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 اهداف اختصاصی :

 
  معرفی درس ، منابع ، مقدمه – 1جلسه 

 :ایان دانشجو قادرباشدپدر
 ( اهداف درس را تشرح نماید  1-1
 . اصول کلی نحوه تولید پرتو ایکس را تشریح وبخشهای اصلی المپ پرتو ایکس رانام ببرد(  2-1
 ( اصول اخالق حرفه ای پرتونگاران را فهرست کند.3-1
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 یدرپرتونگار یبا اصطال حات تخصص ییآشنا -2جلسه
 :دانشجو قادرباشد انیدرپا
 را تشریح کند. سطوح ،جهات وچرخش های مختلف بدن بیمار در پرتونگاری( 1-2
  .تشریح نماید آزمونهای روتین پرتونگاری را انواع پرتوتابی در( 2-2
.( وضعیت های مختلف قرارگیری بیماران را حین پرتونگاری توضیح دهد3-2  

 
  اجرای آزمونهای رایج پرتونگاریدر  یپرتونگار یبا اصول کل ییآشنا -3جلسه 

 :ایان دانشجو قادرباشدپدر

 را تشریح کند . مناسب برای هر پرتونگاری وطرزقرارگیری آنرا  گیرنده تصویرعوامل موثر بر انتخاب نوع واندازه (  1-3
 . تابشهای عمودی ومحوری راتوضیح دهد کاربرد در پرتونگاری راتشریح وو فاصله کانونی  اهمیت تابش مرکزی ( 2-3
ونقش آن را برکیفیت تصاویر ودوزتابشی بیماران تشریح کند  اهمیت وضرورت محدودسازی میدان تابش درپرتونگاری را(  3-3

 بیان کند.
 برد توضیح دهد.شیلد یا سپر حفاظتی غدد تناسلی را با توجه به,جنس,ضخامت, جایگاه قرار گیری وشکل آن وموارد کار (1-3
 

 از انگشتان دست یاصول پرتونگار ییآشنا -1جلسه 
 دانشجو قادرباشد: انیدرپا
 کند . حیآنها  را تشر یریقرارگ بیدهنده دست شامل مچ,کف و انگشتان را نام برده وترت لیتشک یاستخوانها( 1-1
مورد  یپرتونگار یکند نما ها حیدست را تشرانگشتان   هیناح یازدرپرتونگاریمورد ن زاتیتجه مارویب ینحوه آماده ساز( 2-1

 دست را نام ببرد. هیدر ناح یو وجود جسم خارج ی,دررفتگ یاستفاده در موارد مشکوک به شکستگ
 کند . حیعضو تشر یعضو,کاست,محل سانتر وثابت ساز یریاز دست را با توجه به طرز قرارگ لیوما مرخیروبرو,ن ینما (3-1
 

 از کف دست یپرتونگار یبا روشها ییآشنا – 5جلسه 
 :ایان دانشجو قادرباشدپدر

نما های پرتونگاری مورد استفاده در را تشریح کند نحوه آماده سازی بیمارو تجهیزات مورد نیازدرپرتونگاری ناحیه کف دست ( 1-5
 موارد مشکوک به شکستگی ,دررفتگی و وجود جسم خارجی در ناحیه دست را نام ببرد.

 دست را با توجه به طرز قرارگیری عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو اسخوانهای کفنمای روبرو,نیمرخ ومایل از( 2-5
 تشریح کند .

 .با توجه به طرز قرارگیری عضو,سانتر وموارد کاربرد آن تشریح نماید catching ball( نمای 3-5
 

ازمچ دست یپرتونگار یبا روشها ییآشنا – 1جلسه    
 دانشجو قادرباشد: انیدرپا
 عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو را بیمار, طرز قرارگیری نام برده ودر هر نما مچ دست را های معمول از( پرتونگاری1-1

 .تشریح کند
 عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو رابیمار,طرز قرارگیری  با توجه به پرتونگاری های تکمیلی از ناحه مچ دست را(2-1

 .تشریح کند
 

   آرنج یکارپال وسن استخوان د،کانالیبه روش اسکفوئ یبا روش پرتونگار ییآشنا – 7جلسه

                                                                                                                                                                                                           : ایان دانشجو قادرباشدپدر

 تشریح کند  اهداف ونحوه اجرای پرتونگاری از مچ دست را در نمای اسکافوئید ( 7- 1

 طرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو را از تونل مچ دست را با توجه به( روشهای پرتو نگاری 2-7
 .تشریح کند

