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 :بررسي محدودیت هاي رادیوگرافيمعرفی درس ، منابع ، ممدمه ،  – 1

 درپایان دانشجو قادرباشد

 ( اهداف درس را تشرح نماید  1-1
 ان کند یرا ب كمن رادیوگرافي معمولي محدودیت هاي تصویربرداري به(  2-1

 را تشریح کند .اصول فیزیكي ومراحل تشكیل تصاویرتوموگرافي كامپیوتري  (3-1

  عوامل چهارگانه موثر بر كیفیت تصاویر در سي اسكن را نام ببرد (4-1
 

 :CT اصول آماده سازي بیمار براي آزمایشات – 2

 درپایان دانشجو قادرباشد 

 همیت آماده سازي مناسب بیماران را براي انجام سي اسكن بیان کند.ضرورت وا(  1-2
  مهمترین آمادگي هاي عمومي بیماران را فهرست نماید.( 2-2
با توجه به نوع آزمون،شرح حال بیمار،میزان فعالیت کلیه ،للب وتنفس  راآمادگی های الزم  بیماران در ازمون سی تی اسکن (  3-2

 .تشریح کند  یاز بیمارو داروهای مورد ن
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 شرح وظایف تکنولوژیست سی تی اسکن – 3
 درپایان دانشجو قادرباشد

 .مسئولیت های تکنولوژیست را لبل ،حین وپس از آزمون های معمول سی  تی اسکن فهرست نماید(  1-3
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 درپایان دانشجو قادرباشد 

سي تي سر از نظروضعیت لرارگیري بیمار ،زاویه گانتري وسر بیمار،ضخامت برش،زمان اسكن و... در پروتكل روتین ( 1-5 
 برشهاي آگزیال وكرونال بیان كند.

 مواردكاربرد اسكن سر را فهرست پروتكل سي تي سر رادر بیماران ترومایي را توضیح دهد..( 2-5
ورت از نظروضعیت لرارگیري بیمار ،زاویه گانتري وسر پروتكل روتین سي تي اوربیت ،پتروس،اسخوان های ص (3-5

  بیمار،ضخامت برش ومحدوده اسکن
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 درپایان دانشجو قادرباشد

 انواع هماتوم در جمجمه را نام برده وظاهر رادیولوژین آنها را در برش هاي سي تي سر تشریح كند.( 1-6
 ي سكته مغزي ،ضایعات تومورال  وعفوني مغزي وپروتكل مربوط را تشریح كند.نمش سي تي در بررس ( 6- 2
 (توجه به پارامتر های سی تی در ارزیابی سینوسهای پارانازال3-6
 

 سي تي اسكن گردن – – 7
 درپایان دانشجو قادرباشد

ت برش،زمان اسكن و... در برشهاي پروتكل سي تي گردن از نظروضعیت لرارگیري بیمار ،زاویه گانتري وسر بیمار،ضخام ( 1-7 
 آگزیال وكرونال بیان كند.

 نكات تكنیكي در سي تي ناحیه گردن را از نظر نوع برش وتجویز كنتراست بیان نماید.( 2-7
 (انتخاب صحیح پارامترهای سی تی جهت تشخیص افترالی فرآیند های التهابی،تومورها وغده تیروئید3-7
 

 ن میان ترم ارزشیابی تشخیصی و آزمو – 8
 ( بررسی کارآیی روش تدریس 1-8
 ( تشویك فراگیران به تالش بیشتر جهت یادگیری مطالب 2-8
 ( رفع ابهامات و اشکاالت احتمالی مطالب آموخته شده3-8
 

 سي تي اسكن لفسه سینه  – 9

 درپایان دانشجو قادرباشد

  درا فهرست نمای سي تي اسكن لفسه سینه موارد كاربرد بالیني (1-9
پروتكل اجراي سي تي لفسه سینه در بررسي عمومي،ارزیابي ناف ریتین ومدیاستین،بررسي برونشكتازي،ضایعات نئوپالسیتن ( 2-9

 وپلورزي را تشریح نماید
پروتكل روتین سي تي لفسه سینه را از نظروضعیت لرارگیري بیمار ،زاویه گانتري ،ضخامت برش،زمان اسكن،محدوده اسکن  3-9  

 ن كند.را بیا
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 سي تي اسكن شکم – 10
 درپایان دانشجو قادرباشد

 موارد كاربرد سیتي كبد،كیسه صفرا ومجاري صفراوي با وبدون كنتراست را بیان كند (1-10

  اجراي اسكن طحال را توضیح وظاهر رادیولژین سي تي طحال را پس از تزریك كنتراست تشریح كند( 2-10
 ده را توضیح وظاهر رادیولژین سي تي لوزالمعده را پس از تزریك كنتراست تشریح كند ( اجراي اسكن لوزالمع3-10
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 درپایان دانشجو قادرباشد

 اجراي اسكن غدد فوق کلیه را توضیح وظاهر رادیولژین ضایعات تومورال آن را پس از تزریك كنتراست تشریح كند (1-11
 .یه را توضیح وظاهر رادیولژین ضایعات تومورال،کیستیک وتغییرات آن را پس از تزریك كنتراست تشریح كنداجراي اسكن کل( 2-11
وتغییرات آن را پس از تزریك كنتراست  دیورتیکولیکاجراي اسكن مثانه را توضیح وظاهر رادیولژین ضایعات تومورال،( 3-11

 تشریح كند.
 

