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 واحد 3تعداد واحد و نوع واحد:  : رادیولوژیگروهنام 

 ماه 1طول دوره:  : رادیولوژینام بخش

 ماه 1ارایه دوره  زمان مسئول برنامه: دکتر فرنود رجب زاده نام

 3018133   تلفن:  f.rajabzadeh@mshdiau.ac.ir آدرس ایمیل:

 

 

 مقررات انضباطي: 

 رعايت موارد ذيل توسط کليه دانشجويان در بخش هاي راديولوژي الزامي  مي باشد.   

 بديهي است رعايت يا عدم رعايت اين موارد مالک تضمين نمره اخالق حرفه اي خواهد بود.

 خروج در دفترگروه ثبت شود مي باشد که باید ورود و 10الي  1/8ساعت حضور دانشجویان در بخش از ساعت  -1

حضور و غیاب در ساعات مختلف در مدت حضور دانشجویان ممکن است توسط استاد یا کارشناس آموزشي گرروه  انجرام    -0

 شود.

 پوشیدن روپوش پزشکي در ساعت حضور در    بخش ضروری است. -3

 نصب کارت شناسایي  الزامي است. -4

 درس  الزامي است و بعد از آن  ورود دانشجو ممنوع مي باشد.حضور دانشجویان قبل از ورود استاد در کالس  -1
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 استفاده از تلفن همراه در تمام طول مدت کالس درس ممنوع است. -6

 زمان مرخصي مجاز در بخش رادیولوژی مبتني بر قوانین آموزشي دانشکده پزشکي مي باشد. -7

 

 پيامدهاي مورد انتظار:
رعایت اصول ومقررات حرفره ای پزشرکي  دانرش  زم جشرت شناسرایي اجمرالي یافتره هرای         در پایان دوره   کارآموز باید بتواند با 

تشخیصي در روششای تصویر برداری مختلف از جمله رادیوگرافي  سونوگرافي   سي تي اسکن و ام آر آی و آشنایي با اندیکاسریونشا  

 زشکي کسب نماید.و مزایا و محدودیتشای هر یک از روششای تصویربرداری را با رعایت اخالق پ
                                            

 

 در پایان دوره  از فراگیر انتظار می رود  بتواند:

 

 الف( در حیطه دانش : 

 انواع  روش های تصویر برداری و توضیح مختصر  درباره هر کدام را شرح دهد .  -

 راههای حفاظت  آن را شرح دهد .  ، اثرات بیولوژیک  آن بر روی ژن و xویژگی های اشعه  -

 استفاده می شود . ) توموگرافی ، سی تی اسکن و آنژیوگرافی ...( مشخص نماید.  xبتواند  روش های تصویربرداری  که در آنها از اشعه 

 و...( را شرح دهد .   MRI) سونوگرافی،   xخطرات احتمالی  روشهای تصویربرداری بدون استفاده  از اشعه  -

 این موارد را در تصویر برداری از سیستم  موسکولواسکلتال شرح دهد :   -

 الف (  اندیکاسیون انواع مدالیته های تصویربرداری  

 ب( نشانه های ضایعات تروماتیک استخوانی  

 ج( نشانه های سایر بیماریهای استخوانی . 

 

 

 دهد : این موارد را در تصویر برداری از قفسه  صدری  شرح    -      

 الف (  اندیکاسیون  ها و کاربردهای گرافی ساده ، سی تی اسکن و سایر روشها  

 ب( یافته ها  و گوناگونی های طبیعی در انواع  روش ها  

 ج( عالئم بیماری های  ریوی  

 د( عالیم  بیماریهای مدیاستن و پلور 

 هـ( تاکید بر اورژانس قفسه صدری مثل پنوموتوراکس 

 داری ساده شکم ، یافته های طبیعی و بیماریهای شایع را  شرح دهد . در تصویر بر -



 انواع روش های تصویربرداری و یافته ها  در شکم حاد، انسداد گوارشی و آبسه ها  را شرح دهد .   -

 این موارد را در تصویربرداری از دستگاه گوارش شرح دهد .   -

 الف( اندیسکاسیون و کاربرد روش های مختلف

 ب( یافته ها و گوناگونی های طبیعی در انواع  روش ها 

، انسداد  دستگاه   (IBD)ج( معرفی عالئم تصویربرداری بیماریهای شایع اولسر پپتیک، تومورها، سل ، بیماری های التهابی روده  

 گوارشی 

 تناسلی  شرح دهد :  –این موارد  را در تصویر برداری از سیستم ادراری  -

 کاسیون و کاربرد انواع روش های تصویربرداری.الف ( اندی

 ب( یافته ها و گوناگونی های طبیعی در انواع روش ها 

تناسلی  و عالئم آنها ، مانند تصویربرداری تومورها، سنگ ، پیلونفریت ، آنومالی های  –ج( معرفی بیماریهای شایع سیستم اداری  

 مادرزادی ...

 یهای رحم و تخمدانها را شرح دهد : کاربرد روشهای مختلف در بیمار  -

 معرفی ماموگرافی ، اندیکاسیون ها و کاربرد اقدامات مداخله ای . 

 سی تی اسکن: شرح تصویر  نرمال انواع  دستگاه های بدن . 

