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 اتاق عمل تکنولوژی کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:       اتاق عمل  تکنولوژیگروه آموزشی:       پرستاری دانشکده : 

   :  نام درس

 در اتاق عمل جیرا یولوژیراد ریتصاو اتیبا کل ییآشنا

 1 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 8-10شنبه. ساعت:سه روز و ساعت برگزاری کالس:   2و 1تشریح  پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

                                               دکتر مهدی عسگری مسئول برنامه :  

 m.mahdiasgari@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                              07122۲0۲۲۲: دانشکده شماره تماس

 دکتر مهدی عسگریتهیه و تنظیم : 

 10/11/1000 بازنگری: 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     

 



 معرفی درس:

وش ر آنها، آشنایی با کلیاتتوسعه روزافزون البته درمان و  -انواع روش های تصویربرداری در تشخیصبا توجه به کاربرد گسترده 

ا ویژگی، بامری اجتناب ناپذیر است. در این راستا و به منظور آشنایی  های تصویربرداری برای دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل

 اتاق عمل در جیرا یولوژیراد ریتصاو اتیبا کل ییآشناواحد درسی  تصویربرداریانواع تکنیک های  و پیشرفت های اخیرتفاوت 

در بازه  اقیدق انیتوسط دانشجو فیمستمر دروس و انجام تکال یریگیحضور، پ. برای دانشجویان محترم اتاق عمل تدریس می شود

 آموزش خواهد بود. تیفیشده موجبات بهبود و ارتقا ک نییتع یزمان

 

 اين درس شامل موارد زير می باشد :عناوين کلی 
 انواع روش های تصویربرداریبا اولیه  ییآشنا

 یهسته ا یپزشک یربرداریو کاربرد آن در تصو تهیویواکتیراد

 )جلسه اول(امواج ایکس و کاربرد آن در تصویربرداری های تشخیصی آشنایی با 

 تشخیصی )جلسه دوم(امواج ایکس و کاربرد آن در تصویربرداری های آشنایی با 

 اثرات بیولوژیکی پرتوها )جلسه اول(

 اثرات بیولوژیکی پرتوها )جلسه دوم(

 اثرات بیولوژیکی پرتوها )جلسه سوم(

 پرتوگیری جنین در تصویربرداری های تشخیصیبررسی 
 

 

 

 
  



 

 هدف کلی 

 یربرداریتصو یبا انواع روش ها هیاول ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

 انواع تکنیک های تصویربرداری بر پایه امواج را بشناسد. 

 

 هدف کلی 

 رادیواکتیویته و کاربرد آن در تصویربرداری پزشکی هسته ای

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ساختار یک اتم را توضیح دهد 

 وم تابش و اکتیویته را توضیح دهد.مفه 

  هسته های ناپایدار را توضیح دهد.در انواع روش های تابش 

 .ویژگی های ذرات آلفا، بتا و گاما رو شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 )جلسه اول( یصیتشخ یها یربرداریو کاربرد آن در تصو کسیامواج اآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  های آن را شرح دهدامواج ایکس را شناخته و ویژگی. 

 را توضیح دهد. نحوه تشکیل تصویر در تصویربرداری با امواج ایکس 

 

 هدف کلی 

 )جلسه دوم( یصیتشخ یها یربرداریو کاربرد آن در تصو کسیامواج اآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  دهداجزای تشکیل دهنده یک سیستم تصویربرداری را شرح. 

 کارکنان شرح دهد. -نقش پرتوهای پراکنده در کاهش کیفیت تصویر، افزایش دوز بیمار 

 .نقش پرتوهای پراکنده در طراحی اتاق ها با دیوارهای سرب کوب را شرح دهد 

 

 

 هدف کلی 

 پرتوها )جلسه اول( یکیولوژیاثرات ب

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  یونیزان و غیریونیزان را توضیح دهد.پرتوهای 

 اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان را با ذکر مثال توضیح دهد. 

