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زاًؾدَیبى پشؽىی گزاًمسر ،ثب فزك عالم ٍ احتزام
رازیَلَصی زاًؾىسُ پشؽىی ٍ هقبًٍت
اٍلیي ثزًبهِ آهَسؽی گزٍُ رازیَلَصی ثِ ّوت گزٍُ
آهَسؽی ثیوبرعتبى ٍ هزوش هغبلقبت ٍ تَعقِ آهَسػ فلَم پشؽىی زاًؾگبُ زر  1390تْیِ ؽسُ
اعت .خشٍُ حبضز وِ راٌّوبی تحقیل زر ثرؼ رازیَلَصی هی ثبؽس ثِ هٌؾَر ّسایت ؽوب
ثغَی فزاگیزی ّسف زار زر ثرؼ فَق تسٍیي ؽسُ ٍ حبٍی ثزًبهِ آهَسؽی (ٍ )Curriculum
همزرات ثرؼ حبضز هی ثبؽس  .زر اثتسا پیبهسّب ( ٍ )outcomeؽبیغتگی ّبیی وِ اًتؾبر هی
رٍز زر پبیبى زٍرُ حبضز هَفك ثِ وغت آى ؽسُ ثبؽیس ثیبى هی ؽَز ٍ زر ازاهِ چگًَگی ًیل ثِ
اّساف فَق یقٌی هحتَای هَاز آهَسؽی ( ٍ )contentرٍؽْبی آهَسػ زازى ٍ فزاگزفتي
( )teaching & learning methodsارائِ هی گززز  .ثقس اس آى ثِ رٍؽْبی ارسیبثی
زاًؾدَیبى پززاذتِ هی ؽَز ٍ زر ًْبیت ثزًبهِ ٍ همزرات آهَسؽی آٍرزُ ذَاّس ؽس  .السم ثذوز
اعت وِ ثزًبهِ ّبی پیؼ رٍ تٌْب ثِ ًىبت ضزٍری ( )Core curriculumرؽتِ فَق الذوز هی
پززاسز ٍ زر حمیمت حب ٍی ًىبت ٍ هْبرتْبیی اعت وِ اًتؾبر هی رٍز یه زاًؾدَ ثساًس ٍ یب ثِ
وغت آى ًبئل ؽسُ ثبؽس ( .)Must knowایي وتبثچِ ٍیزایؼ اٍل راٌّوبی هغبلقِ ٍ تحقیل
زر ثرؼ رازیَلَصی هی ثبؽس وِ ثب اعتفبزُ اس ثزًبهِ ارعبل ؽسُ اس ؽَرای آهَسػ پشؽىی
فوَهی وؾَر تسٍیي ٍ ثب ووه زفتز تَ عقِ آهَسػ زاًؾىسُ پشؽىی ( ، )EDOهزوش تَعقِ
آهَسػ زاًؾگبُ فلَم پشؽىی ثَؽْز ( ٍ )EDCاعبتیس ثرؼ رازیَلَصی تٌؾین گززیسُ اعت ٍ
افزاز سیز زر تٌؾین آى ًمؼ زاؽتِ اًس وِ اس سحوبت ّوگی آًبى تؾىز هی ؽَز.
زوتز هحوس رضب پَرثْی رئیظ زاًؾىسُ پشؽىی ،زوتز سّزا اوجزی هغئَل  ٍ EDOفضَ ّیئت
فلوی زاًؾىسُ پشؽىی ،ذبًن فبتىِ تزن سازُ وبرؽٌبط  EDOزاًؾىسُ پشؽىی ٍ زوتز وبهزاى
هیزسایی هسیز هزوش هغبلقبت ٍ تَعقِ آهَسػ پشؽىی زاًؾگبُ فلَم پشؽىی ثَؽْز .
زر ذبتوِ اس توبهی هربعجیي گزاهی زرذَاعت هی گززز وِ ثِ هٌؾَر افالح ثزًبهِ ّبی
آهَسؽی ثب پیؼًْبزات پزارسػ ذَز هب را زر ثْتز ًوَزى ثزًبهِ ّبی فَق یبری ًوبیٌس .
زفتز تَعقِ آهَسػ زاًؾىسُ پشؽىی ثَؽْز
اعفٌس1390
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اساتيذ بخش:

