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 :نوانـــع
طرح دوره برای کار آموزان 

در راديولوژی پزشکی خبش 
دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه 
  

  :تعريف دوره
ــارآموزي  ــوژي دوره اي مينــ دوره ك ــد راديول ــي باش و .ور م

دانشجوياني كه دوره علوم پايه ، سميولوژي ،فيزيوپاتولوژي 
را با موفقيت گذرانده باشند از طريق آموزش دانشكده پزشكي 

  .معرفي مي شوندبخش راديولوژي قبل از شروع دوره 
  

  :مدت دوره
  شامل بخش هاي راديولوژي و پزشكي  كه ماه است  يك 
  .سته اي مي باشده

  :هدف كلي دوره
تشخيص  بيماري ها با تصويربرداري كسب دانش و مهارت در 

 ،انديكاسيون هاي روش هاي مختلف تصويربرداري
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  شرح وظايف دانشجويان ار كلي دوره وساخت
  

  .پزشكي هسته اي حضورمي يابد–دانشجودر طي يك ماه، در بخش هاي راديولوژي 
دردفتـر آمـوزش و خـروج از بخـش     صبح با امضاي ورود  8ضور در بخش ساعت ح

  .با امضاي خروج است  5/12
  :برنامه روزانه عبارت است از -

   8-9كالس با اتندينگ و دستياران از ساعت 
ــور د ــال     حض ــتيار س ــا دس ــي ب ــوژي و همراه ــش راديول ــدن –اول ر بخ دوم و دي

  فلوروسكوپي 
حضور در اتاق گزارش راديولوژي و تعامل علمي بادستياران، و اتندينگ راديولوژي –

   5/12تا  9از ساعت 
سـونوگرافي  –اي راديولـوژي ،فلوروسـكوپي   ههمچنين  دانشجو با بازديد از دستگاه

  .دستگاه فرا مي گيردكلياتي را در مورد اجزاي 
ساعت هاي كالس ها ممكن است با توجه به برنامه هاي دستيار ي و برنامه اتندينگ -

                                 .                جابجا شود 
  :مرخصي دانشجو در طي دوره يك ماهه راديولوژي - 
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  موزانآوظايف حرفه اي و اخالقي كار
  

  د ستياران،اتندينگ و پرسنل راديولوژي واحترام به آنهاب با برقراري ارتباط مناس-

  احترام به  بيمار-

كمك به انجام امور مربوط به تصوير برداري در صورت لزوم و درخواست دسـتيار  -

  يا اتندينگ 

  حفظ شئون پزشكي                                   -

وانديكاســيون هــاي توصــيف و تفســير تصــاوير راديولوژيــك در كســب تجربــه  -

  درخواست  مطالعات تصويربرداري مختلف
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  محتوي آموزشي
   

  براي رسيدن به اهداف ويژه آموزشي
  

  

ماهه خود  دانشجوي پزشكي درپايان دوره يك

                 بايــد در حــدود تعيــين شــده زيــر دانــش ومهــارت

  )Must learn(كسب نمايد
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  :محتوي آموزشي
  

  >>ير برداريفيزيك تصو و كليات<<
  
،راديـوگرافي فلوروسـكوپي ،اسـكن     MRI ،CT(انواع مختلف تصوير برداري رايج  -

  .را بداند)هسته اي ،اولتراسوند
اساس فيزيكي ايجاد تصوير  در هركدام از آن ها را به طور كلـي بدانـدو بخصـوص    -

  .رابداند CT–و اجزاي اصلي د ستگاههاي راديوگرافي  Xچگونگي ايجاد اشعه 
كاست ،فيلم ،محـل گذاشـتن كاسـت را بـه طـور عملـي روي       – Xواند تيوب اشعه بت-

  )مهارت (دستگاه نشان دهد 
  )مهارت(فلوروسكوپي و محل رويت تصوير آن را نشان دهد  Xبتواند تيوپ -
  )مهارت(را دردستگاه اولترا سوند شناسايي كند)رلترانسريو(بتواند پروپ -
لترا سونيك مورد مشـاهده از داپلـر اسـتفاده    بتواند تشخيص دهد كه در تصوير او-

