
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

کارشناسی پیوسته رادیولوژیفراگير : وهگر               1روشهای پرتونگاری      : عنوان درس 

حامد معصومینام استاد :                                                   98-97 دوم   نيمسال :

  واحد تئوری  3تعداد واحد :    یکشنبه و سه شنبه  روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسه موضوع جلسه

اول  
معرفی درس، منابع، آشنایی دانشجویان با لوازم و 

تجهیزات مورد استفاده برای پرتونگاری از اندام های 

 فوقانی و تحتانی

با فیلم، کاست، تخت پرتونگاری، تیوب، بوکی و لوازم ثابت کننده آشنایی -1

 بیمار 

 شناخت روش های حفاظت از بیمار به منظور به حداقل رسانیدن دز پرتویی-2

آشنایی با آماده سازی تجهیزات پرتونگاری برای دوم

 اجرای آزمونهای رایج پرتونگاری

 

دست و  آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری انگشتان،سوم

 مچ دست

 

از استخوانهای  آشنایی با تکنیکهای پرتونگاریچهارم

 ساعد و مفصل آرنج

 

آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از استخوان بازو و پنجم

 انتهای تحتانی بازو

 

آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از سر استخوان بازو ششم

 و مفصل شانه

 

از مفصل  آشنایی با تکنیکهای پرتونگاریهفتم

 آکروموکالویکوالر و استخوان کتف

 

آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از ترقوه و مفصل هشتم

 استرنوکالویکوالر

 

آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از استخوان بازو و نهم

 انتهای تحتانی بازو

 

  آزمون میان ترمدهم

  پاآشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از انگشتان و کف يازدهم

آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از استخوان های مچ دوازدهم

 پا، پاشنه

 

آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از مفصل مچ پا و سيزدهم

 ساق پا

 

آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از مفصل زانو، چهاردهم

 فضای بین کندیلی و کشکک

 

ران و  آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از استخوانپانزدهم

 مفصل هیپ

 



 

آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از گردن استخوان شانزدهم

دررفتگی های مادرزادی مفصل هیپ در  -ران

 اطفال و لگن خاصره

 

آشنایی با تکنیکهای پرتونگاری از سمفیز پوبیس،  هفدهم

 استابولوم و مفاصل ساکروایلیاک

 

 

 



 

 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  
 

کارشناسی پیوسته رادیولوژی گروه فراگير :              1روشهای پرتونگاری    رس :عنوان د

 حامد معصومی نام استاد :                                                98-97 دوم  نيمسال :

 آناتومی اندام فوقانی وتحتانی :  پيشنياز                                                  واحد تئوری 3  تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

در این درس دانشجو با روش آماده سازی بیمار، وضعیت های مختلف رادیوگرافی از قسممت همای مختلمف آناتومیمک انمدام فوقمانی و       

 تحتانی و ساختارهای آناتومیک قابل مشاهده آشنا می گردد.

 :اهداف ويژه 

 اتمه دوره قادر باشند:در خ یستیبا انیدانشجو

 .مفاهیم و اصول کاست، فیلم، تخت پرتونگاری، تیوب، نگهدارنده کاست، بوکی را بیان کند -1

 کاهش دوز بیمار را بیان کند.آنها برای  استفاده از شیلدهای سربی و اهمیت -2

 های دست و انگشتان را شرح دهد.نماهای روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیک -3

 های مچ دست را شرح دهد.های روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیکنما -4

 های ساعد و مفصل آرنج را شرح دهد.نماهای روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیک -5

 های بازو و مفصل شانه را شرح دهد.نماهای روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیک -6

 های کتف و مفصل آکرومیوکالویکوالر را شرح دهد.ی و اندیکاسیون هر یک از تکنیکنماهای روتین، اختصاص -7

 های ترقوه و مفصل استرنوکالویکوالر را شرح دهد.نماهای روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیک -8

 های انگشتان پا و کف پا را شرح دهد.نماهای روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیک -9

 های مچ پا و مفصل ساب تالر را شرح دهد.نماهای روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیک -10

 های ساق پا و مفصل زانو را شرح دهد.نماهای روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیک -11

 دهد. های کشکک و فضای بین کندیلی را شرحنماهای روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیک -12

 های ران و مفصل هیپ را شرح دهد.نماهای روتین، اختصاصی و اندیکاسیون هر یک از تکنیک -13

 : روش تدريس 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 کوییز -

 امتحان میان ترم -

 امتحان پایان ترم -
 

 

 منابع مطالعه : 
1. Ballinger , Philipw 

Merrills atlas of radiographic positions and radiologic procedures. Last edition, mosby  

2. Bontrager , Kennethl 

Texet book of radiographic positioning and related andatom , 5 thed mosby , 2001


