دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان
دانشكده پزشكي

گروه آموزشي  :رادیولوژی
طرح درس  :رادیولوژی
فراگيران:دانشجویان سال چهارم-پنجم پزشكي
تعدادونوع واحد 3 :واحد كارآموزی
شماره درس1111311 :
مكان تدریس:بيمارستان شهيد بهشتي(بخش رادیولوژی و سي تي اسكن) -بيمارستان نقوی ) MRIبخش
رادیولوژی).
زمان تدریس:شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت  11-13بعد از ظهر

مدرسين :دكتر حميدرضا طاالری ،كتر سيد محمد حسين طباطبایي ،دكتر جاوید آزاد بخت ،دكتر حامد
شایگاني ،دكتر فاطمه بهمن یار ،دكتر فائزه خراساني زاده
مسئول برنامه ریزی :دكتر حميدرضا طاالری

هدف كلي :آشنایي كامل با یافته های تشخصي رادیوگرافي MRI,CT scan،وسونوگرافي
 : Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging/ 6 th edition/ Black Well/رفرانس

استراتژي هاي آموزشي
 Lecture Based Group DiscussionSelf directed Learning -

روش آموزش
: Didactic 
-1كالسهاي تئوري توسط اساتيد به صورت ( ( LECTURE BASED
برگزار ميشود.
 -2ارائه كنفرانس ها توسط دانشجويان  :كه موضوع آن توسط اعضا هيئت علمي در ابتداي دوره انتخاب مي شود و در
هفته سوم و چهارم دوره با حضور دستياران اجر ا مي شود.
 -3خودآموزي هدايت شده
 -4كالسهاي ژورنال كالب :كه موضوع آن توسط اعضا هيئت علمي انتخاب شده و توسط دستياران با حضور اعضا گروه
ارائه مي شود.
: Clinical 
-1حضور در واحدهاي سونوگرافي اسكن ،فلوروسكوپي  MRI ،و.CT scan
 -2بررسي فيلم هاي روزانه توسط رزيدنت گزارش دهنده فيلم.
 -3كالسهاي تومور بورد و گراندراند با حضور اساتيد گروه هاي برگزار كننده
-4پرسش و پاسخ اساتيد و كارآموزان پزشكي
: Student responsibilities 
-1شركت در كالسهاي بخش
-2حضور فعال در جلسات خواندن فيلم با نظارت دستيار
-3خودآموزي و مطالعه انفرادي

-4حضور در كنفرانس هاي مشترك با بخشهاي باليني(توموربورد و گراندراند) در پايان ماه توسط هر كارآموز با نظارت
دستيار Teaching File

 -5تهيه يك فيلم راديولوژي
 -6مشاركت درآماده سازي ژورنال كالب ها و تومور كنفرانس ها كه توسط رزيدنت انجام مي شود.
امكانات آموزشي بخش
 - 1داشتن سالن كنفرانس در بخش راديولوژي
 - 2وسايل و تسهيالت كمك آموزشي) كامپيوتر ،ويديوپروژكتورهاي آموزشي  CD -فيلم و عكسهاي راديولوژي(
 - 3امكانات تخصصي شامل دستگاه هاي راديولوژي و فلوروسكوپي ،سونوگرافي و داپلر ،سي تي اسكن ،ام آر آي ،فلوروسكوپي) واحدهاي
تابعه گروه راديولوژي(

منايع آموزشي
 -1اصول راديولوژي آرمسترانگ) آخرين چاپ(
 -2مطالب عنوان شده در كالسهاي تئوري
 -3مطالب عنوان شده در كنفرانس هاي گروهي و ژورنال كالب
ارزشيابي دانشجو
نحوه ارزشيابي
-1ارزشيابي تكويني(formative evaluation):
نظارت مستمر دستياران و اساتيد بر فعاليت هاي آموزشي درماني دانشجو و ارائه بازخورد مناسب
ارزشيابي تراكمي(summative evaluation) :
 ارزشيابي  matchingكتبي تئوري باليني در پايان هر ماه به صورت چهارگزينه اي و  OSCEسواالت نوشتاريارزشيابي عملي در پايان هر دوره توسط استاد و دستيار مسئول )پرسش و پاسخ و حضور و غياب(نحوه محاسبه نمره كل

 15نمره OSCE :و نوشتاري
 5نمره :حضور فعال و عملكرد دانشجو مشاركت و تهيه و اجراي منظم كنفرانس ها و در بخش و كالسهاي تئوري

جلسه اول:

هدف كلي

اهداف ویژه رفتاری

شيوه تدریس ورسانه

فعاليتتتتتتتتتت

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

آموزشي

آموزشتتتتتتتتي
دانشجویان

آشنایي با نمای

 -1دانش پايه در مورد راديوگرافي ساده را بداند.

نرمال  CXRو

- 2شناخت خطرات پرتوتابي و اصول كلي در مورد

اصول كليشه

حفاظت از پرتوها را بداند.