  .شده است 
ـ و ساير پرتوهاي ي xاز خطرات اشعه - ه تنهـا  ونيزان به طور كلي آگاه باشد وبداند ك

  .سيون بايد از اين پروتوها استفاده نموداكدرصورت لزوم  و وجود اندي
وپـوش  ر(اصول كلي حفاظت از اشعه را بداند،و بتوانـد برخـي ابزارهـاي محافظـت     -

  )مهارت.)(سربي، عالئم هشدار دهنده را شناسايي كند
  .دانسيته هاي اصلي در راديوگرافي ساده را نام ببرد

  )مهارت (درروي راديوگرافي اين دانسيته ها را نشان دهد 
  .مفهوم كنتراست را بداند

  .مواد كنتراست مورد استفاده در راديولوژي رابداند-
  )مهارت (ديوگرافي با كنتراست را افتراق دهدبتواند راديوگرافي ساده از را

  .            را بداند....)  لترال و– AP,PAنماهاي (اصالحات كلي 
را ) زيرنويسـي،ماركر، وضـعيت تـابش اشـعه     (ويژيگيهاي راديـوگرافي اسـتاندارد   -

  .درراديوگرافي تشخيص دهد
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  :محتوي آموزشي
  >>راديوگرافي ساده شكم <<

  
در يك راديوگرافي ساده شكم را بدانـد وبتوانـد آن هـا را     اجزاي آناتوميك

  .نشان دهد
  .بتواند با يك ترتيب منظم راديوگرافي ساده شكم را توصيف وتفسير كند-
انديكاسيون وعلت انجام راديوگرافي هـاي خوابيـده و ايسـتاده شـكم را     -

  .بداند
  .اندارزش ها ومحدوديت هاي راديوگرافي ساده شكم را در شكم حاد بد

را بدانـد و  ) تيـك يپارال–مكانيكي (عالئم راديولوژيك انسداد لوله گوارش -
  .بتواند آنها را در راديوگرافي نشان دهد

  .را مطرح كند)بزرگ –مثالً سطح روده كوچك (بتواند احتمال سطح انسداد روده -
   علل مهم انسداد روده را بداند

  در راديوگرافي نشان دهد  عالئم پنوموپريتوان را بداند وبتواند آن را-
ارزش راديــوگرافي قفســه ســينه را در تشــخيص پنوموپريتــوان بدانــد  -

  .وبتواند آن را نشان دهد
ارزش راديوگرافي ساده شكم در تشـخيص آسـيت را بدانـد،روش ارجـح     -

بررسي وجود آسـيت را ذكـر كنـد و بتوانـد احتمـال وجـود آسـيت را در        
  .كند راديوگرافي شكم با آسيت حجيم مطرح

م شـكم را باتوجـه بـه عالئمـي ماننـد      يبتواند احتمال وجودتوده هاي حجـ 
  .جابجايي لوبهاي روده مطرح كند

                       نقــش ســونوگرافي را در تشــخيص علــت ايجــاد شــكم حــاد بدانــد و از   
  .توانايي ها و محدوديت هاي آن به طور كلي مطلع باشد

شكم بدانـدو بتوانـد آن را    CT طع آگزيالآناتوميك مهم را در مقاعناصر -
  .نشان دهد
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  :محتوي آموزشي
  >>راديوگرافي قفسه سينه نرمال <<

  
 
  

وضعيت هاي راديوگرافيك استاندارد قفسه سينه را بداندوبداندكه كـاربرد  

  .آنها چيست 

  .بتواند درخواست انجام راديوگرافي قفسه سينه را بنويسد

ولترال را طبق  يك ترتيب منظم بداند  P.Aروش خواندن فيلم قفسه سينه 

  .)  مهارت .(و آن را عمالً روي يك راديوگرافي انجام دهد

اجزاي آناتوميك  مورد مشاهده در يك فيلم قفسـه سـينه را بتوانـد نشـان     

  )مهارت(دهد
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  :محتوي آموزشي
  >>راديوگرافي قفسه سينه غيرطبيعي<<