هسیز گزٍُ رازیَلَصی
ّیئت فلوی -هترقـ رازیَلَصی
ّیئت فلوی -هترقـ پشؽىی ّغتِ ای

 -1زوتز خوؾیس فبثزی فزز
 -2زوتز ًیوب ًبفحی
 -3زوتز هدیس اعسی
آدرس گريٌ:
شىاسىامٍ درس:

وبم درس :کبرآمًسی رادیًلًصی

ػىًان ديرٌ :کبرآمًسی رادیًلًصی

تؼذاد ياحذ3 :ياحذ

وبم مسئًل ديرٌ :دکتز جمطیذ صببزی فزد

سمبن بزگشاری :گزيٌ َذف :کبرآمًسان رادیًلًصی
دريس پیص ویبس :لجَلی زر اهتحبى خبهـ فلَم پبیِ ٍ گذراًسى زٍرُ فیشیَپبتَلَصی
مکبن بزگشاری :ثیوبرعتبى ؽْسای ذلیح فبرط

3
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زر پبیبى زٍرُ وبرآهَس ثبیس ثتَاًس ثب رفبیت افَل ٍ همزرات حزفِ ای پشؽىی ،زاًؼ السم خْت
ؽٌبعبئی اخوبلی یبفتِ ّبی تؾریقی زر رٍؽْبی تقَیز ثززاری هرتلف اس خولِ
ٍ آؽٌبیی ثب ا ًسیىبعیًَْب ٍ هشاِیب ٍ
رازیَگزافی،عًََگزافی ،عی تی اعىي ٍ ام آر ای
هحسٍیتْبی ّز یه اس رٍؽْبی تقَیز ثززاری زر تؾریـ ثیوبریْب را ثب رفبیت اذالق پشؽىی
وغت ًوبیس.
در پبیبن ديرٌ اس فزاگیز اوتظبر می ريد بتًاوذ :

الف -حیطٍ داوص:

ومزٌ

مالک َبی ارسیببی (طیف ومزٌ )

ارائِ وٌفزاًظ اس خْت ویفیت فلوی ٍ تغلظ ثیبى (ً1وزُ)
حضَر وَؽب زر والعْبی زرط ٍ گززؽْبی ثبلیٌی (ً2وزُ)
حضَر ثوَلـ ٍ فقبل زر زرهبًگبُ (ً1وزُ)
تىویل ؽزح حبل ٍ اًدبم هقبیٌِ فیشیىی (ً2وزُ)
تىویل پزًٍسُ پشؽىی ثیوبراى (ً1وزُ)
تىویل Log book
رفبیت ًؾن ٍ همزرات آهَسؽی (ثب تَخِ ثِ 99آئیي ًبهِ زاذلی) (ً1وزُ)

4

بخطی

وَئیش (ً3وزُ)
( 10ومزٌ)

 اًَاؿ رٍػ ّبی تقَیز ثززاری ٍ تَضیح هرتقز زرثبرُ ّز وسام را ؽزح زّس. ٍیضگی ّبی اؽقِ  ، Xاثزات ثیَلَصیه آى ثز رٍی صى ٍراّْبی حفبؽت آى را ؽزح زّس .ثتَاًس رٍػ ّبی تقَیزثززاری وِ زر آًْب اس اؽقِ  Xاعتفبزُ هی ؽَز (تَهَگزافی ،عی تی
اعىي ٍ آًضیَگزافی  )....هؾدؿ ًوبیس
 خعزات احتوبلی رٍؽْبی تقَیزثززاری ثسٍى اعتفبزُ اس اؽقِ ( Xعًََگزافی )... ٍ MRI ،راؽزح زّس.
 ایي هَارز را زر تقَیزثززاری اس عیغتن هَعىَلَاعىتبل ؽزح زّس:الف) اًسیىبعیَى اًَاؿ هسالیتِ ّبی تقَیزثززاری
ة) ًؾبًِ ّبی ضبیقبت تزٍهبتیه اعترَاًی
ج) ًؾبًِ ّبی عبیز ثیوبریْبی اعترَاًی
 ایي هَارز را زر تقَیزثززاری اس لفغِ فسری ؽزح زّس:الف) اًسیىبعیَى ّبٍوبرثززّبی گزافی عبزُ ،عی تی اعىي ٍ عبیز رٍػ ّب
ة) یبفتِ ّبٍ گًَبگًَی ّبی عجیقی زر اًَاؿ رٍػ ّب
ج) فالئن ثیوبری ّبی ریَی
ز) فالئن ثیوبریْبی هسیبعتي ٍ پلَر
ّـ)تأویس ثز اٍرصاًظ ّبیلفغِ فسری هثل پٌَهَتَراوظ