 ( پرتونگاری مچ دست با هدف تعیین سن استخوانی تشریح کند.3-7
 

 ساعد ومفصل آرنج  یازاستخوانها یپرتونگار یبا روشها ییآشنا -1جلسه
                                                                                                دانشجو قادرباشد :                                                                                                             انیدرپا
را نام برده ودر نما های روبرو,نیمرخ طرز قرارگیری بیمار,عضو, کاست  اسخوانهای ساعدمعمول از روشهای پرتو نگاری  (1-1

 .تشریح کند ,محل سانتر وثابت سازی عضو را
,عضو, کاست ,محل ماریب یریطرز قرارگ یومحور لیما یمعمول از مفصل آرنج را نام برده ودر نما ها یپرتو نگار یروشها (2-1

 کند. حیعضو را تشر یسانتر وثابت ساز
 

 از مفصل آرنج )ادامه( یپرتونگار یشناخت روشها -9جلسه 
 نحوه انجام پرتونگاری در وضعیت های مایل از مفصل آرنج را تشریح کند. (1-9
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 کند. حیاز مفصل آرنج را تشر محوری یها تیدر وضع ینحوه انجام پرتونگار (2-9
 

 از استخوان بازو یپرتونگار یشناخت روشها  -11جلسه

                                                                                                                          : ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 را تشریح کند . استخوان بازو( آناتومی رادیولوژیک 1-11

را نام برده ودر هر نما طرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی  بازواستخوان پرتونگاریهای معمول از  (2-11
 .تشریح کند عضو را

 تشریح کند  Trans Thoracic تنه استخوان بازو را در نمایبخش اصول پرتو نگاری از نحوه آماده سازی بیمارو( 3-11
 

 از شانه یپرتونگار یشناخت روشها -11جلسه
 دانشجو قادرباشد :  انیدرپا
 کند                                                                                                                         حیسر استخوان بازو ومفصل شانه را تشر کیولوژیراد یآناتوم  (1-11
 را تشریح کند . فوقانی بازو وشانه  1/ 3ازسر و نیمرخو  کراس تیبل،  روبرو,ابلیک( نماهای پرتو نگاری در وضعیتهای  11- 2
 ( نمای محوری از شیار بای سپیتال بازو را تشریح کند.3-11
طرز قرارگیری بیمار,  از مفصل شانه را با توجه به Strykersنیمرخ ونماهای پرتو نگاری در وضعیتهای روبرو, (1-11

 .تشریح کند عضو راعضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی 
 

 )ادامه( از شانه یپرتونگار یشناخت روشها – 12جلسه

 :ایان دانشجو قادرباشدپدر

طرز قرارگیری بیمار,  با توجه بهرا  روبروی شانه همراه با چرخش های مختلف دستپرتو نگاری  وضعیت (1-12
 .تشریح کند عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو را

طرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل  را با توجه به شانه در وضعیت های محوریروشهای پرتونگاری از مفصل  (2-12
 .تشریح کند سانتر وثابت سازی عضو را

 
 ازاستخوان کتف یپرتونگار یبا روشها ییآشنا -12جلسه
 دانشجو قادرباشد: انیدرپا
 کند. حیتشر ستادهی,نشسته وادهیخواب یدر حالتها لیوما مرخیرخ ون یتهایازاستخوان کتف را در وضع یپرتو نگار تیوضع  (1-12

حالتهای خوابیده,نشسته وایستاده را در وضعیتهای رخ ونیمرخ ومایل در  کتفاستخوان  زوائداز پرتو نگاری وضعیت ( 2-12
 تشریح کند.

 
 

 کریاستر یو نما دیگلنوئ د،حفرهیکوراکوئ ،زائدهیتوبرکل نیاربیاز ش یبا پرتونگار ییآشنا -13جلسه 
 :ایان دانشجو قادرباشدپدر

, ماریب یریبا توجه به طرز قرارگشیار بین توبرکلی سر بازو را در وضعیت های تابش محوری  از یپرتونگار یروشها (1-13
 کند. حیعضو را تشر یعضو,کاست,محل سانتر وثابت ساز

 ی, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازماریب یریبا توجه به طرز قرارگ( اصول پرتونگاری از حفره مفصلی گلنوهومورال را 2-13
 کند. حیعضو را تشر

, عضو,کاست,محل سانتر ماریب یریرا با توجه به طرز قرارگ شانه در وضعیت استریکرز یاز حفره مفصل یاصول پرتونگار (3-13
 کند. حیعضو را تشر یوثابت ساز

