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 ٔضیهــّ رٔظ تـضریص يـضرش يٕضٕع ْر جهطّ  جهطّ

يؼرفی صرش ، اْضاف ، يُبثغ ، ارزغیبثی يمضيبتی ،  6
 ثررضی اصٕل کهی پرتَٕگبری از جًجًّ 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

ٔژکتٕر ، ٔایت صیتبپر
 ثرص

آغُبیی ثب رٔغٓب ٔ تکُیکٓبی پرتٕ َگبری از  2
 اضتشٕآَبی جًجًّ 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

يذًض رضٕل  آغُبیی ثب رٔغٓبی پرتٕ َگبری از اضتشٕآَب صٕرت  3
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 بیع اضالیض ًَ

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

آغُبیی ثب رٔغٓبی پرتٕ َگبری از اضتشٕاٌ فک تذتبَی  1
 فکی  –گبْی جٔ يفصم گی

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

آغُبیی ثب تکُیکٓبی پرتٕ َگبری از ضیُٕضٓبی اطراف  1
 یگبثیُی ٔ ضالتٕرض

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

 
1 

ثررضی اصٕل پرتَٕگبری ٔ آَبتٕيی راصیٕنٕژیک 
ترٔش ، پاضتشٕاٌ گیجگبْی ٔ زائضِ ْب ضکٕئیض 

 اضتبیهٕئیض کبَبل اپیتک 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

تبپرٔژکتٕر ، ٔایت صی
 ثرص

 
7 

غُبست آَبتٕيی راصیٕنٕژیک نٕنّ گٕارظ ، تکُیک 
گرافی ثررضی گرافی صَضآَب ، يری ، يؼضِ ، اثُی نٕضیب

 ػػر

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

 
8 

يذًض رضٕل   ثررضی تکُیکٓبی پرتٕ َگبری از رٔصِ کٕچک ٔ کٕنٌٕ
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

 
9 

آغُبیی ثب رٔغٓبی پرتٕ َگبری از ضیطتى ثبرٔری صر 
 سبًَٓب ٔ آزيٌٕ ْیطترٔضبنپیُگٕگرافی 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

 
61 

غُبست اصٕل آزيَٕٓبی آَژیٕگرافی ثررضی کبرصیٕآَژیٕ 
 گرافی ٔ آئٕرگٕگراو 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

 
66 

 غُبست اصٕل آَژیٕگرافی يغسی
 غُبست اصٕل آَژیٕگرافی اَضايٓب 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

 
62 

ثررضی اصٕل تصٕیر ثرصاری از ضیطتى اػصبة يرکسی 
 ٔ کبَبل َشبػی ، آزيٌٕ يیهٕگرافی

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

 يذًض رضٕل آغُبیی ثب رٔغٓبی َٕیٍ تصٕیر ثرصاری پسغکی  63
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ثرص

يذًض رضٕل  آغُبیی ثب رٔغٓبی َٕیٍ تصٕیر ثرصاری پسغکی  61
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

 صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت ثرص

يذًض رضٕل  آغُبیی ثب رٔغٓبی َٕیٍ تصٕیر ثرصاری پسغکی  61
 ٕدیضَیبت

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

 صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت ثرص

يذًض رضٕل  آغُبیی ثب رٔغٓبی َٕیٍ تصٕیر ثرصاری پسغکی  61
 تٕدیضَیب

ضشُراَی ، پرضع ٔ پبضز ، 
 ًَبیع اضالیض 

 صیتبپرٔژکتٕر ، ٔایت ثرص


