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 خالصه
مت رشته تخصصی پزشکی هسته ای که بر مبنای تصویربرداری عملکرد ارگانهای مختلف است در سالهای اخیر با پیشرفت تکنیکهای تصویربرداری به س   سابقه و هدف:

از س وی دیگ ر ب ا توب ه ب ه       که نیاز به دانستن آناتومی مقطعی را ایج ا  میکن د    ه است( با روشهای رادیولوژیک پیش رفتhybrid imagingتصویربرداریهای تلفیقی )

 گذشت زمان زیاد از آموزش آناتومی در دوران علوم پایه بخش عمده دانش آناتومی به فراموشی سپرده شده است 

ش د و   تدریسناتومی دانشکده پزشکی آموزش آناتومی با تاکید بر آناتومی مقطعی ابتدا توسط اساتید گروه آ بصورت مطالعه تجربی انجام شد  در این تحقیق مواد و روشها:

 شد  در پایان سال طی پرسش نامه ای می زان را ایت دس تیاران از روش های مختل ف       آموزش دادهتوسط اساتید پزشکی هسته ای  CT scanبدنبال آن آناتومی مقطعی 

در مورد تغییر نگرش و ارتقائ علمی دس تیاران و در نهای ت نت ایس دس تیاران در دوره     نیز نظر اساتید ( CTو کالسهای کالسهای آناتومی  ,)شامل دوره چرخشی رادیولوژی

 قرار گرفت بررسی مورد های اخیر بورد 

گزاری کالس های آناتومی به فهم بهتر معتقد بودند که بر (%53.1نفر) 11( از روش برگزار شده راایت داشتند  %57.31نفر) 11دستیار پزشکی هسته ای  11از  يافته ها:

ی در تفسیر کلیشه راعتماد به نفس بیشت اسکن CTدستیاران بیان داشتند که بعد از برگزاری دوره های بدید  آموزش  %111اسکن کمک میکند  هچنین   CTمقاطع 

 ه اثر مثبت آموزش فوق بود   نظرسنجی از اساتید گروه و نیزنتایس مثبت امتحان بورد تاکید کنندداشته اند  CTهای 

 شود   CT scanآموزش همزمان آناتومی و آناتومی مقطعی میتواند باعث بهبود یادگیری آناتومی مقطعی  نتیجه گیری:

 پزشکی هسته ای ،آناتومی مقطعی ،آموزش آناتومی واژه های کلیدی:   

                                                           
 نویسنده مسئول مقاله: الهه پیرایش *

   Email: elahe_pirayesh@sbmu.ac.ir                                                                                                            11111317117 تلفن: بخش پزشکی هسته ای، -بیمارستان شهدای تجریش -میدان تجریش -تهران آدرس: ایران،

 مقدمه 
از دروس بالینی دانش آناتومی به عنوان یک درس اصلی و پیش نیاز بسیاری 

در تمام دانشکده های پزشکی دنیا ارایه میگردد  این درس معموال در قالب 

واحدهای تئوری و عملی در دوران آموزش علوم پایه تدریس میشود و فراگیری 

آن درتشخیص و درمان و پیشگیری بیماریها الزم است  به طوریکه تقریبا تمام 

در طی دوران طبابت خود  پزشکان دررشته های تخصصی و فوق تخصصی

در غالب دانشکده های پزشکی (  1)هیچگاه بی نیاز از دانش آناتومی نیستند

آموزش آناتومی و رادیولوژی بصورت مجزا و با فاصله زمانی نسبتا طوالنی از 

یکدیگر است  بطوریکه برنامه آموزش آناتومی در ابتدای دوران علوم پایه و 

ارآموزی قرار داده شده است  از سوی دیگر به دلیل آموزش رادیولوژی در دوران ک

دوران طوالنی تحصیل در رشته پزشکی و تحصیالت تکمیلی آن و نبود دوره 

 های آموزشی مدون در بازآموزی آناتومی بخش عمده ای از آموخته ها بخصوص 

 در مواردی که بصورت محفوظات علمی بوده است کم کم به فراموشی سپرده 

 

ریکه طبق گزارشات غالب دستیاران یا فاقد اطالعات آناتومیک کافی بطو میشود 

با استفاده روز افزون  حال آنکه  (7و1هستند یا نیاز به دوره های بازآموزی دارند  )

و نیز آناتومی آناتومی  دانستناز تکنیکهای مختلف تصویربرداری سه بعدی 

پزشکی هسته ای  شتهر برای بسیاری از پزشکان اروری به نظر میرسد  مقطعی

بر تصویربرداری فانکشنال ارگانهای مختلف است و بر خالف روشهای  متمرکز

رادیولوژیک،در پزشکی هسته ای کمتر ارزیابی آناتومیکال مد نظر میباشد؛با این 

وبود  پیشرفت تکنیکهای بدیدنظیر  گسترش روشهای مختلف تصویربرداریهای 

، این PET-CTو  SPECT-CT(  شامل hybrid imagingترکیبی )

