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بسم ا... الرحمن الرحيم 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجان غربی 

  دانشکده پيراپزشکی
 
 
 
 
 

هدف کلی درس: آشنا يی با کاربرد واصول انجام آزمون های مختلف و تکنيک های آن در تصوير برداری به کمک 
سی تی اسکن 

 استراتژی آموزشی:
الف ) وظايف مدرس: 

تدريس مباحث با استفاده از شيو ه سخنرانی با پاورپوينت و بحث گروهی 
پاسخگويی و حل مشکالت فراگير در طول دوره 

 
ب) وظايف فراگير: 

شرکت در کالس 
 انجام تکاليف محوله

 مطالعه مبحث و پاسخگويی در کالس
شرکت در بحث های گروهی 

 
ج)شرايط اجراء: 

 وسايل و تسهيالت كمك آموزشي شامل: سخنرانی با پاورپوينت ، ويدئوپروژکتور، وايت برد
 
 

 *نحوه ارزشيابي: ارزشيابی محتوای تئوری دوره (حيطه شناختی) به شرح زير می باشد:
% نمره 25ارزشيابی ميان ترم به صورت امتحان کتبی           
 % نمره75ارزشيابی پايان ترم به صورت امتحان کتبی          

 
منابع اصلي درس: 

اصول فيزيکی، موارد استفاده بالينی وکنترل کيفيت، اوکليد سيرام،ترجمه امير (CT) توموگرافی کامپيوتری -1
حسين قاسمی مهر- نازيتا بهزاد نيا، انتشارات جهان تاب 

 
2-Matthias Hofer, CT teaching manual: A systematic approach to CT reading, Second edition, Thieme 
 
3-Euclid Seeram, Computed tomography: physical principles, clinical application and quality control, 2015, Saunders- 
Elsevier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ct scanو جنبه های بالينی آن                        پيش نياز: فيزيک Ct scanعنوان درس: تکنيک های 
 واحد نظری                                                       فراگيران: دانشجويان کارشناسی راديولوژی 2نوع وتعداد واحد: 

استاديار فيزيک پزشکی                       مدرس: دکتر رضا زهدی اقدم  12/30-10/30سه شنبه ها :زمان برگزاری 
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اهداف رفتاري رئوس مطالب جلسه 
آماده سازي بيمار براي اول 

آزمونهاي سي تي اسكن 
 - شرح حال بيمار وبيماريهاي زمينه اي او را بداند. 1
دليل موثر بودن عملكرد كليه ها در آزمون هاي سي تي اسكن را  -2

 شرح دهد.
با نكات مهم در انجام ازمون هاي سي تي در بيماران ديابتي  -3

 وبيماران مبتال به اختالالت عملكردي كليه ها آشنا شوند.
 بررسي وضعيت قلب  وتنفس بيمار قبل آزمون بايد بررسي نمايد. -4
 مختصري در رابطه با آخرين نسل هاي سي تي امروزي آشنا شود. -5
دليل خارج نمودن تمام اشيا فلزي قبل از آزمون ودليل پوشيدن گان  -6

براي ازمون ها مشخص گردد.  
مواد كنتراست خوراكي و دوم  

تزريقي و اماده سازي آنها  
دليل  مصرف مواد كنتراست در آمونهاي سي تي را شرح دهد.  -1
نحوه استفاده از مواد كنتراست خوراكي و تزريقي در بيماران متعدد را  -2

 بيان نمايد.
بيماران با بيشترين  احتمال بروز خطر به واكنش استفاده از مواد  -3

 كنتراست خوراكي را بداند.
موارد كاربرد و عدم استفاده از مواد كنتراست خوراكي و تزريقي را بيان  -4

 نمايد.  
- زمان مناسب براي استفاده از مواد كنتراست خوراكي پيش از آزمون هاي 5

سي تي سيستم گوارش را بداند. 
  
- انواع وكنشها به استفاده از مواد كنتراست و تزريقي ، عوامل موثر در ايجاد 6

 آنها ونحوه مراقبت از بيمار در هر مورد را شرح دهد.
 

موارد انجام آزمونها براي هر قسمت وروشهاي درست  پوزيشن بيمار بيان  -1سي تي جمجمه ومغز  سوم وچهارم  
نمايد. 

