
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 عبوم زپشکی گیالندادکشنه 
 پورسینا مرکز آموزشی ردمانی

 :(کارآموزی)و نوع واحد تعداد واحد رادیولوژی  :گروه نام

 یک ماه :ل مدت دورهطو تصویربرداری  :نام بخش

 هرماهه در طول سال تحصیلی :زمان ارائه دوره دکتر سیما فالح ارض پیما :نام مسئول برنامه

 :آدرس ایمیل
simaarzpeyma@gmail.com 

 :تلفن و روزهای تماس

 

 :دوره ف کلیا هدا
 - با کلیات رادیولوژی و فیزیک رادیولوژیآشنایی 
 - آشنایی با چگونگی تفسیرCase  رادیوگرافیهای 
 - سونوگرافیکلیات آشنایی با 
 -ماده حاجب و تفسیر آنرادیوگرافیهای با  آشنایی با 
 - کلی با تصویربرداری در آشناییMRI     ,     CT    Scan       

 :اهداف اختصاصی
 کارآموز چگونگی تولید اشعه ایکس و نحوه حفاظت در برابر آنرا بداند 
 - تفسیرCaseرا بداند       های رادیوگرافی ریه. 
 -   تفسیرCase      های رادیوگرافی شکم را بداند. 

بالینی طرح دوره  



  تفسیرCase       های استخوانها  را بداند. 
 - تفسیرCase  با ماده حاجب از دستگاه گوارش را بداند های. 
 -  تفسیرCase   با ماده حاجب از دستگاه ادراری های(IVP) را بداند. 
 -د استفاده از بتواند حداقل سه مورد از موارCT Scan    مغز را توضیح دهد. 
 - بتواند حداقل دو مورد از موارد استفاده از      CT Scan  شکم را  توضیح دهد. 

 

 مهر ماه تصوریربداری  جدول زمانبندی اراهئ کارآموزی رد بخش 

 0011 سال

 تاریخ روز ردیف
 ساعت

7-9 

 ساعت

9-01 

 ساعت

01-00 

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری وگرافی سادهکلیشه خوانی رادی  شنبه 1

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده  یکشنبه 2

3 
 دوشنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

4 
 سه شنبه

دهکلیشه خوانی رادیوگرافی سا   تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری 

5 
 چهارشنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده  پنجشنبه 6

7 
 جمعه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  ئوریکالس ت کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

8 
 شنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

9 
 یکشنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

 تفسیر سی تی و ام آر آیلی کاصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده  دوشنبه 11

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده  سه شنبه 11



12 
 چهارشنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

13 
 پنجشنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده  جمعه 14

15 
 شنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

16 
 یکشنبه

 و ام آر آی تفسیر سی تیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

17 
 دوشنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

18 
 سه شنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

 م آر آیتفسیر سی تی و اکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده  چهارشنبه 19

21 
 پنجشنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

21 
 جمعه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

22 
 شنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده  یکشنبه 23

24 
 دوشنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

25 
 سه شنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

26 
 شنبهچهار

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده  پنجشنبه 27

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده  جمعه 28

29 
 شنبه

ه خوانی رادیوگرافی سادهکلیش   تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری 

31 
 یکشنبه

 تفسیر سی تی و ام آر آیکلی اصول  کالس تئوری کلیشه خوانی رادیوگرافی ساده 



عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظررد این ) منابع اصلی ردس
ت  آن هب عنوان منبع ضروری نباشد-سرد  (رد صورتی هک مطالعه همه کتاب یا  همه مجلدا

 1102رادیولوژی آرمسترانگ  
 روش تدریس

 -   مطرح کردنCase  های آموزشی 

   سخنرانی 

   آشنایی با دستگاه های تصویربرداری 

 - پرسش و پاسخ 

كاانت آموزشی   ام
 -  آموزشیفیلم و عکس های 

 -  پاورپوینت 

 :حوه ارزشیابی و ربم مربوط هب ره ارزشیابین 
                                                                             دوره رد طول(  الف

 پایان دوره(  ب
 ساعت اترخی نمره روش آزمون

 00 02/7/0022 02 کتبی
-  رد طول دوره  نمره 5ات    0 ارزیابی ردون بخشی

 



 (توسط گروه تعیین می گردد: )کارآموزو ااظتنرات از  مقررات
 :طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشی  هب شرح  زری است کارآموزره 
 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 
 - حضور به موقع در بخش و کالس های تئوری یا مجازی 
 -ارائه کنفرانس و انجام تکالیف خواسته شده 