 
 از استخوان کتف یپرتونگار یبا روشها ییآشنا -11جلسه
 دانشجو قادرباشد: انیدرپا
, عضو,کاست,محل سانتر ماریب یریرا با توجه به طرز قرارگدر نمای روبرو ونیمرخ   استخوان کتفاز  یاصول پرتونگار (1-11

 کند. حیعضو را تشر یوثابت ساز
, عضو,کاست,محل سانتر ماریب یریرا با توجه به طرز قرارگ زائده کوراکوئیی وخاری استخوان کتفاز  یاصول پرتونگار (2-11

 کند. حیعضو را تشر یوثابت ساز
 
 
 

 از استخوان ترقوه یپرتونگار یبا روشها ییآشنا -15جلسه 
 دانشجو قادرباشد: انیدرپا
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, ماریب یریرا با توجه به طرز قرارگ ایستاده و خوابیده و لردوتیکروبرو  یدر نما ترقوهاز استخوان  یاصول پرتونگار 1-15
 کند. حیعضو,کاست,محل سانتر عضو را تشر

 ی, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازماریب یریرا با توجه به طرز قرارگ مفصل آکرومیوکالویکوالراز  یاصول پرتونگار (2-15
 کند. حیعضو را تشر

 ی, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازماریب یریرا با توجه به طرز قرارگ کوالریکالواسترنواز مفصل  یاصول پرتونگار (3-15
 کند. حیعضو را تشر

 
 

 آزمون میان ترم  – 11جلسه 
 ( بررسی کارآیی روش تدریس 1-11
 ( تشویق فراگیران به تالش بیشتر جهت یادگیری مطالب 2-11
 ( رفع ابهامات و اشکاالت احتمالی مطالب آموخته شده 3-11
 % سواالت پاسخ صحیح بدهد.11از فراگیر انتظار می رود حداقل به ( 1-11
 ( از فراگیر انتظار می رود پاسخ صحیح کل سواالت را تشریح کند.5-11
 

 یاندام تحتان کیولوژیرادژی وپاتولو   یبا  آناتوم ییآشنا -17جلسه 
 دانشجو قادرباشد :   انیدرپا
وسطوح مفصلی تشریح   ومفاصل اندام تحتانی را با توجه به وضعیت قرارگیر استخوانهاآناتومی رادیولوژیک استخوان ها  (1-17

 کند.
 ( مالحظات کلی تکنیکی در خصوص پرتونگاری از اندام تحتانی  را فهرست کند.2-17
                                                                                                                                                                            را تشریح کند.(کاربرد آزمون های پرتونگاری از اندام تحتانی را با توجه به پاتولوژی های قابل تشخیص در رادیولوژی 3-17
 

 آشنایی با  تکنیکهای پرتونگاری از انگشتان وکف پا – 11جلسه

                                                                                                                                                                          : دانشجو قادرباشدایان پدر

 را تشریح کند تیب قرارگیری آنها شامل مچ,کف و انگشتان را نام برده وتر پااستخوانهای تشکیل دهنده (  1-11

طرز قرارگیری بیمار,  را نام برده وضعیتهای روبرو,نیمرخ و مایل را با توجه بهپا روشهای پرتونگاری از (  2-11
 . تشریح کندعضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو 

3-11 ) 

طرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر  توجه به با را را جهت بررسی کج پایی های مادرزادی Kite( پرتونگاری بوضعیت 1-11
 . تشریح کندوثابت سازی عضو 

 
 

  یپاشنه ا یازقوس کف پا،پاشنه پا ومفصل قاپ یپرتونگار یکهایتکن – 19جلسه

 :ایان دانشجو قادرباشدپدر

طرز قرارگیری بیمار,  توجه بهبا  پرتونگاری کف پا در وضعیت ایستاده در بررسی کف پای صاف وانحراف انگشتان پا را (1-19
 . تشریح کندعضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو 

با  را تحتانی ,با تحمل وزن بدن و مایل-فوقانی وآگزیال فوقانی-را در وضعیتهای نیمرخ,آگزیال تحتانی پرتونگاری از استخوان پاشنه (2-19
 . تشریح کندطرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو  توجه به

 تشریح کندطرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو  با توجه به پرتونگاری از مفاصل ساب تاالر را (3-19

 
 

