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 بعمٍ تعالي

 داوؽگاٌ علًم پسؼكي كرماوؽاٌ

 گريٌ راديًلًشي-داوؽكذٌ پيراپسؼكي

 اَذاف آمًزؼي

 

 )ظي تي اظكه(1در عرضٍ عىًان درض: كارآمًزي 

 پيًظتٍ تكىًلًشي پرتًؼىاظي وا مقطع تحصيلي: كارؼىاظي

 ارائٍ دَىذگان : مربيان گريٌ تكىًلًشي راديًلًشي

در مراكس  پيػ ويازتحصيلي داوؽجًيان پط از طي ياحذَاي  چُارمدر ترم  ياحذ 3وحًٌ ارائٍ: ايه درض بٍ ارزغ 

 آمًزؼي درماوي ارائٍ مي ؼًد.

 

 تصًير برداريياوجام تكىيك َاي مختلف  CT SCAN يريد داوؽجًيان بٍ عرصٍ تصًيربرداري باليىي َذف كلي: 

 

 : ريد اَذاف رفتاري : درپايان ايه ديرٌ كارآمًزي از داوؽجً اوتظار مي

 

 را ؼىاختٍ  ، يظيفٍ ي ييصگي َاي َر قعمت فُرظت ومايذ. تجْيشات ٍلسوتْبي هختلف ثخص سي تي اسكي -1

 

 را تؽريح كىذ.  هَارد كبرثزد ًزم افشار ٍ پزٍتكل ّبي رايج سي تي در ثزرسي لسوتْبي هختلف ثذى -2

 

 ح درسي تي اس هٌبعك هختلف ثذى ثيوبررااصَل آهبدُ سبسي ، ٍضؼيت دّي ثيوبراى ٍاًتخبة پبراهتزّبي صحي -3

 كىذ. تطزيح

 

اصَل آهبدُ سبسي ،دٍس هصزفي، هَارد استؼوبل يب هٌغ استؼوبل هَاد حبجت درسي تي اس هٌبعك هختلف ثذى  -4

 فُرظت كىذ. ثيوبر

ًَْب اجزاي آسهَى ّبي سي تي اس لسوتْبي هختلف ثذى ٍضٌبخت هَارد استؼوبل يب هٌغ استؼوبل ايي  آسه ثز -5

 هسلظ ثبضذ.
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 بعمٍ تعالي

 داوؽگاٌ علًم پسؼكي كرماوؽاٌ

 گريٌ راديًلًشي-داوؽكذٌ پيراپسؼكي

 

 با تًجٍ بٍ اَذاف پيػ بيىي ؼذٌ )ظي تي اظكه(1كارآمًزي در عرضٍ ؼرح يظايف داوؽجًيان راديً لًشي در محل 

 

 ي ؼىاخت يظيفٍ ي ييصگي َاي َر قعمت اسكيتجْيشات ضزٍري ٍلسوتْبي هختلف ثخص سي تي فراگيري   -1

 

 هَارد كبرثزد ًزم افشار ٍ پزٍتكل ّبي رايج سي تي در ثزرسي لسوتْبي هختلف ثذىفراگيري  -2

 

 اصَل آهبدُ سبسي ، ٍضؼيت دّي ثيوبراى ٍاًتخبة پبراهتزّبي صحيح درسي تي اس هٌبعك هختلف ثذىفراگيري  -3

 

س هصزفي، هَارد استؼوبل يب هٌغ استؼوبل هَاد حبجت درسي تي اس هٌبعك اصَل آهبدُ سبسي ،دٍ فراگيري --4

 هختلف ثذى 

 

اجزاي آسهَى ّبي سي تي اس لسوتْبي هختلف ثذى ٍضٌبخت هَارد استؼوبل يب هٌغ استؼوبل ايي  فراگيري  -5

 در حذ تعلط ي بٍ تىُايي تحت وظر كارؼىاظان،مربيان ي اظاتيذ آسهًَْب

 

 رغ كار ريزاوٍ بٍ مربي مربًطٍتُيٍ يتحًيل گسا -6
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 لياعت ٍمعب

 داوؽگاٌ علًم پسؼكي كرماوؽاٌ

 گريٌ راديًلًشي-داوؽكذٌ پيراپسؼكي

 

 )ظي تي اظكه(1كارآمًزي در عرضٍ ؼرح يظايف مربيان راديًلًشي در ارائٍ ياحذ 

 

براي  صگي َاي َر قعمت راي ؼىاخت يظيفٍ ي يي تجْيشات ضزٍري ٍلسوتْبي هختلف ثخص سي تي اسكي  -1

 .وؽان دَذعمال  يگيران تًضيح افر

را براي فراگيران تًضيح  كبرثزد ًزم افشار ٍ پزٍتكل ّبي رايج سي تي در ثزرسي لسوتْبي هختلف ثذى -2

 يعمال َمرا با آوان اجرا ومايذ.

