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داﻧﺸﮕﺎهآزاداﺳﻼﻣﻲواﺣﺪﻣﺮاﻏﻪ
اهداف درس کارآموزی رادیولوژی ،سونولوژی و الکترولوژی در زنان و مامایی
داًشجَیاىترمهاهایی
ّفت هاهایی
گروه هدف :داًشجَیاى
هدف کلی :آشٌایی داًشجَیاى تا کارترد رادیَلَشی ٍ سًََگرافی در هاهایی
در پایان دوره کارآموزی دانشجو باید:
- 1تا کارترد رادیَلَشی ٍ سًََگرافی در هاهایی آشٌا شٍد .
الف -تتَاًذ ًحَُ تشکیل تصَیر در رادیَ پگرافی را تِ صَرت کاهل تَضیح دّذ.
ب -تتَاًذ اتسارّای هَرد استفادُ در رادیَلَشی را ًام تثرد.
ج -تتَاًذ اصطالحات هرتثط تا رادیَلَشی را تَضیح دُ د .
دً -حَُ حفاظت کادر پسشکی ٍ هذدجَیاى(هادر ٍ جٌیي) را در تراتر اشعِ  Xتِ صَرت کاهل تَضیح دّذ.
ُ -قاًَى  14رٍز ترای حفاظت جٌیٌْای احتوالی را شرح دّذ.
ریری جٌیي را تر حسة سي آى در تراتر پرتَّا شرح دّذ .
ٍ -آسیة ج
ز -کارترد هَاد حاجة در رادیَ گرافی را شرح دّذ.
- 2تا رادیَگرافی قسوتْای هختلف تذى آشٌا شَد.
قفس سیٌِ را تِ طَر هختصر تَضیح دّذ .
الف -قادر تاشذ رادیَگرافی ُ
ب -قادر تاشذ رادیَگرافی استخَاى را تِ طَر هختصر تَضیح دّذ.
ج -قادر تاشذ رادیَگرافی سیستن ادراری را تِ طَر هختصر تَضیح دّذ.
د -قادر تاشذ رادیَگرافی سیستن گَارشی را تِ طَر هختصر تَضیح دّذ.
ُ -هراقثتْای قثل ٍ تعذ از پرٍسیجرّای رادیَ گرافی را شرح دّذ.
- 3تا سًََگرافی قسوتْای هختلف تذى آشٌا شَد.
الف -تتَاًذ اجسای یک دستگاُ سًََگرافی را تَضیح دّذ.
ب -قادر تاشذ ًحَُ تَلیذ اهَاج ٍ تشکیل تصَیر را تِ صَرت هختصر شرح دّذ.
ج -تتَاًذ اصطالحات رایج در سًََگرافی را تِ صَرت کاهل شرح دّذ.
د -تتَاًذ تا کوک رادیَلَشیست یک سًََگرافی طثیعی را از غیر طثیعی افتراق دّذ.
ُ -قادر تاشذ سًََگرافی سِ تعذی را تَضیح دّذ.

 - 4تا  CT scanآشٌا شَد.
الف -قادر تاشذ اجسای یک دستگاُ  CT scanرا شٌاسایی کٌذ.
ب -تتَاًذ هَارد استفادُ از دستگاُ  CT scanرا تَضیح دّذ.
ج -تتَاًذ هعایة ٍ هسایای  CT scanرا تَضیح دّذ.
د -قادر تاشذ  CT scanرا تا کوک هرتی تفسیر کٌذ.
ُ -قادر تاشذ هراقثتْای قثل ٍ تعذ از  CT scanرا شرح دّذ.
- 5تا  MRIآشٌا شَد.
الف -تتَاًذ اجسای دستگاُ  MRIرا ًام تثرد.
ب -تتَاًذ ًحَُ تشکیل تصَیر در  MRIرا تَضیح دّذ.
ج -قادر تاشذ اًذیکاسیًَْا ٍ کٌترااًذیکاسیًَْای  MRIرا تَضیح دّذ.
د -قادر تاشذ  MRIرا تا کوک هرتی تفسیر کٌذ.
ُ -عَارض احتوالی اهَاج الکترٍهغٌاطیس را تر جٌیي تَضیح دّذ.
- 6تا رادیَلَشی ٍ کارترد آى در هاهایی آشٌا شَد.
الف -تتَاًذ تأثیرات اًَاع گرافیْا را تر جًیي تَضیح دّذ .
ب -قادر تاشذ تصَیر سًََگرافی را تا کوک هرتی تفسیر کٌذ.
ج -تتَاًذ تا کوک سًََگرافیست کالس تٌذی جفت را تفسیر کٌذ.
د -تتَاًذ کوک سًََگرافیست اًذکس هایع آهٌیَتیک را تا تفسیر کٌذ.
ُ -تتَاًذ کوک سًََگرافیست ٍزى جٌیي را تخویي تسًذ.
- 7تتَاًذ اسکٌْای رادیَایسٍتَج ،اًذیکاسیًَْا ،کٌترااًذیکاسیًَْا ،آهادگی ترای اًجام آى ٍ هراقثتْای تعذ
از اًجام آى را تَضیح دّذ.
- 8تکٌَلَشی ّای ًَیي تصَیرترداری را ًام تثرد.