 تکنیکهای پرتونگاری از مفصل مچ پا وساق پا  – 21جلسه

 :ایان دانشجو قادرباشدپدر

طرز قرارگیری بیمار,  با توجه به پرتونگاری از مفصل مچ پا را در وضعیتهای روبرو,نیمرخ مایل داخلی وخارجی را (1-21
 .تشریح کندعضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو 

طرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی  با توجه به پرتونگاری از مفصل مچ پا را در نمای مورتیس را( 2-21
 .تشریح کندعضو 

 ( آناتومی رادیولوژیک استخوانهای ساق را تشریح کند.3-21
طرز قرارگیری  با توجه به روبرو,نیمرخ مایل ساق را وضعیتهای پرتونگاری از استخوانهای ساق پا را نام برده وضعیتهای( 1-21

 .تشریح کندبیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو 
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 از مفصل زانو یپرتونگار یکهایتکن  - 21جلسه

 :ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 .تشریح کندپرتونگاری از مفصل زانورا  آناتومی رادیولوژیک وموارد کاربرد (1-21
طرز قرارگیری بیمار,  با توجه به روبرو,نیمرخ مایل داخلی وخارجی راپرتونگاری از مفصل زانورا در وضعیتهای ( 2-21

 .تشریح کندعضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو 
 
 مفصل زانو وکشکک یلیکند نیب یازفضا یپرتونگار یبا روشها ییآشنا-22جلسه  

 دانشجو قادرباشد: انیدرپا
طرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل  با توجه به را کشکک را در نماهای روبرو ,نیمرخ وآگزیال ( تصویر برداری از 1-22

 .تشریح کندسانتر وثابت سازی عضو 
را با توجه به موارد کاربرد ، آمادگیهای بیمار ، نوع و دوز ماده حاجب و نماهای پرتو نگاری  آرتروگرافی زانو( آزمون 2-22

 .تشریح کند
طرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل  با توجه به آگزیال از فضای اینترکوندیالر در زانو,تانل ویو را نماهای پرتو نگاری( 3-22

 .تشریح کندسانتر وثابت سازی عضو 
 

 و مفصل هیپ آشنایی با روشهای پرتو نگاری از استخوان ران  –23جلسه

 :ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .تشریح کندرا  و مفصل هیپاستخوان ران  آناتومی رادیولوژیک( 1-23
طرز قرارگیری بیمار,  با توجه به پرتونگاری از استخوان ران را در وضعیتهای روبرو,نیمرخ ,کراس تیبل را( 2-23

 .تشریح کندعضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو 
طرز  با توجه به طرفه و مقایسه ای ,پرتونگاری از مفصل هیپ را در وضعیتهای روبرو,نیمرخ ,کراس تیبل,یک ( 3-23

 .تشریح کندقرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو 
 

 اکیلیاز استخوان  لگن ومفاصل ساکروا یپرتونگار یبا روشها ییآشنا – 21جلسه 

 :ایان دانشجو قادرباشدپدر

 را تشریح کند لگن خاصرهآناتومی رادیو لوژیک ( 1-21

طرز  با توجه به را و محوریرا با توجه چرخشهای الزم پادر وضعیتهای روبرو  لگنپرتونگاری از اصول انجام ( 21- 2
 .تشریح کندقرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو 

 .تشریح کندطرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو  نمای تافل از حفره استابلوم رابا توجه به(3-21
با و دو طرفه  وضعیتهای پرتونگاری محوری از مفاصل ساکروایلیاک را در وضعیتهای مایل قدامی و خلفی ,یکطرفه  (1-21

 .تشریح کندطرز قرارگیری بیمار, عضو,کاست,محل سانتر وثابت سازی عضو  توجه به
 

 
 

 برای مطالعه :منابع 
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 Last 
edition 

 
 آخرین چاپ، انتشارات نور دانش ،  اندام های فوقانی وتحتانیتورچیان ، فضل اله ، تکنیک های پرتو نگاری  – 3
 .آخرین چاپمهدی پور لطف علی, تکنیک های رادیوگرافی,انتشارات دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, -1
5- 
 
 

 یادگیری :  –شیوه های یاد دهی 
 توسط دانشجویان  و تکالیف کنفرانسسخنرانی ، پرسش و پاسخ ، ارائه 

 
 

 :  رسانه های آموزشی
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 ،سامانه نویدوایت برد ، کامپیوتر ، دیتاپروژکتور ، نگاتوسکوپ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 سنجش و ارزشیابی
 

