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 فیزيوتراپی –کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع ، علوم پايه گروه آموزشی: ،علوم توان بخشی دانشکده:

 تشريح اندام های فوقانی، تحتانی، سر، گردن و تنه یش نیاز:پ  نظری د:نوع واح ، 1 تعداد واحد: راديولوژی نام درس:

 ساختمان ابن سینا مکان برگزاری: 12الی   10 :ساعت  شنبهچهار :روز زمان برگزاری کالس:

  دکتر وثاقی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر وثاقی مسئول درس: نفر  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

نمايد،  کمک می بیماریبه درک عوامل تاثیر گذار بر  مختلفاز آنجائیکه آشنايی با راديوگرافی های تشخیصی برای بیماری های مهم 

ناســی شــ فیزيوتراپیبرای دانشــجويان  بدنپاتولوژی های آناتومیک و آشــنايی با روه های مختلف راديوگرافی مربوب به تشــخی  

 ضروری است.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 موسکلواسکلتالبدن بخصوص سیستم آشنايی با روه های مختلف راديوگرافی جهت تشخی  پاتولوژی های موجود در 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
 ابینیاهداف بین و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ويژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 آشنايی با نحوه تولید اشعه ايکس 

 آشنايی با مقدار دور مجاز در ارائه اشعه ايکس و نحوه حفاظت در مقابل آن 

  در وضعیت های مختلفآشنايی با راديوگرافی ساده 

  آشنايی با راديوگرافی با ماده حاجب 

 آشنايی با اسکن استخوان 

  ،آشنايی با عالئم راديولوژيک بیماری ها مانند: تومورها، بیماری های متابولیکی استخوان، بیماری های روماتیسمی

عفونی، استئوآرتريت، بیماری های ناشی از اختالل گرده خون استخوان، تغییر شکل های استخوانی، بیماری 

 های ستون مهره ای و بیماری های شايع ريه.

  راديولوژيک شکستگی ها و دررفتگی هاآشنايی با عالئم 

 آشنايی با اصول سی تی اسکن 

  در سی تی اسکن بدنآشنايی با آناتومی طبیعی 

 آشنايی با مشاهدات سی تی اسکن مغز طبیعی، خونريزی مغزی، تومور مغزی و حفره خلفی مغز و ادم مغزی 

 ( آشنايی با اصول ام آر آیMRI) 

  م آر آیدر ا بدنآشنايی با آناتومی طبیعی 

  عصبی مرکزیآشنایی با کاربردهای ام آر آی در بیماری های 

 ( آشنایی با ام آر آی عملکردیFunctional MRI) 

  آشنایی با سایر روش های تصویر برداری نظیرPET 

 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   ■سخنرانی
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 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLمسئله)يادگیری مبتنی بر حل   ■بحث گروهی

 ديدن کلیشه های راديوگرافی معمولی از هر ناحیه و کلیشه های سی تی اسکن و ام آر آی :)لطفاً نام ببريد( ساير موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

را نام ببرد و بر اساس دانسته های خود مثال هايی  تصوير برداریو روه های بايد در انتهای اين دوره بتواند انواع راديوگرافی دانشجو 

از هر يک بزند. با توجه به دانش بدست آمده دانشجو بايد بتواند نوع کلیشه را مشخ  کرده و انواع آنها را از يکديگر تفکیک نمايد. بر 

قه بندی نموده و برای درمان از اطالعات آنها نتیجه طبق اطالعات بدست آمده از کلیشه ها دانشجو می تواند انواع بیماری ها را طب

 گیری الزم را بنمايد.

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 انواع کلیشه های راديوگرافیک  )کلیشه های معمولی، سی تی اسکن، ام آر آی( ببريد( لطفاً نام)  ساير موارد

 (دي)سامانه نو یآموزه مجاز یاز پلتفرم ها یکي وتر،یپرسرعت، کامپ نترنتيا   

 یآموزش یها لمیف یبارگذار   

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پايان ترم■   نمره درصد ------آزمون میان ترم  ■

 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس ■    نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببريد(  ناماً لطفساير موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزينه       پاسخ کوتاه     تشريحی

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 اصول چاپی : 

 

 استفاده از سايت های آنالين جهت ديدن مقاطع مختلف بافت ها در نماهای ام آر آی و سی تی اسکناينترنتی : 

 
 

 منابع فارسی:

 راديوگرافی، اصول تکنیک های راديوگرافیک :چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوب عنوان مطالب جلسه

 دکتر وثاقی ، آشنايی با فیلم راديولوژی راديولوژیآشنايی با اشعه ايکس و   .1

  آشنايی با مفاهیم کنتراست، راديولوسنت و راديواوپاک  .2

  آشنايی با جهات راديوگرافی، ماموگرافی   .3

 " کنتراست مصنوعی  .4

 " آشنايی با اسکن و راديوتراپی  .5

 " آشنايی با سی تی اسکن  .6

 " آشنايی با ام آر آی و پت  .7

 " راديولوژيک شکستگی ها و دررفتگی ها و عوارض آنهاعالئم   .8

 " آشنايی با راديوگرافی طبیعی استخوان های بدن و ستون فقرات بخش اول  .9

 " دومستون فقرات بخش   .10

 " آشنايی با تظاهرات راديوگرافیک بیماری های استخوانی و  مفصلی، بخش اول  .11

 " دومبخش  ،یو  مفصل یاستخوان یها یماریب کیوگرافيبا تظاهرات راد يیآشنا  .12

  در کلیشه های ام آر آی و سی تی اسکن آشنايی با نماهای مختلف ستون فقرات گردنی  .13

  آشنايی با نمای دوز مجاز در تکنیک های مختلف راديولوژی و نحوه حفاظت  .14

 


