  

 رادیوگرافی از سیستم صفراوی و مجاری صفراوی  92/2/29 سیزدهم  

 راویرادیدکرافی از سیتم صفراوی و مجاری صف 6/21/29 چهاردهم  

 رادیوگرافی از سیستم ادراری: کلیه ها، حالبها و مثانه 23/21/29 پانزدهم   

رادیوگرافی ازسیستم ادراری: انواع تکنیکهای تزریقی صعودی  91/21/29 شانزدهم  

 ونزولی

 