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

ترمآزمون میان   11 %  23/3/1111 41-41  

%51 آزمون پایان ترم امتحاناتطبق برنامه     

حضور فعال در 
وارائه  تکالیف)کالس

 مطا لب فوق برنامه(

11%   در طول ترم 

 

 
   
    
 

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

                                            به منظور بهره برداری مناسب از وقت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل  
 نمایند:     
 به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد)عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه...( -

 ها را مطالعه نمایند.به منابع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث  -    
 . شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس -
 
 

 : EDOنام وامضای مدرس:                            نام وامضای مدیر گروه:                    نام وامضای مسئول
 تاریخ ارسال:                                 تاریخ ارسال:                             11/11/99تاریخ تحویل:    
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 بندی برنامهجدول زمان 
 1نام درس:روشهای پرتونگاری 

 

 هشت هفته دوم  11-11ویک شنبه ها 11-11شنبه ها  یک: روز وساعت جلسه                            99-0011نیمسال دوم ، سال تحصیلی   

 

 
 

 
 

 

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 توحیدنیامحمدرسول  درس ، منابع ، مقدمه یمعرف 11/12/99 1

 ایدنیمحمدرسول توح یدرپرتونگار یبا اصطال حات تخصص ییآشنا 23/12/99 2
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 ایدنیمحمدرسول توح یپرتونگار جیرا یآزمونها یدر اجرا یپرتونگار یبا اصول کل ییآشنا 11/1/1111 3 

 ایدنیمحمدرسول توح از انگشتان دست یاصول پرتونگار ییآشنا 21/1/1111 1

 ایدنیمحمدرسول توح از کف دست یپرتونگار یبا روشها ییآشنا 21/1/1111 5

 ایدنیمحمدرسول توح ازمچ دست یپرتونگار یبا روشها ییآشنا 1/2/1111 1

7 
11/2/1111 

کارپال وسن  د،کانالیبه روش اسکفوئ یبا روش پرتونگار ییآشنا
 آرنج   یاستخوان

 ایدنیمحمدرسول توح

 ایدنیمحمدرسول توح ساعد ومفصل آرنج یازاستخوانها یپرتونگار یبا روشها ییآشنا 11/2/1111 1

 ایدنیمحمدرسول توح از مفصل آرنج )ادامه( یپرتونگار یشناخت روشها   21/2/1111 9

 ایدنیمحمدرسول توح از استخوان بازو یپرتونگار یشناخت روشها    1/3/1111 11

 ایدنیمحمدرسول توح از شانه یپرتونگار یشناخت روشها 2/3/1111 11

 12 
1/3/1111 

 از شانه )ادامه( یپرتونگار یشناخت روشها
 ایدنیمحمدرسول توح

13 
9/3/1111 

 د،حفرهیکوراکوئ ،زائدهیتوبرکل نیاربیاز ش یبا پرتونگار ییآشنا
     کریاستر یو نما دیگلنوئ

 ایدنیمحمدرسول توح

 ایدنیمحمدرسول توح از استخوان کتف یپرتونگار یبا روشها ییآشنا   11/3/1111 11

 ایدنیمحمدرسول توح از استخوان ترقوه یپرتونگار یبا روشها ییآشنا 22/3/1111 15

 ایدنیمحمدرسول توح ترم انیآزمون م   23/3/1111 11

ژ یبا  آناتوم ییآشنا   29/3/1111 17  ایدنیمحمدرسول توح یاندام تحتان کیولوژیراد یوپاتولو 

 ایدنیمحمدرسول توح کف و انگشتان پا یاز استخوانها یپرتونگار یها کیتکن   31/3/1111 11

 ایدنیمحمدرسول توح یپاشنه ا یازقوس کف پا،پاشنه پا ومفصل قاپ یپرتونگار یکهایتکن   5/1/1111 19

 ایدنیمحمدرسول توح از مفصل مچ پا وساق پا یپرتونگار یکهایتکن   1/1/1111 21

 ایدنیمحمدرسول توح از مفصل زانو یپرتونگار یکهایتکن   12/1/1111 21

22 
13/1/1111   

مفصل زانو  یلیکند نیب یازفضا یپرتونگار یبا روشها ییآشنا
 وکشکک

 ایدنیمحمدرسول توح

 ایدنیمحمدرسول توح پیاز استخوان ران  و مفصل ه یپرتو نگار یبا روشها ییآشنا   19/1/1111 23

21 
21/1/1111   

از استخوان  لگن ومفاصل  یپرتونگار یبا روشها ییآشنا
 اکیلیساکروا

 ایدنیمحمدرسول توح