  
  :را در راديوگرافي قفسه سينه نشان دهدتعريف موارد زير را بداند، و بتواند آنها 

وضــعيت بيمــار، تــنفس (قفســه ســينه  PAشــرايط يــك راديــوگرافي اســتاندارد *
  .....)كافي،تابش كافي اشعه،كادر استاندارد راديوگرافي و 

تر در مورد راديوگرافي لترال بداند و روي راديوگرافي  اجمالياين اطالعات را به طور 
  .ها نشان دهد

  )بداند و بتواند عمالً نشان دهد(غير طبيعي در راديوگرافي  دانسيته*
  )مثالً داخل يا خارج ريوي(چگونگي تعيين محل دانسيته غير طبيعي *
– Massنـدول  – patchyكـدورت  (توصيف دانسيته غيـر طبيعـي مـورد مشـاهده     *

  .و مطرح كردن تشخيص هاي افتراقي آنها را ...)كاويته و
ــت ن  - ــف عالم ــتن  تعري ــجدانس ــان دادن آن در  ) silhouette( س ــت آن ونش و اهمي

  راديوگرافي 
ــت  - ــف عالم ــتن تعري ــان دادن آن در  air bornchogramدانس ــت آن و نش و اهمي

  راديوگرافي
نــدول ريــوي و توصــيف خصوصــايت آن ،دانســتن اينكــه چــه  –تشــخيص تــوده -

ص خوش خيمي را بيشتر مي كند و مطرح كردن تشـخي /خصوصياتي احتمال بدخيمي 
  هاي افتراقي 

 ي و توانايي در نشان دادن مايع ودانستن علل مهم تجمع مايع در فضاي جنب-

  طرح كردن احتمال وجود آن يا م
اهميـت آن وتوانـايي در نشـان دادن    دانستن علل مهـم وجـود گـاز در فضـاي جنبي،    -

  پنوموتوراكس در راديوگرافي 
  اسكن  CTدانستن عناصر آناتوميك مهم مدياستن و نشان دادن آنها در مقاطع -

  .نماي تيپيك ادم ريوي قلبي را بداند و آن را در راديوگرافي تشخيص دهد 
نسبت كارديوتوراسيك نرمال را بدانـد وكارديومگـالي را در راديـوگرافي تشـخيص     -

  .دهد
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  :محتوي آموزشي
  >>راديولوژي استخوان  <<

  
اتومي استخوانهاي بدن را به طور كلي بداندو آنهـا را روي راديـوگرافي   آن

  .نشان دهد
 .قادر به تشخيص شكستگي استخوانها و جابجايي باشد

ديـافيز بدانـد   –متافيز –پي فيز استخوان را از لحاظ تقسيم بندي اآناتومي 

  .وبتواند آنرا نشان دهد

– سايز–آناتومي (ظم منقادر به توصيف ضايعه استخواني بك يك ترتيب 

را ....) تخريـب و عـدم تخريـب و   تيك،اسكلروتيك و نوع ضايعه از لحاظ لي

  .بداند وبتواند آن را در راديوگرافي پياده كند

تغييـرات  –عفونـت و ضـايعات تـومرال    (ژيهاي شايع استخوان وپاتول

  .را بداند و بتواند آن را در راديوگرافي ها نشان دهد)دژنراتيو

اديـوگرافي احتمـال بـدخيمي و خـوش خيمـي يـك ضـايعه        ر ربتواند د

  . استخواني را حدس بزند

را بدانـد و بدانـد كـه بـراي بررسـي آن چـه         CDHاديولوژيك رنماي 

  .روشهاي تصوير برداري درخواست كند
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  :محتوي آموزشي