 .ویژگی اثرات قطعی مواجهه با پرتوهای یونیزان را شرح دهد 

 .ویژگی اثرات احتمالی مواجهه با پرتوهای یونیزان را شرح دهد 



 هدف کلی 

 (دومپرتوها )جلسه  یکیولوژیاثرات ب

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اهمیت کمی سازی تابش را شرح دهد. 

 واحد اکتیویته، کاربرد و نحوه محاسبه آن را توضیح دهد. 

 واحد اکسپوژر، کاربرد و نحوه محاسبه آن را توضیح دهد. 

 

 

 هدف کلی 

 (سومپرتوها )جلسه  یکیولوژیاثرات ب

  اهداف اختصاصی 

 پایان دوره باید بتواند: دانشجو  در

 واحد دوز جذبی، کاربرد و نحوه محاسبه آن را توضیح دهد. 

 .تفاوت واحد دوزجذبی نسبت به اکسپوژر را شرح دهد 

 .فاکتور وزنی پرتو را توضیح داده و نقش آن را در واحد دوز معادل شرح دهد 

 رح دهد.فاکتور وزنی بافت را توضیح داده و نقش آن را در واحد دوز موثر ش 

  افراد عادی را توضیح دهد.حد دوز مجاز پرتوکاران، بیماران و اهمیت توجه به 

 

 هدف کلی 

 یصیتشخ یها یربرداریدر تصو نیجن یریپرتوگبررسی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  دهد.تصویربرداری های تشخیصی را شرح انواع اهمیت جلوگیری از پرتوگیری جنین در 

  به پرتوگیری در سنین متفاوت را شرح دهد.جنین تفاوت در حساسیت 

 .راه کارهای جلوگیری از پرتوگیری جنین را شرح دهد 

 

 

  



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

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

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل 
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

ت نوب-ژییناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهینو -یپزشک کیزیعنوان: ف

 نهمچاپ: 

کلیه فصول مرتبط با 

 عناوین تدریسی

 -حمید گورابیترجمه: -و همکاران کریستین سننویسنده: -رادیولوژی تشخیصی عنوان: فیزیک 

  سومچاپ:  نوبت -جعفری ناشر: 
کلیه فصول مرتبط با 

 عناوین تدریسی
 

 

 

 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 کتاب

ن را آ فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مؤلفین/مشخصات شامل عنوان و 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    



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

 

 

 

 

 

 

  کويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟نظر گرفتهآزمون در  . آیا برای درس خود1

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

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

    

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

    

    

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

 شماره یک 1
متناسب با میزان محتوای تدریس شده متعاقبا اعالم می  

 گردد
 یک هفته یک هفته

تسلط بر 

مباحث تدریس 

 شده



 

 

 

 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:           

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 0 آزمون میان ترم

 14 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 

 

 

 مقررات 

  برابر با آئین نامه هاحداقل نمره قبولي :                                       

 برابر با آئین نامه هاتعداددفعات مجاز غیبت در كالس :      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 در اتاق عمل جیرا يولوژیراد ریتصاو اتیبا کل ییآشنا درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه
 امكانات مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

با انواع  هیاول ییآشنا 8-91 91/99/9011

 یروش ها

 یربرداریتصو

دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

62/99/9011 8-91 
و  تهیویواکتیراد

کاربرد آن در 

 یپزشک یربرداریتصو

 یهسته ا

دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

3/96/9011 8-91 

و  کسیامواج ا

کاربرد آن در 

 یربرداریتصو

 یصیتشخ یها

 )جلسه اول(

دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

91/96/9011 8-91 
و کاربرد  کسیامواج ا

 یربرداریآن در تصو

 یصیتشخ یها

 (دوم)جلسه 

دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 یکیولوژیاثرات ب 8-91 91/96/9011

 پرتوها )جلسه اول(
مهدی دکتر 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 یکیولوژیاثرات ب 8-91 60/96/9011

 (دومپرتوها )جلسه 
دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترمترم و پایان 

 یکیولوژیاثرات ب 8-91 92/9/9019

 (سومپرتوها )جلسه 
دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

در  نیجن یریپرتوگ 8-91 63/9/9019

 یها یربرداریتصو

 یصیتشخ

دکتر مهدی 

 عسگری
 مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن 

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 