رشته را دچار تحول عظیمی کرده است  در تصویربرداری های هیبرید ، تلفیق 

تصویربرداریهای فانکشنال و آناتومیکال منجر به صحت و دقت باالتری در 

 تشخیص بیماریها میشود و بالتبع بیمار درمان مناسب تری نیز دریافت خواهد نمود

یادگیری آناتومی  این تصویربرداریهای ترکیبی   با فراگیر شدن کاربرد(1-1)
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برای متخصصین پزشکی هسته ای نیز اروری است  بدین منظور  CTمقطعی و 

در کوریکولوم دستیاران پزشکی هسته ای دوره چرخشی رادیولوژی گنجانده شده 

  ولی متاسفانه بدلیل فقدان برنامه مدون آموزش آناتومی مقطعی در (3) است

یولوژی غالبا دستیاران از نبود آموزش کافی در این دوره ها گالیه بخش های راد

 مند هستند 

 CTبهت رفع این مشکل و کمک به افزایش یادگیری و مهارت خواندن 

Scan  توسط دستیاران با همفکری اساتید گروه پزشکی هسته ای برنامه ای

ثیر آموزش بهت آموزش آناتومی مقطعی طراحی گردید  این مطالعه به بررسی تا

و میزان راایت  CT Scanآناتومی و آناتومی مقطعی در یادگیری یافته های 

 است   مندی دستیاران پرداخته

 

 

 مواد و روشها
 53-51در سال تحصیلی تحلیلی است که  -یک مطالعه توصیفیاین مطالعه 

 در گروه پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است 

مقطعی با کالس های هدفمند توسط اساتید گروه آناتومی  آناتومیآموزش 

دانشکده پزشکی آغاز گردید  بدین منظور طی بلسات مشترک با اساتید گروه 

مذکور مباحث و بزئیات مورد نیاز و نیز لزوم آموزش مقاطع آناتومیک تعریف و 

شد ابتنا  گردید  تاکید شد و از بزئیات پیچیده آناتومی که فاقد کاربرد عملی میبا

پس از اتمام کالس تئوری هماهنگی بهت آموزش عملی در سالن تشریح نیز 

مورد توبه قرار گرفت  طی برنامه ریزیها پس از هر بلسه آموزش آناتومی بلسات 

مربوط به همان مبحث توسط اساتید گروه  CT scanآموزش آناتومی مقطعی در 

رار میگرفت  این کالسها بصورت پزشکی هسته ای بطور تفصیلی مورد بحث ق

 بلسات منظم هفتگی تشکیل میشد و دستیاران ملزم به شرکت در آنها بودند  

مباحث بصورت تقسیم بندی شده شامل قفسه سینه و شکم و لگن بود که 

طبق برنامه ریزی طی یک سال تحصیلی در بلسات متوالی و بصورت تدریجی 

 مورد بحث قرار میگرفت 

ه  سعی شد تا با استفاده از الگوی هرم کرکپاتریک اثر بخشی در پایان دور

پرسش نامه ای استاندارد که پایایی و  زآموزشی سنجیده شود  ابتدا با استفاده ا

روایی آن توسط متخصصین آموزش پزشکی  تایید شده  بود ، میزان راایت 

سهای کال ,دستیاران از از دوره های آموزشی ) شامل دوره چرخشی رادیولوژی

( مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت  در مرحله بعد نظر  CTآناتومی و کالسهای

اساتید در مورد تغییر نگرش و رفتار  دانشجویان و ارتقائ علمی دستیاران بعد از 

برگزاری این دوره ها با مصاحبه شفاهی اخذ گردید و در نهایت نتایس دستیاران در 

ید تا نتیجه نهایی این دوره های آموزشی دوره های اخیر بورد بررسی گرد

 مشخص گردد 

 

 

 یافته ها
نفر زن( در این برنامه  11نفر مرد و 1دستیار پزشکی هسته ای ) 11تعداد 

نفر  11آموزشی وارد شده و مورد نظرسنجی و ارزشیابی قرار گرفتند  از این تعداد 

مک گرفتن از ک ی ودستیاران به صورت کلی از سیستم بدید آموزش( 57.31%)

 11  تعداد اسکن راایت داشتند CTگروه های علوم پایه برای آموزش

معتقد بودند که برگزاری کالس های آناتومی به فهم بهتر مقاطع  ( %53.1نفر)

CT   دستیاران بیان داشتند که بعد از  %111اسکن کمک میکند  هچنین

ه( اعتماد به نفس دوره آموزش )با کمک گروه آناتومی علوم پایاین برگزاری 

داشته اند  در پاسخ به این سوال که تا چه حد  CTبیشتری در تفسیر کلیشه های 

دستیاران ادامه  %57.31ادامه یافتن این دوره های آموزش را اروری میدانید 

دستیاران همچنین دوره   %53.1یافتن این دوره  ها را کامال اروری دانستند و 

 ار موثرتر از دوره های قبل ارزیابی نمودند اسکن را بسی CTبدید آموزش 

برای بررسی  تغییر رفتاری دستیاران نیز با اساتید گروه به صورت شفاهی 

تمامی اساتید به صورت متفق القول پیشرفت و افزایش  .مصاحبه صورت پذیرفت

اسکن را به دنبال CT قابل توبه اعتماد به نفس دستیاران در حین گذارش 

 ن با کمک گروه آناتومی را تایید نمودند اسک  CTآموزش 

آنچه پیس از پیش سودمندی کمک گرفتن از گروه های علوم پایه را در 

اسکن به اثبات می رساند افزایش میزان قبولی بورد تخصصی  CTآموزش 

دستیاران گروه پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی هسته ای)در بسیاری از 

اسکن گنجانده   CTزشکی هسته ای تفسیر تصاویر سواالت مرحله شفاهی بورد پ

و  53و  51در سال های  % 31به باالی  51در سال  % 11شده است( از کمتر از 

توسط دستیاران پزشکی هسته ای این دانشگاه  دو سال اخیرکسب رتبه اول در 

 می باشد 

 

 

 و نتیجه گیری بحث

وزش تلفیقی آناتومی و ارزیابی نتایس حاصل از نظرسنجی ها نشان داد که آم

اناتومی مقطعی و سی تی اسکن بعنوان روشی نوین و کارآمد در آموزش مهارت 

با توبه به اهمیت دانش  خواندن کلیشه های سی تی اسکن میتواند مفید باشد 

آناتومی در برخی رشته ها مانند پرتودرمانی یا براحی های سر و گردن دوره های 

آناتومی هدفدار در برنامه سال اول رزیدنتی آنها  برنامه ریزی شده بهت آموزش

(  در پزشکی هسته ای نیز گزارش نویسی دقیق تصاویر 5) گنجانده شده است

SPECT-CT   یاPET-CT  نیازمند شناخت کامل بزییات آناتومیک است

 (  1که نقش مهمی در مرحله بندی بیماران انکولوژی دارد )

شجویان پزشکی مورد توبه ویژه قرار امروزه آموزش های تلفیقی به دان

 دتمر و همکارانش گزارش شده است که مطالعهدر  گرفته است  بطور مثال

نتایس با  به دانشجویان پزشکی آموزش همزمان آناتومی و رادیولوژی و براحی

 (5)است بوده و منجر به افزایش عالقه و نیز درک بهتر آناتومی شده مثبتی همراه 

ثابت شده است که آموزش همزمان آناتومی مقطعی دیگری  فدر مطالعات مختل

منجر به بهبود یادگیری درس آناتومی و افزایش انگیزه وعالقه  CT, MRIدر 

 Barrosاز سوی دیگرمطالعه  ( 11و 11)دانشجویان پزشکی به این درس میشود

و همکارانش نشان داد آموزش آناتومی مقطعی به دانشجویان پزشکی منجر به 

در برخی دانشگاههای  از این رو ( 11شده است) CT scanود تفسیر تصاویر بهب

(  11)مورد توبه قرار گرفته است Radiological Anatomy معتبر درس 

نتایس مطالعه حاار نیز تایید کندده این مطلب است که آموزش مجدد مطالب 

 د آناتومی میتواند در یادگیری آناتومی مقطعی در دستیاران موثر باش
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Nuclear medicine specialty based on the imaging of various organ functions 

has progressed in recent years with the improvement of imaging techniques towards hybrid imaging requiring 

knowledge of cross sectional anatomy. On the other hand, with the passing of time, most of knowledge of anatomy has 

been forgotten. 

METHODS: This study was conducted in an experimental study. Anatomy was first taught by the faculty members of 

the Anatomy School of Medicine, with an emphasis on cross sectional anatomy, followed by teaching of cross-

sectional anatomy of CT scan by nuclear medicine assistant professors. At the end of the year, a questionnaire 

evaluated the level of satisfaction of the assistants from different methods (including rotational radiology course, 

anatomical classes and CT classes), the viewpoints of the professors regarding the change of attitude and promotion of 

the assistants, and finally the results of the assistants in the recent courses of the board. 

FINDINGS: Of the 16 nuclear medicine assistants, 15 (93.75%) were satisfied with the method. 14 (87.5%) believed 

that conducting anatomical classes would help to better understanding of CT scan sections. Also, 100% of the assistants 

stated that they had more confidence in the interpretation of CT stereotypes after the introduction of new CT courses. 

The survey of faculty members and the positive results of the test board emphasized the positive effect of the training. 

CONCLUSION: Simultaneous training of anatomy and cross sectional anatomy can improve the learning of cross-

sectional anatomy of CT scan. 

 

KEY WORDS: Anatomy training, Sectional anatomy, Nuclear medicine 
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