  >>راديولوژي اطفال <<
  

-  HPSعالئم راديوگرافيـك و روش مناسـب تشخيصـي آتـرزي مـري،      -

دوازدهه را بداند وبتواند در تصـاوير تهيـه شـده پـاتولوژي هـاي      آترزي 

  .مذكور را تشخيص دهد

علل مهم انسداد روده باريك و بـزرگ را در اطفـال بدانـد وبتوانـد عالئـم      -

  .راديولوژيك آنها را نام برده و در راديوگرافي نشان دهد 

  .اطفال را بداند  Chest Xryآناتومي 

فـال و بـالغين بدانـد و وجـود     توراسيك را در اطمثالً تفاوت نسبت كارديو

  .اطفال را با پاتولوژي اشتباه نكند chestدر  تيموس

-TTNدرنوزادان و اطفال مانند  chestيهاي مهم ژيك بيماروعالئم راديول-

HMD  ـ ره–هيپوپالزي ريه –آسپيراسيون جسم خارجي –وعفونتها ي را ن

  .بداند وآنها را از راديوگرافي تشخيص دهد
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  :محتوي آموزشي

  >>سيستم ادراري تناسلي <<
  

  .كليات جنين شناسي تشكيل حالبها و كليه ها را بداند
  .اختالالت شايع مادرزادي دستگاه ادراري را بداند-
بتواند تشخيص افتراقي عاليم راديولوژيك  بيماريهاي مادرزادي را در بـين بيماريهـاي  اكتسـابي    -

  )رتروپريتوئندراثرتوده /بيماري مادرزاديچرخش در  مثال اختالل(ذكر كند 
 ،              محــل را در راديــوگرافي هــا تشــخيص دهــدو درصــورت وجــود–محــور -بتوانــد اخــتالالت ســايز

  .تشخيص هاي افتراقي را ذكر كن د
  .را تعيين كرده وتشخيص دهد  PUV,UPJOبتواند درراديوگرافي هاي طرح شده -
  .يولوژي را ذكر كندانواع روشهاي  معمول اوروراد-

  .درجه تهاجمي بودن واطالعاتي را كه با هرروش اخذ مي گردد بداند
  .نوع راديوگرافي انجام شده را در كليشه تشخيص دهد

فرضي بتواند روش تصوير بـرداري مناسـب را در بـين روشـهاي مختلـف        Caseبا مطرح كردن -
  .انتخاب كند

  .حاوي مايع را تشخيص دهدو solidدرتصوير سونوگرافي بتواند احشا -
  .نشان دهد  نرمال    IVPرا دريك  IVPنرمال نشان دهد و تفسير  IVPاجزاي آناتوميك را دريك -
  .را بداند واهميت تشخيص آنها را ذكر كند) ريفالكس–انسداد (علل مهم هيدرونفروز -
  شان دهد انواع مختلف سنگ ادراري را از لحاظ اسپك بودن ذكر كند و در راديوگرافي ن-
  .را در راديوگرافي ها تشخيص دهد  CPNنماي تيپيك -
  .نماي تيپيك  نوروژنيك  اسپاستيك را درراديوگرافي ها تشخيص دهد  -
  .و رخ مثانه وكليه را تشخيص دهد mass lesionدرراديوگرافي ها -
    .ارزش تشخيصي سونوگرافي را در بيماريهاي شايع دستگاه ادراري بداند-
  اول درتصوير برداري بيضه ها وپروستات چيست  بداندقدم-
  بداند قدم اول  درتصويربرداري رحم و تخمدان ها كدام است -
  .را بداند EPارزش تشخيصي سونوگرافي در كيست تخمدان و -
بداند براي تعيين سن حاملگي از چه معيارهاي سونوگرافيكي استفاده مي شود و دقت تعيين سـن  -

  .حاملگي چگونه تغيير مي كندحاملگي با تغيير سن 
   .ر كلي بداندارزش تشخيصي  سونوگرافي را در تشخيص آنومالي هاي جنين به طو-
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  :محتوي آموزشي

  >>نورو راديولوژي  <<
  
  

را بدانـد و بتوانـد     skullراديولوژيك راديـوگرافي رخ ونيمـرخ   آناتومي  

  .درراديوگرافي نشان د هد

  .وگرافي ساده را در تروماي سر بداندو رادي Brain CTارزش تشخيصي  -

بداندو بتوانـد آن را   CTآناتومي عناصر مهم كرانيال را در مقاطع اگزيال -

  .درتصوير نشان دهد

را  Nاركت وانحراف  خط و بتواند هماتوم داخل كرانيال و خونريزي واينف-

  .تشخيص دهد CTدركاتهاي آگزيال 

و  CTرا در مقـــاطع  skullبتوانـــد شكســـتگي  واضـــح اســـتخوانهاي -

   .راديوگرافي ساده نشان دهد



   