 مقاطع تصويري الزم براي هريك از آزمونهاي سي تي را شرح دهد. -2
ضايعات وبيماريهاي قابل تشخيص در هر مقطع تصويري را با استفاده از  -3

ROI .ها شرح دهد
 ضخامت برش همراه با پروتوكل هاي اسكن در هر مورد را بداند.  -4
قسمت هاي آناتوميك قابل بررسي وتغييرات ايجاد شده در شكل  -5

ودانسيته ساختارهاي آناتومي در بيماريهاي مختلف را معين كند. 
با پارامترهاي تصوير برداري سي تي جهت تشخيص افتراقي بهتر در  -6

 موارد پاتولوژيك آگاهي الزم را داشته باشد.
 اوربيت- استخوان پتروس- كانال گوش- –قسمتهاي مورد بررسي : مغز  -7

 استخوانهاي صورت
تومورها-متاستازها-فرآيندهاي التهابي-سكته ها وخونريزي هاي مغزي-

و استخوانهاي صورت PNSتغييرات حاصل شده در اوربيتها- سينوس ها
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پنجم 
 

 سي تي گردن 
 

شكل هاي التهابي وتومورها وضايعات گردن و غده تيروييد مورد بررسي قرار 
 دهد.

  
ديواره قفسه سينه همراه با ساختار استخواني و بافت نرم سينه را توضيح دهد. سي تي قفسه صدري ششم و هفتم 

مدياستن همراه با توده هاي تومورال- وضايعات قلبي عروقي و غدد لنفاوي 
قابل برسي را شرح دهد 

ريه ها همراه با ندولهاي داخل بافت ريه از لحاظ شكل- كارسينوم درخت 
برونشي- لنفآنژيوم بدخيم-ساركوئيدوزيس- تغييرات پلور- آزبستوز- 

توبركلوزيس- آمفيزم ريوي- فيبروز اينتراستيشال 
امتحان ميان ترم امتحان ميان ترم هشتم 

- ديواره شكم: غدد لنفاوي بزرگ شده ،متاستازهاي ديواره شكم و فتق 1 سي تي شكم نهم- دوازدهم 
 اينگوينال 

- كبد:پورتوگرافي آن ،كيست ومتاستازهاي كبدي، همآنژيوما، 2
آدنوما،ندوالر،ضايعات وتغييرات گسترش يافته در كبد،سيروز كبدي توام با 

 كبد پرچربوسيستم صفراوي و اختالالت آن . 
 - طحال: بزرگ شدگي آن، تغييرات كانوني آن.3
 - لوزالمعده:التهابت حاد ومزمن و نئوپالسم ها 4
 - غدد فوق كليوي: آدنوم،نئوپالسم،متاستازها، هيپرپالزي5
-كليه ها:تغييرات مادرزادي،كيست ، هيدرونفروز،تومورها وتغييرات ديواره 6

عروقي 
 - ديورتيكول وضايعات توده اي در مثانه7
 - اندام هاي تناسلي: رحم وتخمداند ها،غده پروستات، وازودفران8
 - دستگاه گوارش: معده،بيماريهاي التهابي روده،كولون، ايلئوس،خلف صفاق9

 -تغييرات استخواني مفصل هيپ،وشكستگي هاي آن10
 

سيزدهم 
 

- پروالپس ديسك وشكستگي هاي فقرات گردني بر اساس تصاوير اخذ شده 1ستون مهره ها  
 شرح دهد.

 - يافته هاي نرمال و شكستگي هاي فقرات پشتي را بيان نمايد 2
- تومورها والتهابات ومتاستازهاي فقرات كمري همراه بايافته هاي نرمال قابل 3

 ذكر و پروالپس ديسك را شرح دهد 
 
 

-آناتومي و ضايعات ران ،زانو، ساق پا و بيماريهاي التهابي همراه با شكستگي 1اندام هاي تحتاني  چهاردهم  
  را توضيح دهدي تحتانياندام ها

 
پانزدهم 

 
 - آنژيوگرافي آئورت وقلب و عروق كرونري1سي تي آنژيوگرافي  

 - آنژيوگرافي شريانهاي مغزي . 2
 عروق ايلئوفمورال _- شريانها ي كاروتيد- عروق شكمي 3
 ي- كلسيفيكاسيونهاي عروقي و سينوس هاي وريد4
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ديباچه اي از كاربردهاي  شانزدهم 
سي تي در فرآيندهاي 
راديولوژي اينترونشنال 

 - علل استفاده از سي تي در فرآيندهاي راديولوژي اينترونشنال ذكر گردد 1
 موارد كاربرد سي تي در فرآيندهاي راديولوژي اينترونشنال بيان شود . 2
- نقش سي تي در هريك از فرآيندهاي راديولوژي اينترونشنال شرح داده 3

 شود.
 

ل  آزمون فاينا ل   آزمون فايناهفدهم 