سخنراني و اساليد
LECTURE
BASED

پرسش وپاسخ

خواني

جلسه دوم:

هدف كلي

اهداف ویژه رفتاری

شيوه تتدریس

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

ورستتتتتتتتانه آموزشتتتتي
آموزشي

فعاليتتتتتتت
دانشجویان

-1تكنيك هاي تصوير برداري در بررسي قفسه سينه را شرح دهد.
 -2آناتومي راديولوژيك قفسه سينه طبيعي را بيان كند.
 -3نماهاي مختلف راديوگرافي غيرطبيعي قفسه سينه را شرح دهد.
نماهای
رادیولوژیک در

 -4عالئم راديولوژيكي بيماريهاي ريوي را بداند.
 -5عالئم راديولوژيكي بيماريهاي جنب را بيان كند.

بيماریهای

 -6عالئم راديولوژيكي بيماريهاي مدياستن را بداند.

ریه(1و)2

 -7عالئم راديولوژيكي بزرگ شدن ناف ريه ها را بيان كند..
 -8عالئم راديولوژيكي طبيعي و پاتولوژيهاي ديافراگم را شرح دهد.

سخنراني و
اساليد
LECTURE
BASED

پرسش وپاسخ

جلسه سوم :
هدف كلي

فعاليتتتتتتت

اهداف ویژه رفتاری

شتتتتتتتتيوه

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

تتتتتتدریس آموزشتتتتي
ورستتتتتتانه دانشجویان
آموزشي

 -1با نوشتن درخواستهاي الزم در جهت بررسي مجاري ادراري را
آشنايي داشته باشد.
 -2آناتومي راديولوژيكي دستگاه ادراري را بداند.
 -3عالئم راديولوژيكي در بيماريهاي انسدادي دستگاه ادراري را بيان
كند.
 -4يافته هاي راديولوژيكي در نفروكلسينوز -توده هاي پارانشيم
كليوي و تومورهاي اوروتليال را شرح دهد.
 -5روشهاي تصويربرداري و يافته هاي راديولوژيك و عفونتهاي حاد
قسمت فوقاني دستگاه ادراري را بيان كند.

نماهای
رادیولوژیک در

 -6ناهنجاريهاي مادرزادي دستگاه ادراري و عالئم راديولوژيكي آنها

بيماریهای سيستم

را بيان كند.

ادراری

 -7پيلونفريت مزمن -نكروزپاپيالري و عالئم راديولوژيكي آنها را

سخنراني و
اساليد
LECTUR
E BASED

پرسش وپاسخ

بداند.
 -8عالئم راديولوژيكي در تروماي كليوي را بيان كند.
 -9آناتومي راديولوژيكي مثانه را بداند.
 -11يافته هاي راديولوژيكي بيماريهاي مختلف مثانه را بداند.
 -11آناتومي راديولوژيكي و پاتولوژي پروستات را شرح دهد.
 -12آناتومي راديولوژيكي(پيشابراه) و پاتولوژيهاي آن را شرح دهد.
 -13روش هاي تصويربرداري در بررسي اسكروتوم و بيضه ها و
پاتولوژي آنها را شرح دهد.

جلسه چهارم:

هدف كلي

اهداف ویژه رفتاری

شتتتتيوه تتتتتدریس

فعاليت آموزشتي

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

ورسانه آموزشي

دانشجویان

نماهای

-1بررسي راديولوژيكي مري و بيماريهاي آن را

رادیولوژیک در

بداند.

بيماریهای مری

سخنراني و اساليد
LECTURE
BASED

پرسش وپاسخ

جلسه پنجم:

هدف كلي

فعاليتتتتتتت

اهداف ویژه رفتاری

شيوه تتدریس

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

ورستتتتتتتتانه آموزشتتتتي
آموزشي

نماهای

-1بررسي راديولوژيك معده و دئودنوم و بيماريهاي آن را

رادیولوژیک در

شرح دهد.

بيماریهای معده

 -2يافته هاي راديولوژيك در زخم هاي خوش خيم و بدخيم
معده را بيان كند.

دانشجویان

سخنراني و
پرسش وپاسخ

اساليد
LECTURE
BASED

جلسه ششم:

هدف كلي

اهداف ویژه رفتاری

شتتتيوه تتتتدریس

فعاليتتتتتتتت

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

ورسانه آموزشي

آموزشتتتتتتي
دانشجویان

 -1بررسي آناتومي راديولوژيكي روده ي كوچك را
نماهای

بداند.

رادیولوژیک در

 -2يافته هاي راديولوژيكي در بيماريهاي مختلف روده

بيماریهای روده

باريك را بيان كند.

باریک

سخنراني و اساليد
LECTURE
BASED

پرسش وپاسخ

 -3يافته هاي راديولوژيكي در بيماريهاي انسدادي حاد
روده باريك را شرح دهد.

جلسه هفتم:

هدف كلي

اهداف ویژه رفتاری

شيوه تتدریس

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

ورستتتتتتتتانه آموزشتتتتي
آموزشي

نماهای

 -1يافته هاي راديولوژيكي بيماريهاي مختلف روده بزرگ را

رادیولوژیک در

بداند.