 سي تي اسكن شكم ولگن - 12

 و قادرباشددرپایان دانشج

 اجراي اسكن اندام های تناسلی را توضیح وظاهر رادیولژین ضایعات آن را پس از تزریك كنتراست تشریح كند( 1-12
اجراي اسكن دستگاه گوارش را توضیح وظاهر رادیولژین ضایعات التهابی معده ،روده،کولون ،ایلئوس وخلف صفاق را پس از ( 2-12

 تزریك كنتراست تشریح كند
 ( نحوه بررسی تغییرات استخوانی در لگن خاصره ،شکستگی ها وارزیابی مفاصل هیپ به کمک سی تی را تشریح کند3-12
 
 

 سي تي اسكن از ستون مهره اي -13
 درپایان دانشجو قادرباشد

 ( آمادگي هاي بیمار،مزایا  وموارد كاربرد،محدودیت ها سي تي از ستون مهره هاي را فهرست نماید.1-13
 وضعیت بیمار وپروتکل اسكن از مهره هاي گردني در ارزیابی پروالپس دیسک وشکستگی مهره ها تشریح کند.( 2-13
 وضعیت بیمار وپروتکل اسكن از مهره هاي پشتی در ارزیابی پروالپس دیسک وشکستگی مهره ها تشریح کند. (3-13
الپس دیسک ضایعات التهابی ،تومورال وشکستگی مهره ها وضعیت بیمار وپروتکل اسكن از فمرات کمری در ارزیابی پرو( 4-13

 تشریح کند.
 

روشهاي صحیح وضعیت دهي بیمار وانتخاب صحیح پارامترهاي تصویربرداري ونكات  :اندام تحتانيازسي تي اسكن  – 14
 كاربردي سي تي از
 درپایان دانشجو قادرباشد

 . شکستگی ها وبیماری های التهابی را تشریح کند بررسی آناتومیک وضایعات استخوان ران را از جمله (1-14
 .بررسی آناتومیک وضایعات مفصل زانو را از جمله شکستگی ها وبیماری های التهابی را تشریح کند( 2-14
 .بررسی آناتومیک وضایعات ساق پا را از جمله شکستگی ها وبیماری های التهابی را تشریح کند( 3-14
 .عات پا را از جمله شکستگی ها وبیماری های التهابی را تشریح کند( بررسی آناتومیک وضای4-14
 

 سي تي آنژیوگرافي  -15
 درپایان دانشجو قادرباشد

 مزایا ومعایب آنژیوگرافي معمولي را با سي تي آنژیو ممایسه نماید.(1-15
دریافت اطالعات ،تزریك كنتراست وپردازش مراحل اساسي در سي تي آنژیو را فهرست نموده آمادگي بیمار،انتخاب پارامترهاي  (2-15

 نهایي تصاویر را به اختصار بیان كند.
3-15) 
 

 كاربرد سي تي در تكنین هاي رادیولوژي اینترونشنال -16

 درپایان دانشجو قادرباشد

 رادیولوژي اینترونشنال را تعریف رایجترین روش هاي رادیولوژي مداخله اي رافهرست نماید.( 1-16
 .را تشرح كند به کمک سی تی  ربرداري از استنت هاي كرونريتصوی( 2-16
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 سنجش و ارزشیابی
 

     

روش       آزمون )بر حسب درصد(سهم از نمره کل   ساعت تاریخ  

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------------------- ----------- کوئیز

ترم آزمون میان  ( نمره   %3 )15      

(نمره   16 %)80  آزمون پایان ترم   طبك برنامه امتحانات 

حضور فعال در 
 کالس

(نمره %1)5     

 
ررات کالس و انتظارات از دانشجو:مم  

به منظور بهره برداری مناسب از ولت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل            
 نمایند:

 به ممررات انظباطی کالس احترام بگذارد)عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه...( -
 به منابع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث ها را مطالعه نمایند. -    
 شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس . -
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 V 

 
 

 

 درسجدول زمان بندی 
 21-23چهار شنبه ها  :روز وساعت جلسه

 
 

 روش تـدریس مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ ساعت 

ارزشیابی ممدماتی ،   ومعرفی درس ، منابع  24/6/95 1
 یادآوری اصول فیزیكي توموگرافي كامپیوتري

 

دمحم رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

دمحم رسول   CT اصول آماده سازي بیمار براي آزمایشات   31/6/95 2
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

دمحم رسول  کنولوژیست سی تی اسکنشرح وظایف ت 7/7/95 3       
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

نحوه آماده سازی وتجویز مواد کنتراست زای  14/7/95 4
 خوراکی وتزریمی درآزمون های سی تی اسکن

 

دمحم رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

 سي تي اسكن جمجمه، مغز 28/7/95 5
 

دمحم رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

 سي تي اسكن جمجمه، مغز)ادامه( 5/8/95 6
 

دمحم رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

 سي تي اسكن گردن 12/8/95 7
 

دمحم رسول 
 توحیدنیا

سش و سخنرانی ، پر
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

دمحم رسول  ارزشیابی تشخیصی و آزمون میان ترم 19/8/95 8
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

دمحم رسول  سي تي اسكن لفسه سینه 26/8/95 9
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

 سي تي اسكن شکم 3/9/95 10
 

دمحم رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

 سي تي اسكن شکم )ادامه( 17/9/95 11
 

دمحم رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

دمحم رسول  سي تي اسكن شكم ولگن 24/9/95 12
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، اسخ ،پ

 نمایش اسالید

دمحم رسول  سي تي اسكن از ستون مهره اي 1/10/95 13
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

دمحم رسول  سي تي اسكن ازاندام فولانی و تحتاني 8/10/95 14
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید

كاربرد سي تي در تكنین هاي    و  سي تي آنژیوگرافي   15/10/95 15
 رادیولوژي اینترونشنال

دمحم رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید


