
 1 

 تسمٍ تعالي

 داوطگاٌ علًم پسضكي كرماوطاٌ

 گريٌ راديًلًشي-داوطكذٌ پيراپسضكي

 اَذاف آمًزضي

 

 4عىًان درس: كارآمًزي 

 مقطع تحصيلي: كارضىاسي پيًستٍ تكىًلًشي پرتًضىاسي

 ارائٍ دَىذگان : مرتيان گريٌ تكىًلًشي راديًلًشي

در مراكس آمًزضي درماوي ارائٍ مي  پيص ويازي داوطجًيان پس از طي ياحذَاي تحصيل چُارمدر ترم  ياحذ 2وحًٌ ارائٍ: ايه درس تٍ ارزش 

 ضًد.

 

 يريد داوطجًيان تٍ عرصٍ تصًيرترداري تاليىي در تخص راديًلًشي ياوجام تكىيك َاي مختلف راديً گرافيَذف كلي: 

 

 3مُارت يتجرتٍ درراتطٍ تا اَذاف رفتاري كار آمًزي عاليٌ تركسة اَذاف رفتاري : درپايان ايه ديرٌ كارآمًزي از داوطجً اوتظار مي ريد

 :تتًاوذ

 

 .(را وام تثرددوذان َاي  استخًان تمپًرال، سيىًسُاي پاراوازال،كراويًم)جمجمٍمًارد كارترد يمىع كارترد پرتًوگاري از -1

 

از  ب مرجع اطلس مريل را تراي پرتًوگاريآمادٌ ساختٍ ي يضعيت دَي صحيح تر اساس كتا جمجمٍپرتًوگاري از  تيماران را تراي اوجام-2

حذاقل در  را استخًان َاي كراويًم )قاعذٌ جمجمٍ،زيه تركي،ايرتيت،استخًان تيىي،قًس گًوٍ اي،فك تاال يپاييىمفصل گيجگاَي فكي

 .در حذ تسلط اوجام دَذ (ريتري،ويمرخ ،مايل يمحًريريتيه)وماَاي 

 

را وام تثرد.تيماران را تراي اوجام پرتًوگاري از ايه واحيٍ آمادٌ ساختٍ ي  سيىًسُاي اطراف تيىيز مًارد كارترد يمىع كارترد پرتًوگاري ا -3

را حذاقل در وماَاي  سيىًسُاي فريوتال،اسفىًئيذ،اتمًئيذي ماگسيالرياز  يضعيت دَي كىذ ي تر اساس كتاب مرجع اطلس مريل پرتًوگاري

 .يذپرتًوگاري وماريتري،ويمرخ ،مايل در حذ تسلط 

 

يذ مًارد كارترد پرتًوگاري اسخًان تمپًرال را وام تثرد.تيماران  را تراي اوجام پرتًوگاري از مىاطق مختلف تمپًرال )پتريس،زائذٌ ماستًئ -4

اري يزائذٌ استايلًئيذ( آمادٌ ساختٍ ، تيماران را يضعيت دَي يحذاقل در وماَاي ريتيه)ريتري،ويمرخ ،مايل يمحًري( در حذ تسلط پرتًوگ

 ومايذ.

 آمادٌ ساختٍ ي دوذان َاي فك تاال يپاييه مىاطق مختلف را وام تثرد.تيماران  را تراي اوجام پرتًوگاري از  دوذان َامًارد كارترد پرتًوگاري  -5

 يضعيت دَي كىذ  تيماران را

را تراي اوجام پرتًوگاري پاوًركس يضعيت دَي تيماران   تًمًگرافي از فك يدوذاوُا را وام تردٌمًارد كارترد يمىع كارترد پرتًوگاري  -6

 اوجام دَذ.پاوًركس را آزمًن در حذ تسلط ومايذ ي

 



 2 

 تسمٍ تعالي

 داوطگاٌ علًم پسضكي كرماوطاٌ
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 تا تًجٍ تٍ اَذاف پيص تيىي ضذ4ٌضرح يظايف داوطجًيان راديً لًشي در محل كارآمًزي 

 