ارسیببی درين

رفبیت اذالق حزفِ ای ٍ اعزار پشؽىی (ً2وزُ)

عَاالت یب آسهَى ؽفبّی (ً3وزُ)
ارسیبثی فولی (ً4وزُ)
مجمًع ومزات اخذ ضذٌ
ومزٌ ػملی کبرآمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کتبی کبر آمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کبرآمًس اس وظز استبد مزبًطٍ (امضبء ي مُز تبئیذ)
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مالحضبت

محتًیبت ایه فزم محزمبوٍ بًدٌ ي در دفتز آمًسش بیمبرستبن ببیگبوی میگزدد ي تىُب ومزٌ وُبیی ارسبل میگزدد)

پيامذَای مًرد اوتظار از ایه بروامٍ آمًزشی:

وًع فؼبلیت

فؼبلیتُبی آمًسضی ي رػبیت اخالق ي قًاویه پشضکی

زٍرُ وبرآهَسی رازیَلَصی یه زٍرُ اخجبری  1هبِّ ثِ ارسػ ٍ 3احس هی ثبؽس ٍ خْت هحمك
ؽسى اّساف آهَسؽی زر ثرؼ رازیَلَصی ثزگشار هی گززز.

ارسیببی....................:

( 10ومزٌ)

تعریف ديرٌ :

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

اهضبء

Nuclear Medicine

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

اهضبء

رازیَلَصی اعفبل( 1عیغتن
گَارؽی ٍ ازراری

ؽوبرُ پزًٍسُ
رازیَلَصی اعفبل2
( ٍChestاعترَاى )

20

تبرید

اهضبء

 زر تقَیزثززاری عبزُ ؽىن ،یبفتِ ّبی عجیقی ٍ ثیوبریْبی ؽبیـ را ؽزح زّس اًَاؿ رٍػ ّبی تقَیزثززاری ٍ یبفتِ ّب زر ؽىن حبز ،اًغساز گَارؽی ٍ آثغِ ّب را ؽزحزّس
 ایي هَارز را زر تقَیزثززاری اس زعتگبُ گَارػ ؽزح زّس:الف) اًسیىبعیَى ٍ وبرثزز رٍػ ّبی هرتلف
ة) یبفتِ ّبٍ گًَبگًَی ّبی عجیقی زر اًَاؿ رٍػ ّب
ج) هقزفی فالئن تقَیزثززاری ثیوبریْبی ؽبیـ اٍلغز پپتیه ،تَهَرّب ،عل ،ثیوبری ّبی التْبثی
رٍزُ ) ، ( IBDاًغساز زعتگبُ گَارؽی
 ایي هَارز را زر تقَیزثززاری اس عیغتن ازراری – تٌبعلی ؽزح زّس:الف) اًسیىبعیَى ٍ وبرثزز اًَاؿ رٍػ ّبی تقَیزثززاری
ة) یبفتِ ّب ٍ گًَبگًَی ّبی عجیقی زر اًَاؿ رٍػ ّب
ج) هقزفی ثیوبریْبی ؽبیـ عیغتن ازراری _ تٌبعلی ٍ فالئن آًْب ،هبًٌس تقَیزثززاری تَهَر ّب،
عٌگ ،پیلًَفزیت  ،آًَهبلی ّبی هبزرسازی...
 وبرثزز رٍؽْبی هرتلف زر ثیوبریْبی رحن ٍ تروساًْب را ؽزح زّس: هقزفی هبهَگزافی ،اًسیىبعیَى ّب ٍ وبرثزز الساهبت هساذلِ ای عی تی اعىي :ؽزح تقَیز ًزهبل اًَاؿ زعتگبُ ّبی ثسى تَضیح هرتقز زرثبرُ پشؽىی ّغتِ ای :وبرثزز ،اًسیىبعیَى ٍ ذغزات احتوبلی  ، MRIافَل ٍ وبرثزز آى زر ثیوبریْب ایي هَارز را زر تقَیزثززاری زر اعفبل ثب تَخِ ثِ ثیوبریْبی ؽبیـ ٍ یبفتِ ّبی ًزهبل(هتفبٍت ثب ثبلغیي) ؽزح زّس:
الف) زعتگبُ تٌفغی
ة) زعتگبُ گَارػ
ج) زعتگبُ ازراری تٌبعلی
ز) ثیوبریْبی اعترَاًی
ّـ) تَخِ ٍیضُ ثِ اٍرصاًظ ّب :خغن ذبرخی -اپیگلَتیت ٍ ...
 ایي هَارز را زر تقَیز ثززاری اس عزٍ گززى ؽزح زّس:الف) اًسیىبعیَى ٍ وبرثزز رٍػ ّبی هرتلف تقَیزثززاری
ة) هقزفی اخوبلی ثیوبریْب ٍ ًتبیح (تَهَرّب ،عیٌَسیت ،ثیوبریْبی تیزٍئیس ٍ لٌفبزًَپبتی)
 ایي هَارز را زر تقَیزثززاری اس عیغتن افقبة هزوشی ؽزح زّس:5

