
  

 
 

 

 ترکیبی (COURSE PLAN)وره طرح د

 

  معرفی درس:
تصویربرداری و مراقبت های مربوطه هنگام ضمن فراگیری اصول علمی مربوط به انواع روش های دانشجو  در این درس

بکارگیری آنهادر اتاق عمل با عالئم و ضایعات پاتولوژیک بیماری های متداول اعمال جراحی آشنا می شود و می تواند از روی 

ر تصاویر ساختار طبیعی را از وضعیت پاتولوژیک و غیر طبیعی تفکیک نماید و بدین وسیله نقش موثری در کمک به جراح د

 فرآیند جراحی داشته باشد.

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 آشنایی با انواع روش های تصویربرداری با اشعه

 بیمار جهت روش های تشخیصی تصویر بردای حین جراحیآشنایی با اصول آماده سازی 

 ها و مواد فلوئورسنت در فرآیند تصویربردای با اشعه Dyeمراقبت از مواد حاجب، 

 آگاهی از نحوه ی استفاده و مقابله با عوارض احتمالی ناشی از تزریق مواد حاجب

 آشنایی با گایدالین های ایمنی در مقابل اشعه )بیمار و پرسنل(

 آشنایی با روش های تصویربرداری به تفکیک نوع جراحی و هدف مربوطه

 کارشناسی اتاق عمل : مقطع و رشته تحصیلی              اتاق عمل:گروه آموزشی            دانشکده :    پرستاری                     

  :  نام درس

 در اتاق عمل رایج آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی

 1 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 پیش نیاز:

 ی،آسیب شناسی و بافت شناس 1،تشریح  1فیزیولوژی 

 13-15شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده پرستاری حضضرت زینب)س( مکان برگزاری:

                                         دکتر باقرزادهسرکارخانم  مسئول برنامه : 

 s.bagherzadeh186@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                     52245009:       دانشکده شماره تماس

 باقرزادهدکتر  سرکارخانم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 s.bagherzadeh186@gmail.com: الکترونیکی پست آدرس

                                          دکتر باقرزادهسرکارخانم  تهیه و تنظیم : 

 1401ماه  بهمن :تدوین تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 با اشعه )سی تی اسکن( انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده از متدهای مختلف تصویربرداریافتراق 

 (MRIافتراق انواع بافت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده از متدهای مختلف تصویربرداری با اشعه )

 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 

 رادیوبیولوژی را تعریف کند. 

 تولید اشعه را نام ببرد منابع. 

 انواع اشعه های مورد استفاده در رادیولوژی را نام ببرد. 

 تفاوت هر یک از اشعه های مورد استفاده در رادیولوژی را بیان کند. 

 آماده سازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی تصویر برداری در اتاق عمل را توضیح دهد. 

 تصویربرداری حین عمل را نام ببرد م و وسایل مورد نیاز جهت انجامالاق. 

 انواع مواد حاجب مورد استفاده در تصویر برداری را نام ببرد 

 اندیکاسیون های مورد استفاده هر کدام از مواد حاجب را بیان نماید. 

 پروسیجر وارد کرد نانواع مواد حاجب به بدن بیمار را توضیح دهد. 

  در رابطه با قوانین مربوط به حفاظت خود از ،به بدن بیمار را توضیح دهدمراقبت های مربوط به وارد کردن مواد حاجب

 .اشعه توضیح دهد

 در مورد ارگان های آسیب پذیر بدن توضیح دهد. 

 در رابطه با روش های مورد استفاده برای محافظت از بیمار در مقابل اشعه توضیح دهد. 

 دانواع روش های تصویر برداری را نام برده و تعریف نمای. 

 انواع روش های تصویر برداری در سیستم اسکلتی را نام ببرد. 

 انواع روش های تصویر برداری در سیستم گوارش را نام ببرد. 

 کاربرد سونوگرافی در تشخیص پاتولوژی ها را توضیح دهد. 

 کابرد Arm-C .سی تی اسکن را تعریف نماید در اتاق عمل را توضیح دهد. 

 سی تی اسکن را تعریف نماید. 

 اجزای ماشین CT را نام ببرد. 