 رد كارترد يمىع كارترد پرتًوگاري از جمجمٍ)كراويًم،سيىًسُاي پاراوازال، استخًان تمپًرال ي دوذان َا(مًافراگيري  -1

 

از جمجمٍ ضامل آمادٌ سازي ، يضعيت دَي صحيح تر اساس كتاب مرجع اطلس مريل پرتًوگاري  فراگيري اصًل صحيح اوجام -2

زيه تركي،ايرتيت،استخًان تيىي،قًس گًوٍ اي،فك تاال يپاييىمفصل گيجگاَي از استخًان َاي كراويًم )قاعذٌ جمجمٍ، تراي پرتًوگاري

 مرتًطٍ تحت وظر كارضىاسان،مرتيان ي اساتيذ در حذ تسلط ي تٍ تىُاييفكي حذاقل در وماَاي ريتيه)ريتري،ويمرخ ،مايل يمحًري(

 

تيماران را تراي اوجام پرتًوگاري از ايه واحيٍ چىيه تتًاوذ يَم مًارد كارترد يمىع كارترد پرتًوگاري از سيىًسُاي اطراف تيىيفراگيري  -3

را  از سيىًسُاي فريوتال،اسفىًئيذ،اتمًئيذي ماگسيالري آمادٌ ساختٍ ي يضعيت دَي كىذ ي تر اساس كتاب مرجع اطلس مريل پرتًوگاري

 مرتًطٍ اوجام دَذي اساتيذ تحت وظر كارضىاسان،مرتيان،تٍ تىُايي  حذاقل در وماَاي ريتري،ويمرخ ،مايل در حذ تسلط

 

از اسخًان تمپًرال يآمادٌ سازي تيماران  تراي اوجام پرتًوگاري از مىاطق مختلف تمپًرال پرتًوگاري  فراگيري اصًل صحيح اوجام -4

ي تٍ تىُايي تسلط )پتريس،زائذٌ ماستًئيذ يزائذٌ استايلًئيذ( ، يضعيت دَي تيماران در وماَاي ريتيه)ريتري،ويمرخ ،مايل يمحًري( در حذ 

 تحت وظر كارضىاسان،مرتيان ي اساتيذ

 

پرتًوگاري از دوذاوُا يآمادٌ سازي تيماران  تراي اوجام پرتًوگاري از مىاطق مختلف دوذاوي)فك تاال يپاييه( ،  فراگيري اصًل صحيح اوجام -5

 ظر كارضىاسان،مرتيان ي اساتيذيضعيت دَي تيماران در وماَاي ريتيه)داخل دَاوي( در حذ تسلط ي تٍ تىُايي تحت و

 

تا تًجٍ تٍ آمادٌ سازي تيمار ، يضعيت دَي صحيح تيماران تر  تًمًگرافي دوذاوي يا پاوًركسپرتًوگاري  فراگيري اصًل صحيح اوجام -6

ي تٍ تىُايي تحت وظر كارضىاسان،مرتيان ي در حذ تسلط  تا دستگاٌ پاوًركساساس كتاب مرجع اطلس مريل ، ياوجام پرتًوگاري از ايه مىاطق 

 اساتيذ

 

 تُيٍ يتحًيل گسارش كار ريزاوٍ تٍ مرتي مرتًطٍ -7
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 4ضرح يظايف مرتيان راديًلًشي در ارائٍ ياحذ كارآمًزي تيمارستاوي 

 

استخًان َاي كراويًم )قاعذٌ جمجمٍ،زيه پرتًوگاري  اصًل صحيح اوجام كارترد پرتًوگاري از جمجمٍ ي مًارد كارترد يمىع  -1

تركي،ايرتيت،استخًان تيىي،قًس گًوٍ اي،فك تاال يپاييىمفصل گيجگاَي فكي حذاقل در وماَاي ريتيه)ريتري،ويمرخ ،مايل 

 .يعمال َمرا تا آوان اجرا ومايذگيران تًضيح اتراي فررارا تا تًجٍ تٍ آمادٌ سازي، يضعيت دَي صحيح تيماران يمحًري(

را حذاقل در وماَاي ريتري،ويمرخ ،مايل  از سيىًسُاي فريوتال،اسفىًئيذ،اتمًئيذي ماگسيالري مًارد كارترد يمىع كارترد پرتًوگاري از -2

يل يمحًري را تراي فراگيران تًضيح را تا تًجٍ تٍ آمادٌ سازي، يضعيت دَي صحيح تيماران حذاقل در وماَاي ريتري،ويمرخ ،ما

 يعمال َمرا تا آوان اجرا ومايذ.