وبرثزز ٍ اًسیىبعیَى ّبی تقَیزثززاری ٍ یبفتِ ّب زر ضبیقبت تزٍهبتیه عیغتن افقبة هزوشی
ؽبهل ذًَزیشی ّب ّ ،وبتَم ّبی هغشی ٍ ضبیقبت اعترَاًی عتَى فمزات
 هَارز حبخت هَرز اعتفبزُ زر رٍػ ّبی هرتلف تقَیزثززاری ،فَارك آًْب ٍ راُ زرهبىفَارك را ؽزح زّس.
 اًسیىبعیَى ،وبرثزز ٍ افَل آًضیَگزافی را ؽزح زّس. اًسیىبعیَى ،وبرثزز ٍ افَل الساهبت هساذلِ ای رازیَلَصی (ثیَپغی تحت ّسایت ،زرًبص ٍ )...را ؽزح زّس.
زر پبیبى زٍرُ اس فزاگیزاى اًتؾبر هی رٍز زر ثیوبراى اٍرصاًظ لبثلیت ّبی تؾریقی سیز را زارا
ثبؽس:
رازیَگزافی عبزُ ؽىن ٍ رٍػ ّبی تقَیزثززاری هٌبعت زر ؽىن حبزتقَیز عجیقی لفغِ عیٌِ(ً CXRزهبل) ً ،ؾبًِ ؽٌبعی ٍ اٍرصاًظ ّبًؾبًِ ؽٌبعی ثیوبری ّبی اعترَاى ثِ ٍیضُ تزٍهبنارثزز هٌبعت رٍػ ّبی هرتلف تقَیزثززاری ٍ اًسیىبعیَى ّبی آًْب زر ثیوبراى (ؽبهلرازیَگزافی ،عًََگزافی ،عی تی اعىي ٍ MRI ،آًضیَگزافی)
الساهبت هٌبعت تقَیزثززاری زر اٍرصاًظ ّبی عز ٍ گززى ٍ عیغتن افقبة هزوشی-رٍػ ّبی تقَیزثززاری هٌبعت زر عیغتن ازراری ٍ تٌبعلی

تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

اهضبء

اًسیىبعیَى ٍ رٍػ ّبی
تقَیز ثززاری زر ثزرعی
عیغتن ازراری – تٌبعلی

تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

اهضبء

هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی
زعتگبُ ازراری– تٌبعلی

اًسیىبعیَى ٍ رٍػ ّبی
تقَیز ثززاری زر ثیوبریْبی
سًبى ٍ هبهَگزافی

تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

اهضبء

ة -حیطٍ مُبرت:
مًضًع

ردیف
1

تَاًبئی تؾریـ هَارز ًزهبل ٍ ٍاریبعیَى ّبی عجیقی ثِ عَری وِ هبًـ اس
الساهبت اضبفِ گززز.