١٤ 

  :محتوي آموزشي

  >>راديولوژي سينوسها<<
  

 

نماهاي رايج راديوگرافيك سينوسها را بداند و اينكه هركدام چه نـواحي را  

             عناصر آناتوميك مهم را دراين راديوگرافي ها.بهتر نشان مي دهند

  .نشان دهد  

  .را در راديوگرافي هاتشخيص دهدبتواند سينوزيت واضح 



   

١٥ 

  :محتوي آموزشي

  >>راديولوژي دستگاه گوارش<<
  

  

  .آناتومي  راديولوژيك دستگاه گوارش را به طور كلي بداند
به كار مي  GIژي باكنتراست را كه در بررسيبتواند روشهاي راديولو

  و.نام ببرد و بداند كه هركدام درچه مواردي استفاده مي شوندروند
گي انسداد مري را بداند وبتواند عالئم تنگي و انسداد وپاتولژيك علل تن

  .خوش خيم وبدخيم مري را در راديوگرافي ها توصيف نمايد
را  )مثل نقص پرشدگي ،عالئم اولسر(عالئم مهم درآزمايش خوراك باريم 

بداند و بتواند احتمال بدخيمي وخوش خيمي اولسر را باتوجه به توصيف 
  .عه حدس بزندضايعه و محل ضاي

مخاطي  تنگي،اتساع،ونامنظمي(عالئم عمده درانماي باريم پاتولوژيك  - 
  .راديوگرافي ها تشخيص دهد را بتواند در ) محل تنگي 

  .شكم ،ارگانهاي مهم را نشان دهد CTبتواند در كاتهاي اگزيال 
–را در تشخيص بيماريهاي عمده كبد  CTارزش تشخيصي سونوگرافي و

  .طحال و پانكراس بداند–سيستم صفراوي 



   

١٦ 

  :محتوي آموزشي

  >>پزشكي هسته اي   <<
  

  

  .آشنا باشد...) پس از تزريق و-اتاق اسكن(باقسمتهاي مختلف بخش -

  .موارد عمده استفاده از پزشكي هسته اي را در بيماريها بداند-

بتواند تشخيص دهد كه يك تصوير مربوط به اسكن هسته اي است -

  .در آ ن ها را بداند و بتواند نشان دهد ونكات مهم مورد توجه



   

١٧ 

  

روشهاي عمده آموزش كارآموزان در بخش 
  راديولوژي

(Teaching & Learning Methods )  
  
  

   كالسهاي درسي روزانه آموزش در - 1

 آموزش در اتاق گزارش - 2

 آموزش در حين فلوروسكوپي - 3

صـي ،تعامـل بـا    يشختمطابقت شرح حال با تصـاوير  (خوديادگيري  - 4

 )و اتندينگدستياران 

 

    



   

١٨ 

  

  ي ــنابع درســـم
  

  مطالب ارائه شده در كالسها و اتاق گزارش-
  تصويرهاي تشخيصي آرمسترانگ آخرين چاپ كتاب -

    



   

١٩ 

  

  روشهاي ارزيابي 
  
ه آزمون مشـخص مـي شـود    يك ماهه راديولوژي نمر دورهدرپايان  - 

  .حد نصاب قبولي محسوب مي شود  20از  12نمره 

درصد براساس محتواي 90اختصاص دارد كه نمره به امتحان كتبي 8 - 

درصد  10و در )براساس رفرنس ذكر شده(آموزشي ارائه شده است 

 سئواالت كتبي از مطالب ارائه شده در كالسهاي مختلف 

  OSCEنمره به امتحان8 - 

 نمره به رضايت اساتيد و دستياران مرتبط با دانشجويان 2 - 

  بخشنمره به ورود و خروج به موقع دركالسها و 2 - 

  