 توضیح مختصر درباره  پزشکی هسته ای :  کاربرد ، اندیکاسیون و خطرات احتمالی 

MRI  اصول و کاربرد آن در بیماریها ، 

 

  

 این موارد  را در تصویر برداری در اطفال با توجه به  بیماریهای شایع و یافته های نرمال ) متفاوت با بالغین( شرح دهد : 

 الف( دستگاه  تنفسی 

 ب( دستگاه  گوارش  

 ج( دستگاه  ادراری تناسلی  

 د( بیماریهای استخوانی 

 اپیگلوتیت و... -اورژانس ها : جسم خارجی  هـ( با توجه به  

 این موارد را در تصویر برداری از سروگردن شرح دهد :  



 الف ( اندیکاسیون و کاربرد روش های مختلف تصویربرداری  

 ب( معرفی  اجمالی بیماریها و نتایج ) تومورها ، سینوزیت ، بیماریهای تیروئید و لنفادنوپاتی (  

 تصویربرداری از سیستم اعصاب  مرکزی شرح دهد : این موارد  را در 

کاربرد و اندیکاسیون های تصویربرداری و یافته ها در ضایعات  تروماتیک سیستم  اعصاب  مرکزی شامل خونریزی ها  ، هماتوم های  

 مغزی  و ضایعات استخوانی  ستون  فقرات. 

 ی ، عوارض آنها و راه درمان عوارض را شرح دهد. موارد حاجب  مورد استفاده  در روش های مختلف تصوبربردار 

 اندیکاسیون ، کاربرد  و اصول آنژیوگرافی را شرح دهد .  - 

 اندیکاسیون ، کاربرد و اصول اقدامات مداخله ای رادیولوژی ) بیوپسی تحت هدایت، در ناژ و...( راشرح دهد   -

 ران  اورژانس قابلیت های تشخیصی زیر را دارا باشد: در پایان  دوره از فراگیران   انتظار می رود  در بیما 

 رادیوگرافی ساده شکم و روش های تصویر برداری مناسب در شکم حاد  -

 نرمال (  ، نشانه  شناسی  و اورژانس ها   (CXRتصویر  طبیعی  قفسه  سینه   -

 نشانه شناسی بیماری های استخوان  به ویژه تروما  -

تصویر برداری و اندیکاسیون های آنها در بیماران  ) شامل رادیوگرافی ، سونوگرافی ، سی تی   کاربرد مناسب روش های مختلف  -

 و آنژیوگرافی (   MRIاسکن 

 اقدامات  مناسب  تصویر برداری در اورژانس های سر و گردن و سیستم اعصاب مرکزی   -

 روش های تصویر برداری مناسب در سیستم  ادراری و تناسلی -

 

 

  

 ب( در حیطه مهارت :        

 موضوع ردیف

توانایی تشخیص موارد  نرمال و واریاسیون های طبیعی به طوری که مانع از اقدامات  اضافه       1

 گردد. 

 توانایی تشخیص یافته های تصویر برداری در موارد  اورژانس شایع       2

 توانایی انطباق گزارشات  تصویر برداری با یافته های موجود در کلیشه ها        3 

 توانایی انطباق یافته های موجود در کلیشه ها و گزارش رادیولوژی با یافته های بالینی      4



 

 

 

 ج(  حیطه نگرش:       

 موضوع ردیف

 توجه به حفظ نظم و انضباط   1 

 دقت در اندیکا سیون های رادیولوژی از نظر میزان  پرتودهی بیمار     2    

درمانی و نه به عنوان یک ابزار مهارتی  –شناخت رادیولوژی  به عنوان یک علم تشخیصی     3

 پزشکان بالینی ) به شکل انجام مشاوره های قبل و بعد از انجام  اقدامات  رادیولوژیک و..(

ر روش در تشخیص بیماری های مختلف و انتخاب بهترین آن ها از لحاظ توجه به کارآیی ه    4 

 ارزش  تشخیصی و هزینه ایجاد شده 

 

        

 محتوایي که باید آموزش داده  شود و فراگرفته شود تا پیامدهای فوق الذکر حاصل  شوند . 

 موضوع ردیف

 معرفی انواع  روشهای رادیولوژی وحفاظت در برابر اشعه    1

 نشانه شناسی و اندیکاسیون های کاربرد انواع  روش های رادیولوژی در بیماری  های استخوانی    2

 نشانه شناسی  و اندیکاسیون های کاربرد انواع  روش های  رادیولوژی در ترومای استخوان   3

 نشانه شناسی  و معرفی اجمالی  بیماریهای استخوان   4

 ، سایر روش ها (   CT scanگرافی طبیعی قفسه صدری )پوزیشن ها ، اندیکاسیون  عکس ساده ،   5

 نشانه شناسی رادیولوژی قفسه صدری    6

 ( )مدیاسیتن و پلور (  1معرفی اجمالی بیماری های قفسه صدری )  7

 ( )بیماری پارانشیمال ، عفونی ، تومورال و پولموناری سیرکولیشن 2معرفی اجمالی بیماری های قفسه صدری ) 8

 upper GIرادیولوژی    9

    Iower GIرادیولوژی 



 معرفی اجمالی بیماریهای دستگاه گوارش و روش تصویر برداری کبد، کیسه صفرا، طحال، پانکراس   11

 سیر یافته های رادیولوژی در شکم حاد اندیکاسیون و تف   11

 تناسلی   –اندیکاسیون و روش های تصویر برداری در بررسی سیستم ادراری    12

 تناسلی -معرفی اجمالی بیماری های دستگاه ادراری  13

 اندیکاسیون و روش های تصویر برداری در بیماری های زنان و ماموگرافی    14

15 CT  اسکن توراکس 

16   CT  لگن  –اسکن شگم 

17 CT اسکن مغز 

18   Nuclear  Medicine 

 رادیولوژی اطفال    19

 بررسی ضایعات تروماتیک سیستم عصبی مرکزی   21

 رادیولوژی سر و گردن   21

 کاربرد انواع  مواد حاجب در رادیولوژی و اصول و اندیکاسیون های آنژیوگرافی   22

 رادیولوژی مداخله ای   23

 

 

 

 

 