2

تَاًبیی تؾریـ یبفتِ ّبی تقَیز ثززاری زر هَارز اٍرصاًظ ؽبیـ

3

تَاًبئی اًغجبق گشارؽبت تقَیز ثززاری ثب یبفتِ ّبی هَخَز زر ولیؾِ ّب

4

تَاًبئی اًغجبق یبفتِ ّبی هَخَز زر ولیؾِ ّب ٍ گشارػ رازیَلَصی ثب یبفتِ
ّبی ثبلیٌی

6
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تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

19

اهضبء

ج -حیطٍ وگزش:
هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی
لفغة فسری (( )2ثیوبری
پبراًؾیوبل ،ففًَی،تَهَرال
ٍ پَلوًَبری عیزوَلیؾي

رازیَلَصی عبزُ ؽىن ٍا
ًسیىبعیَى
رٍػ ّبی تقَیز ثززاری
هرتلف زر ثزرعی زعتگبُ
گَارػ

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

اهضبء

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

اهضبء

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

اهضبء

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

اهضبء

مًضًع

ردیف
1

تَخِ ثِ حفؼ ًؾن ٍ اًضجبط

2

زلت زر اًسیىبعیَى ّبی رازیَلَصی اس ًؾز هیشاى پزتَزّی ثیوبر

3

ؽٌبذت رازیَلَصی ثِ فٌَاى یه فلن تؾریقی – زرهبًی ٍ ًِ ثِ فٌَاى یه
اثشار هْبرتی پشؽىبى ثبلیٌی (ثِ ؽىل اًدبم هؾبٍرُ ّبی لجل ٍ ثقس اس اًدبم
الساهبت رازیَلَصیه ٍ )...

4

تَخِ ثِ وبرآیی ّز رٍػ زر تؾریـ ثیوبری ّبی هرتلف ٍ اًتربة ثْتزیي
آى ّب اس لحبػ ارسػ تؾریقی ٍ ّشیٌِ ایدبز ؽسُ

هحتَایی وِ ثبیس آهَسػ زازُ ؽَز ٍ فزاگزفتِ ؽَز تب پیبهسّبی فَق الذوز حبفل ؽًَس :
ردیف

هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی
زعتگبُ گَارػ ٍ رٍػ ّبی
تقَیز ثززاری

اًسیىبعیَى ٍ تفغیز یبفتِ
ّبی رازیَلَصی زر ؽىن حبز

18

مًضًع

1

هقزفی اًَاؿ رٍػ ّبی رازیَلَصی

2

رازیَثیَلَصی ٍ حفبؽت زر ثزاثز اؽقِ

3

ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ اًسیىبعیَى ّبی وبرثزز اًَاؿ رٍػ ّبی رازیَلَصی زر ثیوبری
ّبی اعترَاًی

4

ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ اًسیىبعیَى ّبی وبرثزز اًَاؿ رٍػ ّبی رازیَلَصی زر تزٍهبی
اعترَاى

5

ًؾبًِ ؽٌبعی ٍهقزفی اخوبلی ثیوبریْبی اعترَاى

6

گزافی عجیقی لفغِ فسری (پَسیؾي ّب ،اًسیىبعیَى فىظ عبزٍُCt Scan ،
عبیز رٍػ ّب)

7

هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی لفغة فسری (هسیبعیتي  ،پلَر ،ثیوبری پبراًؾیوبل،
ففًَی،تَهَرال ٍ پَلوًَبری عیزوَلیؾي) ٍ ًؾبًِ ؽٌبعی رازیَلَصی ایي
اذتالالت

8

رازیَلَصی عبزُ ؽىن ٍا ًسیىبعیَى رٍػ ّبی تـٍیز ثززاری هرتلف زر
ثزرعی زعتگبُ گَارػ
7

مًضًع

ردیف
9

هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی زعتگبُ گَارػ ٍ ؽىن حبز ٍ رٍػ ّبی تقَیز
ثززاری زر ایي هَارز

10

هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی زعتگبُ ازراری – تٌبعلی ،اًسیىبعیَى ٍ رٍػ
ّبی تقَیز ثززاری زر ثزرعی عیغتن ازراری – تٌبعلی

11

اًسیىبعیَى ٍ رٍػ ّبی تقَیز ثززاری زر ثیوبریْبی سًبى ٍ هبهَگزافی

12
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13

Nuclear Medicine
رازیَلَصی اعفبل( 1عیغتن گَارؽی ٍ ازراری)

15

رازیَلَصی اعفبل ٍChest( 2اعترَاى )

