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 : ٔیژِاْذاف 
 
 :اصٕل عشادی یک بخؼ سادیٕنٕژیيقذيّ ، ,يؼشفی دسط ، يُببغ ، اسصؽیببی يقذيبتی  –1

 درپایان دانشجو قادرباشد

اْذاف دسط سا تؾشح ًَبیذ  (  1-1
 . َبو ببشدآَشا بش اعبط ٔظیفّ سا تؾشیخ ٔبخؾٓبی اصهی  یک بخؼ سادیٕنٕژی ًََّٕ عشادی اصٕل کهی َذِٕ(  2-1
 .تؾشیخ کُذ  ......ٔ ٔسٔدی,سٔؽُبیی,تجٓیضات,ٔعؼت, بش اعبط يٕقؼیت سا بخؼ سادیٕنٕژیعشادی ( 3-1
 
:  اصٕل عشادی ٔتجٓیضات ضشٔسی تبسیکخبَّآؽُبیی بب  -2

 درپایان دانشجو قادرباشد

. اصٕل کهی َذِٕ عشادی تبسیکخبَّ سادیٕنٕژی ًََّٕ سا تؾشیخ کُذ(  1-2

 درپایان دانشجو قادرباشد

.  تؾشیخ کُذ......  ٔسٔدی ٔ,َٕسپشداصی,تجٓیضات,ٔعؼت, تبسیکخبَّ بخؼ سادیٕنٕژی سا بش اعبط يٕقؼیت( 2-2
 .بیبٌ کُذ ؽشح ٔظبیف يتصذی تبسیکخبَّ سا(  3-2
  

  اصٕل أنیّ سادیٕگشافی ٔفتٕگشافی ٔػٕايم دغبط بّ َٕسآؽُبیی بب   –3

 درپایان دانشجو قادرباشد

.   ًَبیذ َذِٕ تؾکیم تصبٔیش سادیٕگشافی ساتؾشیخ ٔبب تصبٔیش فتٕگشافی يقبیغّ(  1-3
 .ػٕايم دغبط بّ َٕس سا َبو بشدِ دايُّ دغبعیت عبیؼی آَٓب سا بّ عیف انکتشٔيغُبعیظ تؾشیخ کُذ(  2-3
. تؾشیخ کُذ  َذِٕ تٕنیذ کشیغتبنٓبی ْبنیذ َقشِ سا( 3-3
 .تؾشیخ ًَبیذ َقؼ اَذاصِ کشیغتبنی ٔتٕصیغ کشیغتبنٓبی ْبنیذ َقشِ سا بشخصٕصیبت فتٕگشافیک ايٕنغیَٕٓب ( 4-3



 
 
 

 فیهًٓبی يٕسد اعتفبدِ دس سادیٕنٕژی ٔإَاع عبختبس فیهى سادیٕگشافیآؽُبیی بب   –4

 درپایان دانشجو قادرباشد

  .سا تؾشیخ کُذالیّ ْبی عبصَذِ فیهى سادیٕنٕژی سا َبو بشدِ ٔخصٕصیبت ْش الیّ ( 1-4

 .يقبیغّ کُذ بب فٕنی سا بب تببؼ يغتقیى َبو بشدِ فیهى ْبی إَاع فیهى ْبی يٕسد اعتفبدِ دس تصٕیش بشداسی پضؽکی سا( 2-4
 .عبختبس فیهًٓبی یکغشفّ سا تؾشیخ ٔ بب فیهى ْبی دٔعشفّ  يقبیغّ کُذ(  3-4

 .دَذاَی سا تؾشیخ کُذ,يبيٕگشافی , MRIفیهى ْبی يخصٕؿ عی تی اعکٍ ٔ (4-4
. دغبعیت عیفی ايٕنغیٌٕ فیهًٓبی يٕسد اعتفبدِ دسسادیٕنٕژی تٕضیخ دْذ ( 5-4
 

 صفذبت تؾذیذ کُُذِ   -5

 درپایان دانشجو قادرباشد

.  دالیم اعتفبدِ اص صفذبت تؾذیذکُُذِ سا تذهیم کُذ( 1-5
 .فغفش عبَظ ٔفهٕئٕسعبَظ سا تؼشیف کُذ,پذیذِ ْبی نٕيیُغبَظ (2-5

 .صفذبت تؾذیذ کُُذِ تُگغتبت عذیى سا تٕضیخ دْذتؾشیخ کُذ  صفذبت تؾذیذ کُُذِ ساعبختًبٌ ٔاجضاء ( 3-5
صفذبت  سا تٕضیخ ٔعبقّ بُذی صفذبت بش اعبط عشػت سا بیبٌ سآْبی افضایؼ عشػت عشػت صفذبت تؾذیذ کُُذِ( 4-5

 .سا رکش کُذتؾذیذ کُُذِ

 .بیبٌ کُذ( يتؾکم اص ػُبصش َبدس خبکی)جذیذ  صفذبت تؾذیذ کُُذِعبختبس ( 5-5

 .سا تٕضیخ دْذ صفذبت تؾذیذ کُُذَِذِٕ َگٓذاسی ٔتًیض کشدٌ , صفذبت تؾذیذ کُُذِعیف َؾشی ( 6-5
 

