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 آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل  (COURSE PLANطرح دوره)

 98-99سال تحصیلی  دومنیمسال         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق     :  نام درس

 عمل

 1 :  تعداد واحد

 نوع واحد :نظری

، آسیب شناسی و بافت 1، تشریح 1فیزیولوژی   پیش نیاز:

 شناسی

  :  روز و ساعت برگزاری کالس

 8-10پنچ شنبه  

 10-12پنچ شنبه 

  دانشکده پرستاری  حضرت زینب)س(  مکان برگزاری:

 

 خانم ایزانلومسئول برنامه :

 دکتر دیانتجناب آقای مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 خانم ایزانلوتهیه و تنظیم :  

 5/11/98تاریخ تدوین/بازنگری:
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 باشد : عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می

 

 آشنایی با انواع روش های تصویربرداری با اشعه 

 آشنایی با اصول آماده سازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی تصویربرداری حین جراحی 

 ،مراقبت از مواد حاجب Dyeها و مواد فلوئورسنت در فرایند تصویربرداری با اشعه 

 شی از تزریق مواد حاجبآگاهی از نحوه استفاده و مقابله با عوارض احتمالی نا 

 )آشنایی با گاید الین های ایمنی در مقابل اشعه)بیمار و پرسنل 

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

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

 افت های طبیعی و غیر طبیعی با استفاده از متدهای مختلف تصویربرداری با اشعهافتراق انواع ب(MRI) 

 

 صاصیاهداف اخت

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 .رادیوبیولوژی را تعریف کند 

 .منبع های تولید اشعه را نام ببرد 

 .انواع اشعه های مورد استفاده در رادیولوژی را نام ببرد 

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

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

  نواع مواد حاجب مورد استفاده در ا�عمل را نام ببرد.اقالم و وسایل مورد نیاز جهت انجام تصویربرداری حین

 تصویر برداری را نام ببرد.

 .انواع مواد حاجب مورد استفاده در تصویر برداری را نام ببرد 

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

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

  ر رابطه با قوانین مربوط به د�توضیح دهد وارد کردن مواد حاجب به بدن بیمار را مراقبت های مربوط به

 حفاظت خود از اشعه توضیح دهد.

 .در رابطه با قوانین مربوط به حفاظت خود از اشعه توضیح دهد 

 .در مورد ارگان های آسیب پذیر بدن توضیح دهد 

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

  نواع روش های تصویر ا�در مقابل اشعه توضیح دهد. پرسنلدر رابطه با روش های مورد استفاده برای محافظت از

 برداری را نام برده و تعریف نماید.

 .انواع روش های تصویر برداری را نام برده و تعریف نماید 

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

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

 .کاربرد سونوگرافی در تشخیص پاتولوژی ها را توضیح دهد 

  کابردC-Arm .ی تی اسکن را تعریف نماید.س�در اتاق عمل را توضیح دهد 

 .سی تی اسکن را تعریف نماید 

  اجزای ماشینCT .را نام ببرد 

   انواع نماهای تصویر برداری باCT .را نام ببرد 

  اندیکاسیون های تصویر برداری باCT  .را شرح دهد 
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  مزایا و معایب تصویر برداری باCT .را توضیح دهد 

  اجزای طبیعی بدن در یک کاتCT  از انواع غیر طبیعی تشخیص دهد. را�MRI .را تعریف نماید 

 MRI .را تعریف نماید 

  اجزای ماشینMRI .را نام ببرد 

   انواع نماهای تصویر برداری باMRI .را نام ببرد 

  اندیکاسیون های تصویر برداری باMRI .را شرح دهد 

  مزایا و معایب تصویر برداری باMRI .را توضیح دهد 

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

 روش آموزش
 

 .از دانشجویان تدریس خواهد شد پاسخو  پرسشاین درس با استفاده از روش های سخنرانی، بحث گروهی و 

 

 شرایط اجراء
 

  امکانات آموزشی بخش 

 نیاز برحسب برد وایت و ماژیک، کامپیوتر، ویدئو پروژکتور

   آموزش دهنده 

 دکتر غالمرضا دیانت

 

  منابع

احسان و  ینیال،گلچیل یو کوهن( ترجمه سادات یکار در اتاق عمل بر یها کی. اصول کار در اتاق عمل)جلد اول از تکنیمار ینانس -1

 1393. انتشارات جامعه نگر.گرانید

  ارزشیابی

 نحوه ارزشیابی 

 درصد نمره 10درصد نمره، شرکت فعال در کالس  10 فیانجام تکال

 %80امتحان پایان ترم 
 

 کل نحوه محاسبه نمره  

 %20شرکت فعال : 

 %80امتحان کتبی 

 

 مقررات 

 حداقل نمره قبولی                               بر اساس آیین نامه آموزشی

 مه آموزشیتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس           بر اساس آیین نا
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 98-99سال تحصیلی  دومنیمسال  ل درآشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عم زمانبندی جدول

 
 

 

 

 جلسات

تاریخ 

 ارائه
 موضوع هر جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابی

 

 اول

17/11/98 
خالصه ای از تاریخچه اشعه و 

 رادیوبیولوژی

  دکتر دیانت

 

 

 

 

 سخنرانی

بحث 

 گروهی

پرسش و 

 پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ویدئوپروژکتور

 

 کامپیوتر

 

 ماژیک

 

 برد وایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ارزشیابی پایان ترم: 

 برگزاری امتحان

 تئوری پایان ترم

 

 

 

 ارزشیابی تکوینی

 در بین ترم: پرسش

 و پاسخ های کالسی

 و ارائه کنفرانس

ایی با اصول آماده سازی بیمار جهت آشن 17/11/98 دوم

انجام روش های تشخیصی تصویربرداری 

 حین جراحی

 دکتر دیانت

ها و مواد Dye مراقبت از مواد حاجب، 24/11/98 سوم

 فلوئورسنت در فرایند تصویربرداری با اشعه

 

 دکتر دیانت

آگاهی از نحوه استفاده و مقابله با عوارض  24/11/98 چهارم

 ناشی از تزریق مواد حاجب احتمالی

 

 دکتر دیانت

آشنایی با گاید الین های ایمنی در مقابل  1/12/98 پنجم

 اشعه)بیمار و پرسنل(

 

 دکتر دیانت

آشنایی با روش های تصویربرداری به  1/12/98 ششم

 تفکیک نوع جراحی و هدف مربوطه

 

 دکتر دیانت

 هفتم
8/12/98 

یعی و غیر افتراق انواع بافت های طب

ز متدهای مختلف طبیعی با استفاده ا

 تصویربرداری)سی تی اسکن(

 

 دکتر دیانت

 هشتم
8/12/98 

افتراق انواع بافت های طبیعی و غیر 

ده از امواج طبیعی با استفا

 (MRIالکترومغناطیس)

 

 دکتر دیانت

 