16

رازیَلَصی عز ٍ گززى

17

ثزرعی رازیَلَصیه ضبیقبت تزٍهبتیه عیغتن افقبة هزوشی

18

وبرثزز اًَاؿ هَاز حبخت زر رازیَلَصی ،افَل ٍ اًسیىبعیَى ّبی آًضیَگزافی

19

اًسیىبعیَى ّبی MRI

20

رازیَلَصی هساذلِ ای

14

ًؾبًِ ؽٌبعی
ٍهقزفی اخوبلی
ثیوبریْبی
اعترَاى

گزافی عجیقی
لفغِ فسری
(پَسیؾي ّب،
اًسیىبعیَى فىظ
عبزٍُCt Scan ،
عبیز رٍػ ّب)

ًؾبًِ ؽٌبعی
رازیَلَصی لفغِ
فسری

هقزفی اخوبلی
ثیوبریْبی لفغة
فسری
(( )1هسیبعیتي ٍ
پلَر)

8

تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

17

اهضبء

اهضبء

اهضبء

اهضبء

چه لیغت ثزرعی هیشاى زعتیبثی ثِ حسالل ّبی آهَسؽی وبرآهَس (فقبلیت زر فزفِ ّبی
راًس ،زرهبًگبُ ٍ اتبق فول)ّ .ز یه اس فقبلیتْب ثبیس ثَعیلِ اعبتیس تبئیس ؽَز .
تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

ريش آمًزش :
Bedside teaching
Ambulatory teaching
Problem-based learning
Apprenticeship model
Lecture
Small group discussion
Large group discussion
Computer-assisted learning
Role play
Role model
Video presentation
Workshop
Task-based learning
Demonstration
…………….

اهضبء

هقزفی اًَاؿ رٍػ
ّبی رازیَلَصی

تبرید

ؽوبرُ پزًٍسُ

اهضبء

رازیَثیَلَصی ٍ
حفبؽت زر ثزاثز اؽقِ
زماوبىذی آمًزش:
ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ
اًسیىبعیَى ّبی
وبرثزز اًَاؿ رٍػ
ّبی رازیَلَصی زر
ثیوبری ّبی اعترَاًی

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

اهضبء

ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ
اًسیىبعیَى ّبی
وبرثزز اًَاؿ رٍػ
ّبی رازیَلَصی زر
تزٍهبی اعترَاى

ؽوبرُ پزًٍسُ

تبرید

اهضبء

16

عبفت

8-10

10-12

ؽٌجِ

ثرؼ رازیَلَصی

تئَری رازیَلَصی

یىؾٌجِ

"

"

زٍؽٌجِ

"

"

عِ ؽٌجِ

"

"

چْبرؽٌجِ

"

"

پٌدؾٌجِ

"

"

ّفتِ

9

















شرح يظایف کارآمًزان:

کارآمًز محترم:

 -وبرآهَساى هی ثبیغت ّز رٍس فجح راط عبفت  7/30فجح زر ثیوبرعتبى حضَر زاؽتِ ثبؽٌس ٍ

زفتزچِ ای را وِ پیؼ رٍ زاریس خْت ثجت فقبلیت
وبرآهَسی رازیَلَصی هی ثبؽس.
ثرؾی اس ارسیبثی پبیبى زٍرُ ؽوب ،هزثَط ثِ اعالفبت ثجت ؽسُ زر ایي زفتزچِ هی ثبؽس  .فالٍُ
ثز آى تدشیِ ٍ تحلیل اعالفبت راٌّوبی ارسًسُ ای ثزای پی ثززى ثِ ًمـ ّب ٍ رفـ آى ذَاّس
ثَز .ثٌبثزایي زر حفؼ آى وَؽب ثبؽیس.