را  اصَل آهبدُ سبسي ، ٍضؼيت دّي ثيوبراى ٍاًتخبة پبراهتزّبي صحيح درسي تي اس هٌبعك هختلف ثذى -3

 براي فراگيران تًضيح يعمال َمرا با آوان اجرا ومايذ.

 

اصَل آهبدُ سبسي ،دٍس هصزفي، هَارد استؼوبل يب هٌغ استؼوبل هَاد حبجت درسي تي اس هٌبعك هختلف  -4

  .آمًزغ دَذيح يعمال با آوان را براي فراگيران تًض ثذى

در  اجزاي آسهَى ّبي سي تي اس لسوتْبي هختلف ثذى ٍضٌبخت هَارد استؼوبل يب هٌغ استؼوبل ايي  آسهًَْب -5

 را براي فراگيران تًضيح يعمال َمرا با آوان اجرا ومايذ.  حذ تعلط

 را ارزيابي ومايگسارغ كار ريزاوٍ داوؽجًيان را تحًيل بگيرد ،وقاط ضعف يقًت عملكرد آوان  -6
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 ليبؼت ِوسث

 داًطگبُ ػلَم پشضكي كزهبًطبُ

 گزٍُ راديَلَصي --داًطكذُ پيزا پشضكي

 سي تي 1درػزصِ فزم ارسيبثي كبرآهَسي 

 

 

 يخ خبتوِ: ًيوسبل تحصيلي:                  تزم ٍهمغغ تحصيلي:                                تبريخ ضزٍع:                     تبر

 

 ًبم ًٍبم خبًَادگي داًطجَ:                                  هحل كبر آهَسي:                                      ًبم هزثي:

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

--- ًظن ،اًظجبت ٍحضَر ثِ هَلغ در ثخص-1

-- 

   

--- ضئًَبت اسالهيآراستگي ظبّز،رػبيت پَضص فزم ٍاخالق ٍ -2

-- 

   

--- ًحَُ ارتجبط ثب هزثي،كبركٌبى ٍثيوبراى -3

-- 

   

--- احسبس هسئَليت ٍاًتمبدپذيزي در اجزاي اهَر هحَلِ -4

-- 

   

--- اًغجبق درٍس ًظزي ثب تكٌيك ّبي ػولي-5

-- 

   

--- دلت ٍسزػت در اًجبم اهَر هحَلِ -6

-- 

   

--- صحيح تجْيشاتآضٌبيي ثِ آهبدُ سبسي ٍ كبرثزد -7

-- 

   

--- ػاللِ هٌذي ٍتالش ثزاي يبدگيزي -8

-- 
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     آضٌبيي ثب اصغالحبت رايج در ثخص -9

     ثكبرگيزي اصَل حفبظت در ثزاثز پزتَ – 10

     ضٌبخت تجْيشات ٍلسوتْبي هختلف ثخص سي تي اسكي -11

     سي لسوتْبي هختلف ثذىآضٌبيي ثب ًزم افشار ٍ پزٍتكل ّبي رايج سي تي در ثزر -12

ٍتطزيح اصَل آهبدُ سبسي ، ٍضؼيت دّي ثيوبراى ٍاًتخبة پبراهتزّبي  ضٌبخت-13

 صحيح درسي تي اس هٌبعك هختلف ثذى ثيوبر

    

ٍتطزيح اصَل آهبدُ سبسي ، هَارد استؼوبل يب هٌغ استؼوبل هَاد حبجت  ضٌبخت -14

 درسي تي اس هٌبعك هختلف ثذى ثيوبر

    

اجزاي آسهَى ّبي سي تي اس لسوتْبي هختلف ثذى ٍضٌبخت هَارد  تسلظ ثز -15

 استؼوبل يب هٌغ استؼوبل آسهًَْب

    

  ًوزُ 3اس    اهتحبى ػولي پبيبى دٍرُ        -16

  ًوزُ 4 اس   ارائِ هغبلت فَق ثزًبهِ ٍ كٌفزاًس -17

 

 

 اهضبء هزثي:                             اهضبء داًطجَ:                                          

 هجوَع ًوزُ:


