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 هدف کلی:

 در پایان دوره آموزشی کارآموز باید بتواند :

 با کارکنان وسایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند.-1

ار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا درشرایط مختلف بالینی، نشان دهد که مسئولیت پذیری، ویژگی های رفت-2

 ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.

 دن دانش کافی بدست آورد. در خصوص تصویربرداری های رادیولوژیک مهم اندام ها و دستگاههای مختلف ب-3

ودهی به تصویربرداری های رادیولوژیک مهم در موارد شایع براساس اندیکاسیون های رادیولوژی از نظر ارزش تشخیصی ، هزینه ایجاد شده ، میزان پرت-4

 بیمار و حیطه مرتبط با فعالیت پزشکی عمومی انتخاب بهینه و درخواست نماید . 

یولوژی را به عنوان روش علمی برای تشخیص و درمان بیمار )بویژه همراه با مشاوره های قبل و بعد از آن ( و نه صرفا به عنوان تصویربرداری و علم راد-5

 یک ابزار مهارتی حرفه ای بکار گیرد. 

انع از اقدامات اضافی تشخیصی طبیعی را در گرافی های مهم شایع تجسم و شناسایی کنند. بطوری که م (variation)موارد نرمال و گوناگونی های -6

 درمانی گردد. 

 یافته ای مهم تصویربرداری در موارد  اورژانس شایع بهنگام تشخیص دهد. -7

 نکات مهم گزارشات تصویربرداری )متخصصین و بخش رادیولوژی ( را با یافته های موجود در کلیشه ها تطبیق دهد. -8

مرتبط در گزارش رادیولوژی را با یافته های بالینی بیمار انطباق دهد و در مراحل مدیریت مشکل بیمار  یافته های مهم موجود  در کلیشه ها و نکات-9

 براساس استاندارهای بخش زیر نظر سطوح باالتر مشارکت کند. 

 ساده رادیولوژیک را بشناسد . یر هایجوسرپ -10

 

 

 را کسب نماید:باید توانایی های زیر در پایان دوره دانشجو   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی:



 و شناخت آناتومی بدن.دانش 1

 دانش نحوه نوشتن درخواست رادیولوژی در موارد شایع دارای کاربرد .2

 دانش شناخت معرفی انواع روش های رادیولوژی و تکنیک های رادیوگرافی. 3

 دانش شناخت رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه. 4

 اد حاجب استفاده شده در رادیولوژیآشنایی با انواع مو .5

  نشانه شناسی رادیولوژیک و اندیکاسیون های کاربرد انواع روش های رادیولوژیک در بیماریهای استخوانی و ترومای استخوان شناخت  .6

 صویربرداری قفسه صدری (اندیکاسیون های عکس ساده ، سی تی اسکن و سایر روشهای تدانش شناخت گرافی طبیعی قفسه صدری )پوزیشن ها ،. 7

، تومورال  . دانش شناخت نشانه شناسی رادیولوژیک و معرفی اجمالی بیماریهای قفسه صدری )مدیاستن ، پلور، بیماریهای پارانشیمال، بیماریهای عفونی8

 پولمونر (

 ه گوارش. دانش شناخت رادیولوژی ساده شکم و اندیکاسیون روش های تصویربرداری مختلف در بررسی دستگا9

 .آشنایی و معرفی اجمالی بیماریهای دستگاه گوارش و شکم حاد10

 .آشنایی و معرفی اجمالی بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی و اندیکاسیون روش های تصویربرداری مختلف در بررسی دستگاه11

 .دانش شناخت تصویربرداری اطفال12

عات تصویربرداری مثل مطالعات با استفاده از مواد حاجب خوراکی و تزریقی ، سونوگرافی،سی تی اسکن و ام .اشنایی با اقدامات آماده سازی برای انجام مطال13

 nuclear medicineار ای و 

 .آشنایی با عوارض احتمالی اقدامات مختلف تصویربرداری 14 

 ی با انواع ماده حاجب و داروهای رایج استافده شده در تصویربرداری اندیکاسیون ها و ممنوعیت ها و عوارض ماده حاجب.آشنای15

 .آشنایی با مزایا و محدودیت های رادیولوژی در تشخیص و درمان بیماری ها16

 اظت در مقابل پرتوها.آشنایی با آثار سوء پرتوهای یونیزان روی انسان )از جمله بارداری( و روش های حف17

)شامل نمای طبیعی بررسی با باریم ، سی تی اسکن طبیعی، معرفی سی تی  hollow viscus.دانش شناخت تصویربرداری دستگاه گوارش 18

colonography  سونوگرافی ، ضایعات شایع و نحوه ،approach   ) به هر بیماری 

و) کلیشه ساده ، سی تی اسکن ، ام ار به هر بیماری (   approachنرم )بیماریهای شایع و نحوه  دانش شناخت تصویربرداری استخوان ، مفاصل و نسج.19

 ای(

 به هر بیماری   approachنحوه .دانش شناخت بیماریهای شایع سرو گردن و 20

 approachهای شایع و نرمال ، سی تی اسکن نرمال ، بیماری IVP.دانش شناخت تصویربرداری سیستم ادراری )سونوگرافی نرمال ، 21

،  biradsبه هر  approachو نحوه  biradsهای مخصوص ، سیستم   View.دانش شناخت تصویربرداری پستان شامل دستگاه ماموگرافی نرمال ، 22

 نقش سونوگرافی در ام ار ای 

 نرمال (.دانش شناخت تصویربرداری زنان و مامایی )شامل سونوگرافی ، سی تی اسکن نرمال، ام ار ای 23

 .تصویربرداری مدیاستن و قلب و عروق24

 .شناخت تصویربر داری کودکان25

 

 :نگرشیحیطه 

 فراگیری درك و توانایی اعمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی  .1

 بهداشتی  یه خدمات فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارا .2

 فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشک، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی  .3

 تیم درمانی  تیم درمانی و درك نقش سایر اعضا  ”مدیر“فراگیری درك و توانایی اعمال نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده  .4

 ی اعمال رفتار حرفه ای مناسب فراگیری درك و توانای .5
 
 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 



 رادیوگرافی ساده توانایی کسب  .1

 انجام فلوروسکوپی توانایی کسب  .2

 انجام سونوگرافیتوانایی کسب  .3

 کسب توانایی مواردی که باید در سی تی اسکن دیده شود.  .4

 

 حث جلسه گذشته. ارزشیابی روزانه از مبا  2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 بحث گروهی ، آموزش بر بالین بیمار،  الگوی نقش، سخنرانی، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 (پاورپوینت ) در کالس های تئوری وسایل کمک آموزشی: 

 حوله از طرف استاد.انجام تکالیف م .3 .شرکت منظم در جلسات ارزشیابی  .2حضور به موقع و فعال در کالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 بیماران و همکالسان ،اخالق و حسن رابطه با کارکنان ▪

 حضور و غیاب ▪

موظف است دانشجو  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12حداقل کسب نمره ) کتبیتئوری بصورت ارزشیابی درس تئوری: امتحان  ▪

 مجددا انتخاب واحد نمایند. 

 ی باشند.م رادیولوژیارزشیابی اساتید گروه  مسئول طرح سؤاالت و ▪

 

 درمان و آموزش پزشکی مورخ برنامه درسی ابالغی وزارت بهداشت مطابق بامحتوی آموزشی: 

 Armstrong Peter 2013  منابع :

 گروه آموزشیاطالعات 

 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

هیات عملی استادیار  رادیولوژی و مدرس یرگروهمد دکتر محبوبه کاجی 1

 نیمه وقت
09133109485 

 09133139334 استادیار حق التدریس رادیولوژی مدرس دکتر نازیال طیاری 2

0913104832 استادیار حق التدریس رادیولوژی مدرس دکتر محمد پزشکی 3

4 
 

 : بیمارستان دکتر علی شریعتی آدرس 



 شی:برنامه هفتگی گروه آموز

 

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

لغایت   7:30از ساعت 

10:30 

لغایت 11از ساعت 

12:30 

 کالس تئوری درمانگاه رادیولوژیراند  شنبه

 کالس تئوری راند درمانگاه رادیولوژی یکشنبه 

 کالس تئوری راند درمانگاه رادیولوژی دوشنبه

 کالس تئوری راند درمانگاه رادیولوژی سه شنبه

 کالس تئوری راند درمانگاه رادیولوژی شنبهچهار

 

 