عبفت ذزٍج اس ثیوبرعتبى  12/30ؽْز هی ثبؽس.
 حضَر ولیِ وبرآهَساى زٍرُ زر توبم ثزًبهِ ّبی فَق الشاهی اعت. وبرآهَس هیجبیغت زر ّز هبُ تقساز  8-10وؾیه ثزای ذَز تٌؾین ًوَزُ ٍ ثِ هسیز گزٍُتحَیل ًوبیٌس  .عبفت ؽزٍؿ وؾیه اس  7/30فجح لغبیت  10ؽت ذَاّس ثَز ٍ پظ اس پبیبى
وؾیه ،وبرآهَس هلشم ثِ حضَر زر ثزًبهِ ّبی آهَسػ رٍس ثقس اس وؾیه هی ثبؽس ٍ عبفت
ذزٍج ّوبى  12/30هی ثبؽس  .زر راًس رٍس ثقس اس وؾیه ،وبرآهَس ثبیغتی آهبزگی وبفی خْت
هقزفی ثیوبر ثِ پشؽه هزثَعِ ٍ حضَر فقبل زر ثحث ّبی فلوی را زاؽتِ ثبؽس .
 پَؽیسى رٍپَػ عفیس ٍ تویش زر توبم عبفبت حضَر ز ر ثیوبرعتبى ٍ ًقت وبرت ؽٌبعبئیفىغسار ثزرٍی رٍپَػ الشاهی اعت.
 وبرآهَس ثسٍى اعالؿ لجلی اعتبز هزثَعِ ٍ یب هسیز گزٍُ حك تزن راًس آهَسؽی ٍ والعْبیآهَسؽی را ًسارز.
 زر فَرت ًیبس ثِ هزذقی ضزٍری السم اعت ثب زرذَاعت وتجی اس عزف وبرآهَس ٍ تبئیسهسیز گزٍُ ٍ تقییي خب ًؾیي اس عزف وبرآهَس فَرت گیزز  .زر غیز ایٌقَرت غیجت هحغَة
ؽسُ ٍ هٌدز ثِ حذف زٍرُ ذَاّس ؽس.

ّبی هغتوز ؽوب زر عَل زٍرُ یه هبِّ

مقررات تکميل :log book
- 1وبرآهَس هَؽف اعت وِ فقبلیتْبی فلوی ٍ هْبرتْبی فولی وغت ؽسُ را عجك خساٍل
هٌسرج زر  log bookرٍساًِ ثجت ٍ ثِ اهضبء اعتبز هزثَعِ ثزعبًس.
- 2زر عَل زٍرُ یه هبِّ آهَسػ ،اعبتیس گزٍُ هی تَاًٌس  log bookرا زر اذتیبر گزفتِ ٍ
آًزا ارسیاثی ًوبیٌس .
- 3زر پبیبى زٍرُ یه هبِّ آهَسؽی ،السم اعت وبرآهَس  log bookرا ثِ هسیز گزٍُ آهَسؽی
تحَیل ًوبیس تب اس هٌسرخبت آى ثزای ارسیبثی پبیبى زٍرُ اعتفبزُ ًوبیس (ً 8وزُ ول پبیبى زٍرُ).
- 4زر فَرت فسم تىویل  ،log bookتىزار ثرؼ الشاهی ذَاّس ثَز.

ارزشيابی:
الف) تىویل ً 3( log bookوزُ)
ة) حضَر ٍ غیبة ٍ رفبیت اذالق پشؽىی زر رفتبر ثب ّوىبراى -پزعٌل ٍ ثیوبراىً 2 :وزُ
ج) ثزگشاری اهتحبى ً 10( osceوزُ)
ز) اهتحبى وتجی پبیبى ثرؼ(ً 5وزُ)
زر فَرتی وِ وبرآهَس ووتز اس  %60ول ًوزُ ارسؽیبثی (ووتز اس  )12را وغت ًوبیس السم اعت
تدسیس زٍرُ ؽَز.
زر ؽزایظ ذبؿ ،زر هَارزی وِ وبرآهَس زر یىی اس هَارز فَق ًوزُ وبفی را وغت ًىززُ ثبؽس،
ثٌب ثِ فالحسیس هسیز گزٍُ ٍ هغزح ؽسى زر ؽَرای آهَسػ گزٍُ ٍ ًؾز زیگز اعبتیس ،زر هَرز
ٍی تقوین گیزی ذَاّس ؽس  ( .ثقٌَاى هثبل تزن وؾیه ،تَاى فلوی پبییي ،ثی احتزاهی ثِ
ّوىبراى ٍ ثیوبراى ٍ .).....