 انواع نماهای تصویر برداری با CT را نام ببرد. 

 اندیکاسیون های تصویر برداری با CT را شرح دهد. 

 مزایا و معایب تصویر برداری با CT را توضیح دهد. 

 اجزای طبیعی بدن در یک کات CT را از انواع غیر طبیعی تشخیص دهد. 



 MRI را تعریف نماید. 

  ماشیناجزای MRI را نام ببرد. 

 انواع نماهای تصویر برداری با MRI را نام ببرد. 

 اندیکاسیون های تصویر برداری با MRI را شرح دهد. 

 مزایا و معایب تصویر برداری با MRI را توضیح دهد. 

 اجزای طبیعی بدن در یک کات MRI را از انواع غیر طبیعی تشخیص دهد. 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع خاصی/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
 

از تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه  نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل(جلد اول -1

 ، اخرین ویرایشساداتی لیال،گلچینی احسان و دیگران. انتشارات جامعه نگر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 *نوع محتوا
 شامل عنوان و مؤلفین/مشخصات 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر  بلی اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

آزمون میان ترم   1  
 -تستی

 تشریحی
 

- 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

پاسخ مهلت 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

      

      

      



 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 8 آزمون میان ترم

 نمره 10 آزمون پایان ترم

 نمره 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 
 

 



 مقررات 

  

  :           

 

 تاریخ ارائه

  چکیده ای از تاریخچه

ی اشعه و 

 رادیوبیولوژی

 

 

وایتبووووووووووووووو    و 

ویوووووووووووووووووووووووووووو    

 پروژکت  

 

 ک  یز

 تکلیف

 آزم ن پایانی

  اصول آماده سازی

بیمار جهت انجام 

روش های تشخیصی 

 صویربرداری حینت

 جراحی

ر دکتسرکارخانم 

 باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووووووووووو    و 

ویوووووووووووووووووووووووووووو    

 پروژکت  

 

 ک  یز

 تکلیف

 آزم ن پایانی

 

  مراقبت از مواد

ها  Dyeحاجب،

و مواد 

فلوئورسنت در 

فرایند 

تصویربرداری با 

  اشعه

ر سرکارخانم دکت

 باقرزاده

 

 

 

 مجازی

 

رم افوزا  ت ییو  نو

  ت امح

 ک  یز

 تکلیف

 پایانیآزم ن 

  آگاهی از نحوه

استفاده و مقابله 

با عوارض 

احتمالی ناشی از 

تزریق مواد 

 حاجب

ر سرکارخانم دکت

 باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووووووووووو    و 

ویوووووووووووووووووووووووووووو    

 پروژکت  

 

 ک  یز

 تکلیف

 آزم ن پایانی

  آشنایی با گاید

های ایمنی  الین

 در مقابل اشعه

  )بیمار و پرسنل)

ر سرکارخانم دکت

 باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووووووووووو    و 

ویوووووووووووووووووووووووووووو    

 پروژکت  

 

 ک  یز

 تکلیف

 آزم ن پایانی

  آشنایی با روش

های 

تصویربرداری به 

تفکیک نوع 

 

 

ر سرکارخانم دکت

 باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووووووووووو    و 

ویوووووووووووووووووووووووووووو    

 پروژکت  

 

 ک  یز

 تکلیف

 آزم ن پایانی



جراحی و هدف 

 مربوطه

  افتراق انواع بافت

های طبیعی و 

غیر طبیعی با 

استفاده از 

متدهای مختلف 

 تصویربرداری

 ی تی اسکن)س( 

ر سرکارخانم دکت

 باقرزاده

  حضوری

وایتبووووووووووووووو    و 

ویوووووووووووووووووووووووووووو    

 پروژکت  

 

 ک  یز

 تکلیف

 آزم ن پایانی

 

  افتراق انواع بافت

های طبیعی و 

غیر طبیعی با 

 استفاده از امواج

 الکترومغناطیس

(MRI) 

ر سرکارخانم دکت

 باقرزاده

  مجازی

رم افوزا  ت ییو  نو

 ت امح
 

 ک  یز

 تکلیف

 آزم ن پایانی

 

 


