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دانشجویان کارشناسی تکنولوژی اتاق : وه فراگيرگر  لدر اتاق عم جیرا یولوژیراد ریتصاو اتیبا کل ییآشنا : عنوان درس 

عمل

واحد تئوری  1تعداد واحد :  یکشنبه  روز برگزاري كالس  :حامد معصومیاستاد :نام          98-97 دوم   نيمسال :
 

 اهداف  جلسه موضوع جلسه

اول  

 یربرداریتصو یبا روش ها ییآشنا

و  CT، تالیجید یوگرافیراد ،یولوژیراد یربرداریتصو یبا روش ها ییآشنا-

 یربرداریوتص یجهت انجام روش ها ماریب یاصول آماده ساز -یفلورسکوپ

 یربرداریتصو ندیمراقبت از مواد حاجب در فرآ ،یجراح نیح یصیتشخ

دوم

 یربرداریتصو یبا روش ها ییآشنا

جهت  ماریب یاصول آماده ساز -یهسته ا یپزشک یربرداریبا روش تصو ییآشنا-

 ندیدر فرآ وداروهایمراقبت از راد ،یجراح نیح یصیتشخ یربرداریانجام تصو

 یربرداریتصو

مسو
 حفاظت در برابر پرتواصول 

 و پرسنل( ماریدر مقابل اشعه )ب یمنیا یها نیدالیو گا یولوژیوبیبا راد ییآشنا-

 آشنایی با واحدها و حدود مجاز دز موثر برای پرسنل پرتوکار اتاق عمل-

چهارم

ها و ساختار مواد کنتراست در آشنایی با ویژگی

 رادیولوژی

 هانظر طبقه بندی انواع مواد کنتراست از نقطه-

 مواد کنتراست خوراکی آشنایی با -

 آشنایی با مواد کنتراست تزریقی-

 های انجام شونده با مواد کنتراستآشنایی با آزمون-

پنجم
 هاهای لیزر و نحوه کار بار آنآشنایی با دستگاه

 یجهت انجام جراح ماریب یاصول آماده ساز -زریبا اصول عملکرد ل ییآشنا-

 زریالزم در زمان استفاده از ل یمراقبت ها زر،یبر ل یمبتن

تصویربرداری فراصوت و کاربردهای آن در اصول ششم

 اتاق عمل

جهت انجام  ماریب یاصول آماده ساز -اولتراسوند یربرداریبا روش تصو ییآشنا-

 یجراح نیح یصیتشخ یربرداریتصو

هفتم

 های فلئورسنتتصویربرداری

جهت انجام  ماریب یاصول آماده ساز -فلورسنت یبردارریبا روش تصو ییآشنا-

 ندی(در فرآ Dye) یمراقبت از مواد رنگ ،یجراح نیح یصیتشخ یربرداریتصو

 یربرداریتصو

هشتم

آشنایی و ارزیابی تشخیصی مقدماتی بر روی تصاویر 

 پزشکی

-و هدف مربوطه ینوع جراح کیبه تفک یربرداریتصو یبا روش ها ییآشنا-

مختلف  یبا استفاده از متدها یعیطب ریو غ یعیطب یواع بافت هاافتراق ان

 یربرداریتصو



 

نهم

آشنایی و ارزیابی تشخیصی مقدماتی بر روی تصاویر 

 پزشکی

های های استخوانی در کلیشهتسلط بر تصاویر استخوانی و ارزیابی انواع بیماری-

 C-Armرادیوگرافی 

ها و یا رادیوگرافی قفسه سینه و ارزیابی انواع بیماری CXRتصاویر آشنایی با -

 ها در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینهپاتولوژی



 

 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  
 

دانشجویان اتاق عمل گروه فراگير :  لدر اتاق عم جیرا یولوژیراد ریتصاو اتیبا کل ییآشنا   عنوان درس :

 حامد معصومی نام استاد :                                                98-97دوم   نيمسال :

 2و  1 حیتشر :  پيشنياز                                                  واحد تئوری 1  تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

 یمبران  نیپرر کرردن خرب  بر    است که هدف آن  یدر اتاق عمل واحد درس جیرا یولوژیراد ریتصاو اتیبا کل ییآشنا

و  یربرداریتصو یروش ها ییدرس با آشنا نیاست. ا ینیدر موارد بال یمطالب کاربرد ینیو همچن یکینیو کل ینظر

مترداول در   یهرا  یمرار یب یکیپراتولوژ  عاتیآنها در اتاق عمل و عبئر  و ارا   یریمربوطه هنگام بکارگ یمراقبت ها

و  کیر پاتولوژ یها یماریب کیپاتولوژ تیو واع یعیساختار طب زیزم جهت تماآغاز شده و با موارد ال یاعمال جراح

نقر  مروثر در کمرک بره      یفایالزم جهت ا یداشت تا دانشجو آمادگ  یخواه دیشد و ام  یآشنا خواه  یعیطب ریغ

  را  بدست آورده باشد. ینیتر در موارد بال یو مباحث تخصص یجراح ندیجراح در فرآ

 :اهداف ويژه 

 در خاتمه دوره قادر باشند: یستیبا انیجودانش

 های تصویربرداری بر پایه اشعه ایکس مسلط باشند.تولید اشعه ایکس و کارکرد دستگاهاصول  -1

 را بدانند. C-Armهای مربوط به دستگاه اصول عملکرد و آزمون -2

 شند.بر اصول حفاظت در برابر اشعه در بخ  اتاق عمل به خصوص حفاظت پرتویی فردی مسلط با -3

 های پیشگیری از عوارض جانبی آن آشنا شوند.کار با انواع مواد کنتراست خوراکی، وریدی و نخاعی را بدانند و با راهاصول  -4

 های لیزری در جراحی مسلط شوند.بر اصول فیزیک و عملکردی دستگاها -5

 مسلط باشند. Brain CT Scanها و قفسه سینه و های رادیوگرافی از استخوانو تشخیص انواع کلیشهبر ارزیابی  -6

 : روش تدريس 

 گروهی بهمراه پرسش و پاسخ یو بصر یسمع لیبا استفاده از وسا یسخنران

 پاورپوینت، ویدئوهای آموزشی-

 

 



 

 

 

 

 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 کوییز -

 امتحان پایان ترم -
 

 منابع مطالعه : 

 ینیچیاحسان گل ،یسادات الیو کوهن( ترجمه ل یکار در اتاق عمل بر یها کیاصول کار در اتاق عمل )جلد اول از تکن ؛یمار ینانس-1

 1393انتشارات جامعه نگر  گرانیو د

 دوم شیرایبوشبرگ، و ،یپزشک یربرداریتصو یروش ها یکیزیاصول ف-2

..دانشجو قرار خواهد گرفت اریکه در طول ترم در اخت یجزوات-3