  کبعت ْبآؽُبیی بب   –6

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .تؾشیخ کُذ  فهغفّ ٔاْذاف بکبسگیشی کبعتٓب سا دس سادیٕنٕژی( 1-6
. تؾشیخ کُذ  إَاع کبعتٓبی يٕسد اعتفبدِ دس سادیٕنٕژی سا عبختًبٌ(  6 -2
 ..عبختبس کبعتٓبی يبيٕگشافی سا تٕضیخ دْذ( 3-6
 

 َظشیّ ْبی تؾکیم تصٕیشبشسعی اصٕل   –7

 دریایان دانشجو قادرباشد

 .تؾشیخ کُذسا  يفٕٓو تصٕیش يخفی (  1-7
 .تٕضیخ دْذ Gurney-Mottَذِٕ تؾکیم تصٕیش يخفی  سا بشاعبط تئٕسی  (2-7
 .تٕضیخ دْذ Mitchelَذِٕ تؾکیم تصٕیش يخفی  سا بشاعبط تئٕسی   3-7
 

 :دغبعیت عُجی -8

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .کُذ کُتشاعت سا تؼشیف ٔدذٔد يُبعب آَٓب سا دس سادیٕنٕژی تؾخیصی بیبٌ,يفبْیى داَغیتّ ( 1-8

عبصَذِ يُذُی ٔ اعالػبت قببم اعتخشاج یب کبسبشدی اص آٌ  يُذُی يؾخصّ فیهًٓبی سادیٕنٕژی سا بش دغب قغًتٓبی( 2-8
 .سا تؾشیخ کُذ

 .بّ کًک يُذُی يؾخصّ بتٕاَذ ٔیژگیٓبی داَغیتّ ٔکُتشاعت فیهًٓبی يختهف سا بب ْى يقبیغّ ًَبیذ( 3-8
 
آصيٌٕ يیبٌ تشو    –9
بشسعی کبسآیی سٔػ تذسیظ  ( 1-9
تؾٕیق فشاگیشاٌ بّ تالػ بیؾتش جٓت یبدگیشی يغبنب  ( 2-9
سفغ ابٓبيبت ٔ اؽکبالت ادتًبنی يغبنب آيٕختّ ؽذِ  ( 3-9
 .عٕاالت پبعخ صذیخ بذْذ% 60اص فشاگیش اَتظبس يی سٔد دذاقم بّ ( 4-9
 .اص فشاگیش اَتظبس يی سٔد پبعخ صذیخ کم عٕاالت سا تؾشیخ کُذ( 5-9
 

 فیهًٓبی سادیٕ گشافیفشآیُذ ظٕٓس ٔ ثبٕت   –10

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .کُذ سا بیبٌ PHيفٕٓو (  1-10

 . تؾشیخ کُذ َقؼ داسٔی ظٕٓس دس پشٔعغیُگ فیهى ٔاجضای عبصَذِ آٌ سادٔسِ کبيم پشٔعغیُگ فیهى سا فٓشعت (  2-10

 . تؾشیخ کُذ َقؼ داسٔی ثبٕت دس پشٔعغیُگ فیهى ٔاجضای عبصَذِ آٌ سا( 3-10



 
 
 
  

 (ادايّ)فشآیُذ ظٕٓس ٔ ثبٕت فیهًٓبی سادیٕ گشافی   –11

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .تشکیب داسْٔبی ظٕٓس ٔثبٕت سا دس  عیغتًٓبی ظٕٓس ٔثبٕت دعتی ٔاتٕيبتیک يقبیغّ ًَبیذ (1-11
 .ؽغتؾٕ ٔخؾک کٍ سا تؾشیخ کُذ,تقٕیت داسْٔبی ظٕٓس ٔثبٕت سا تؾشیخ يشادم آبکؾی يیبَی( 2-11

 .سٔؽٓبی ببص یبفت َقشِ سا اص داسٔی ثبٕت  ٔ فیهًٓبی ببعهّ سا بّ اختصبس بیبٌ کُذ (3-11

 

 دعتگبْٓبی ظٕٓس ٔثبٕت اتٕيبتیکآؽُبیی بب   – 12

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .سا فٓشعت کُذ دعتگبْٓبی ظٕٓس ٔثبٕت اتٕيبتیکيضایبی بکبسگیشی  (1-12

 .تؾشیخ کُذ اتٕيبتیک سا بشدغب ٔظیفّدعتگبْٓبی ظٕٓس ٔثبٕت قغًتٓبی اصهی ( 2-12

 .تؾشیخ کُذ دعتگبْٓبی ظٕٓس ٔثبٕت اتٕيبتیک خؾک سا بشدغب ٔظیفّقغًتٓبی اصهی ( 3-12
    

 فبکتٕسْبی تببؼ  - 13

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .کُذ فبکتٕسْبی يختهف تببؼ سا َبو بشدِ اثش ْش یک سا بش داَغیتّ ٔکُتشاعت تصٕیش بیبٌ  (1-13