10

15

ارتببط محتًا بب بخص :
(تَضیح :هٌؾَرایي اعت وِ هؾرـ ؽَز ّز هحتَایی زرودب ،زرچِ سهبًی ،تَعظ وسام اعتبز ٍ
ثبچِ رٍؽی لزاراعت آهَسػ زازُ ؽَز  .زرحمیمت زر ایي لغوت ثزًبهِ فولی رٍساًِ وِ ثبیس
زراذتیبر افضبی ّیئت فلوی ثزًبهِ ٍ وبرآهَساى لزارگیزز ،ثزرٍی وبغذ آٍرزُ هی ؽَز تب آًْب ثِ
آعبًی زر فول ثتَاًٌس ثزًبهِ را اخزا ٍ زًجبل ًوبیٌس).
هحتَایی وِ ثبیس آهَسػ زازُ ؽَز ٍ فزاگزفتِ ؽَز تب پیبهسّبی فَق الذوز حبفل ؽًَس  .تزخیحبً
ثِ تزتیت سیز آهَسػ زازُ ؽَز.

چک ليست ( )Log bookدوره کارآموزی
بخش راديولوژی

ردیف

ػىًان محتًا

مکبن

سمبن

استبد

1

هقزفی اًَاؿ رٍػ ّبی
رازیَلَصی

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتزفبثزی فزز

2

رازیَثیَلَصی ٍ حفبؽت زر
ثزاثز اؽقِ

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتزفبثزی فزز

3

ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ اًسیىبعیَى
ّبی وبرثزز اًَاؿ رٍػ ّبی
رازیَلَصی زر ثیوبری ّبی
اعترَاًی

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ اًسیىبعیَى
ّبی وبرثزز اًَاؿ رٍػ ّبی
رازیَلَصی زر تزٍهبی
اعترَاى

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتزفبثزی فزز

5

ًؾبًِ ؽٌبعی ٍهقزفی اخوبلی
ثیوبریْبی اعترَاى

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتزفبثزی فزز

6

گزافی عجیقی لفغِ فسری
(پَسیؾي ّب ،اًسیىبعیَى
فىظ عبزُ ٍCt Scan ،عبیز
رٍػ ّب)

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

4

14

8-10

زوتزفبثزی فزز

11

8-10

زوتز ًبفحی

ردیف

ػىًان محتًا

مکبن

سمبن

استبد

ردیف

7

ًؾبًِ ؽٌبعی رازیَلَصی لفغِ
فسری

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتز ًبفحی

16

8

هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی
لفغة فسری
(( )1هسیبعیتي ٍ پلَر)

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

9

هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی
لفغة فسری
(( )2ثیوبری پبراًؾیوبل،
ففًَی،تَهَرال ٍ پَلوًَبری
عیزوَلیؾي)

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

10

رازیَلَصی عبزُ ؽىن ٍا
ًسیىبعیَى
رٍػ ّبی تقَیز ثززاری
هرتلف زر ثزرعی زعتگبُ
گَارػ

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

11

هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی
زعتگبُ گَارػ ٍ رٍػ ّبی
تقَیز ثززاری

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتز ًبفحی

12

اًسیىبعیَى ٍ تفغیز یبفتِ
ّبی رازیَلَصی زر ؽىن حبز

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتز ًبفحی

13

اًسیىبعیَى ٍ رٍػ ّبی
تقَیز ثززاری زر ثزرعی
عیغتن ازراری – تٌبعلی

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

هقزفی اخوبلی ثیوبریْبی
زعتگبُ ازراری – تٌبعلی

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

ا ًسیىب عیَى ٍرٍػ ّبی
تقَیز ثززاری زر ثیوبریْبی
سًبى ٍ هبهَگزافی

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

14
15

8-10

زوتز ًبفحی

زوتز ًبفحی

ػىًان محتًا

مکبن

سمبن

استبد

 CTاعىي ثسى

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتز ًبفحی

Nuclear Medicine

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتز ًبفحی

18

رازیَلَصی اعفبل( 1عیغتن
گَارؽی ٍ ازراری)

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتز ًبفحی

19

رازیَلَصی اعفبلٍChest( 2
اعترَاى )

ثیوبرعتبى ؽْسای
ذلیح فبرط

8-10

زوتز ًبفحی

17

مىابغ آمًزش:


12

8-10
8-10

زوتز ًبفحی

* رفزاًظ فلوی آذزیي چبح وتبة آرهغتزاًگ هیجبؽس.

Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging. 5th edition, Black
Well:

زوتز ًبفحی

زوتزفبثزی فزز
زوتزفبثزی فزز

13