را تا تًجٍ تٍ آمادٌ سازي، مىاطق مختلف تمپًرال )پتريس،زائذٌ ماستًئيذ يزائذٌ استايلًئيذ(مًارد كارترد يمىع كارترد پرتًوگاري از  -3

تراي فراگيران تًضيح يعمال َمرا تا آوان اجرا  يضعيت دَي صحيح تيماران راحذاقل در وماَاي ريتري،ويمرخ ،مايل يمحًري را

 ومايذ.

تا تًجٍ تٍ آمادٌ سازي تيمار ، مىاطق مختلف دوذاوي)فك تاال يپاييه(را پرتًوگاري از  مًارد كارترد يمىع كارترد ي اصًل صحيح اوجام -4

  .َمرا تا آوان اجرا ومايذ يضعيت دَي صحيح تيماران تر اساس كتاب مرجع اطلس مريل ، را تراي فراگيران تًضيح يعمال

تا تًجٍ تٍ آمادٌ سازي تيمار ، يضعيت دَي تًمًگرافي دوذاوي را پرتًوگاري از  مًارد كارترد يمىع كارترد ي اصًل صحيح اوجام -5

 تراي در حذ تسلط ياوجام پرتًوگاري از ايه مىاطق تا دستگاٌ پاوًركسصحيح تيماران تر اساس كتاب مرجع اطلس مريل ، ي وحًٌ 

  فراگيران تًضيح يعمال َمرا تا آوان اجرا ومايذ.

 تٍ داوطجًيان تيآمًزد. آزمًن َاي پرتًوگاري ي تخص راديًلًشي محل كارآمًزي را تجُيسات ، اصطالحات تخصصي رايج مرتثط تا -6

 گسارش كار ريزاوٍ داوطجًيان را تحًيل تگيرد ،وقاط ضعف يقًت عملكرد آوان را ارزياتي وماي -7
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 داًطگبُ ػلَم پشضكي كزهبًطبُ

 گزٍُ راديَلَصي  -داًطكذُ پيزا پشضكي

 4فزم ارسيببي كبرآهَسي بيوبرستبًي 

 

 

  ًيوسبل تحصيلي:                  تزم ٍهقطغ تحصيلي:                                تبريخ ضزٍع:                     تبريخ خبتوِ:

 

 هحل كبر آهَسي:                                      ًبم هزبي:                                 ًبم ًٍبم خبًَادگي داًطجَ: 

 

 25/0 5/0 75/0 1 ضبخص ّبي هَرد ارسيببي

     ًظن ،اًظببت ٍحضَر بِ هَقغ در بخص-1

     آراستگي ظبّز،رػبيت پَضص فزم ٍاخالق ٍضئًَبت اسالهي -2

     كبركٌبى ٍبيوبراىًحَُ ارتببط بب هزبي، -3

     احسبس هسئَليت ٍاًتقبدپذيزي در اجزاي اهَر هحَلِ -4

     اًطببق درٍس ًظزي بب تكٌيك ّبي ػولي-5

     دقت ٍسزػت در اًجبم اهَر هحَلِ -6

     آضٌبيي بِ آهبدُ سبسي ٍ كبربزد صحيح تجْيشات-7
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     ي آسهَى ّبي پزتًَگبري رٍتيي اسجوجوِاجزا تسلظ بز -13

     اجزاي آسهَى ّبي پزتًَگبري رٍتيي اسفك ٍدًذاًْب تسلظ بز -14
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 اهضبء داًطجَ:                                                    اهضبء هزبي:                   

 

 
 