بيماریهای كولون

فعاليتتتتتت
دانشجویان

سخنراني و
اساليد
LECTURE
BASED

پرسش وپاسخ

جلسه هشتم:

هدف كلي

فعاليتتتتتت

اهداف ویژه رفتاری

شتتتتتتتتيوه

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

تتتتتتدریس آموزشتتتتي
ورستتتتتتانه دانشجویان
آموزشي

نماهای
رادیولوژیک

 - 1يافته هاي راديولوژيك در تروماي ستون فقرات را شرح دهد.

سخنراني و
اساليد
LECTUR
E BASED

ترومای استخواني

پرسش وپاسخ

جلسه نهم:

هدف كلي

فعاليتتتتتت

اهداف ویژه رفتاری

شتتتتتتتتيوه

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

تتتتتتدریس آموزشتتتتي
ورستتتتتتانه دانشجویان
آموزشي

 -1انواع كلسيفيكاسيون شكم را بداند.
 CTآناتومي شكم

 -2روشهاي تصويربرداري در تروماي شكم را بيان كند.

سخنراني و
اساليد

 -3روشهاي تصويربرداري در برررسي حفره هاي صفاق را بيان كندLECTUR .
E BASED
 -4روشهاي تصويربرداري در بررسي خلف صفاق را بيان كند.

پرسش وپاسخ

جلسه دهم:

هدف كلي

اهداف ویژه رفتاری

شيوه تتدریس

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

ورستتتتتتتتانه آموزشتتتتي
آموزشي

فعاليتتتتتت
دانشجویان

-1نحوه نوشتن درخواستهاي راديولوژيكي در جهت بررسي
بيماريهاي استخوان را بداند.
 -2عالئم راديولوژيكي در ضايعات منفرد را داند.
 -3عالئم راديولوژيكي در ضايعات كانوني متعدد را بيان كند.
 -4انواع واكنشهاي پريوستي را شرح دهد.
 -5روشهاي تصويربرداري در عفونتهاي استخواني را بيان كند.
 -6يافته هاي تصويربرداري در عفونت هاي استخواني را شرح
دهد.
 -7علل و يافته هاي راديولوژيكي كاهش فراگير دانسيتهي
استخوان
نماهای
رادیولوژیک در
بيماریهای
استخوان ومفاصل

 -8علل و يافته هاي راديولوژيكي افزايش فراگير دانسيتهي
استخوان
 -9عالئم راديولوژيكي تغيير الگوي ترابكولي را شرح دهد.
 - 11يافته هاي راديولوژيكي تغييرات شكل استخوان را بيان كند.
 -12روشهاي تصويربرداري بيماريهاي مفاصل را شرح دهد.
 -13عالئم راديولوژيكي بيماريهاي مفصلي در گرافي ساده را بيان
كند.
-14روشهاي تصويربرداري ستون فقرات را شرح دهد.
-15يافته هاي راديولوژيكي در عفونتهاي ستون فقرات را بيان كند.
-16روشهاي تصويربرداري ستون فقرات را بيان كند.
- 17عالئم راديولوژيكي دربيماريهاي مادرزادي و ناهنجاريهاي
ستون فقرات را شرح دهد.
 -18نحوه نوشتن صحيح درخواستهاي مختلف در جهت بررسي
مفاصل و ستون فقرات را بداند.

سخنراني
اساليد
LECTURE
BASED

پرسش وپاسخ

جلسه یازدهم:

هدف كلي

اهداف ویژه رفتاری

شيوه تتدریس

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

ورستتتتتتتتانه آموزشتتتتي
آموزشي

فعاليتتتتتت
دانشجویان

 -1روشهاي تصويربرداري در بررسي جمجمه و مغز را بيان كند.
 -2آناتومي راديولوژيكي و گرافي هاي مختلف جمجمه و MRI
 96از جمجمه و مغز را بداند.
 -3در مورد سي تي اسكن آگاهي هاي الزم راداشته باشد.
 -4موارد استفاده ي سونوگرافي مغز را بداند.
 -5استفاده مناسب از روشهاي تصويربرداري مختلف در
بيماريهاي متفاوت مغز را بداند.
 -6آناتومي راديولوژيكي و پاتولوژيهاي جمجمه رابداند.
 -7روشهاي تصويربرداري در تروماي سررا بيان كند.
نماهای
رادیولوژیک در
بيماریهای
CNSجمجمه

 -8خونريزي تحت عنكبوتيه و خونريزيهاي دورال و پارانشيمال و
روشهاي تصويربرداري بررسي آن را بداند.
 -9روشهاي تصويربرداري صحيح در بررسي مولتيپل اسكلروز -
دمانس را بيان كند.
 MRI - 11و بررسي شكستگيهاي جمجمه توسط راديوگرافي
ساده سي تي اسكن را بداند.
 - 11روشهاي تصويربرداري و آناتومي راديولوژيكي سينوسها را
شرح دهد.
 -12روشهاي تصويربرداري و آناتومي نازوفارنكس را بيان كند.
 -13روشهاي تصويربرداري در بررسي كاسه ي چشم را بيان كند.
 -14روشهاي موجود در پرتوشناسي مداخله اي را بيان كند.

سخنراني
اساليد
LECTURE
BASED

پرسش وپاسخ