 .تؾشیخ کُذ فبکتٕسْبی يختهف تببؼ سا يتُبعب بب جثّ ٔعُیٍ بیًبساٌ َذِٕ تغییش ( 2-13

َضد بیًبساٌ بب گچ گیشی خیظ ٔ خؾک ,بب ؽشایظ پبتٕنٕژیک يختهف فبکتٕسْبی يختهف تببؼ سا يتُبعب َذِٕ تغییش  ( 3-13
 .تؾشیخ کُذسا

 بیًبسعتبٌ دیگش ٔ ُْگبو اعتفبدِ اص تکُیک گشیذداس سا فبکتٕسْبی يختهف تببؼ سا اص بیًبسعتبَی بَّذِٕ تغییش  ( 4-13
 .تؾشیخ کُذ

 

 آستیفکت ْب دس سادیٕنٕژی –14

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .َبو ببشد آستیفکت دس سادیٕنٕژی سا تؼشیف إَاع آَشا بشدغب ػهت( 1-14
 .آستیفکتٓبی َبؽی اص اکغپٕژس سا فٓشعت کُذ( 2-14
 .پشٔعغیُگ سا فٓشعت کُذآستیفکتٓبی َبؽی اص ( 3-14
 .آستیفکتٓبی َبؽی اص َذِٕ َگٓذاسی ٔکبس بب فیهى سا فٓشعت ٔيبْیت ایجبدی آَٓب سا تٕضیخ دْذ( 4-14

 

 (Daylight)عیغتًٓبی پشٔ خبنی کشدٌ کبعت ٔظٕٓس ٔثبٕت دس سٔؽُبییآؽُبیی بب   –15

 درپایان دانشجو قادرباشد
 . ٔإَاع آَشا َبو ببشد سا دس سادیٕنٕژی تٕضیخ ٔظٕٓس ٔثبٕت دس سٔؽُبییپشٔ خبنی کشدٌ کبعت  عیغتى کبسبشد (15 -1

                                                                                                                                                                                                                                         .تؾشیخ کُذيضایب ٔيذذٔدیتٓبی آٌ ,سا بشدغب يشادم ػًهکشد Composite Daylightعیغتى ( 2-15      
 Compositeٔببعیغتى  تؾشیخ يضایب ٔيذذٔدیتٓبی آٌ ,سا بشدغب يشادم ػًهکشد Daylight Modular عیغتى ( 3-15      

Daylight  ّکُذيقبیغ. 
 

 ( PACS)آؽُبیی يقذيبتی بب عیغتى ْبی آسؽیٕبُذی ٔاستببط انکتشَٔیکی تصبٔیش   -16

 درپایان دانشجو قادرباشد

دس سادیٕنٕژی سا تؼشیف ٔيقذيبت الصو دس (  PACS)عیغتى ْبی آسؽیٕبُذی ٔاستببط انکتشَٔیکی تصبٔیش  (1-16
 .کُذبکبسگیشی آَشا فٓشعت

 .َبو ببشد تصبٔیش دیجیتبل سادیٕگشافی ساسٔؽٓبی يؼًٕل تٓیّ (2-16

 .دس سادیٕنٕژی سا بیبٌ کُذ PACS يضایب ٔٔیژگیٓبی بکبسگیشی عیغتى (3-16
 
 
 

  
 
 
 



: يُببغ بشای يغبنؼّ 
1- CHRIS GUUN, Radiographic Imaging,Churchill livingstone. 

 
exposure Mosby…,, 2 – Terri H Fauber , radiographic imaging and   

 .1385اَتؾبسات َٕس داَؼ ،  ,اصٕل تبسیکخبَّ دس سادیٕگشافی ، پُبُْذِ  دًیذسضب,بُی ادًذی قبعى  –3
. یداَؾگبِ يشکضی جٓبد  اَتؾبساتدغبعیت عُجی فیهًٓبی سادیٕنٕژی ,اقببل پشٔیض -4
 .1385اَتؾبسات جٓبد داَؾگبْي ٔادذ ػهٕو پضؽكي تٓشاٌ  ,تصٕیش عبصي پیؾشفتّ دس سادیٕنٕژي ,جضایشي قشِ ببؽ انّٓ  -5
 
 

:  یبدگیشی  –ؽیِٕ ْبی یبد دْی 
عخُشاَی ، پشعؼ ٔ پبعخ ، اسائّ کُفشاَظ تٕعظ داَؾجٕیبٌ  

 
:   سعبَّ ْبی آيٕصؽی

ٔایت بشد ، کبيپیٕتش ، دیتبپشٔژکتٕس ، َگبتٕعکٕپ  
 

عُجؼ ٔ اسصؽیببی 
   

     

سٔػ       آصيٌٕ (بش دغب دسصذ)ًَشِ کمعٓى اص    عبػت تبسیخ  

/////////////////////////// ----------------------------- ----------- کٕئیض  //////////////////////// 

تشو آصيٌٕ يیبٌ  ( ًَشِ   %3 )15      

(ًَشِ   16 %)80  آصيٌٕ پبیبٌ تشو   طبق برنامه امتحانات 

دضٕس فؼبل دس 
 کالط

(ًَشِ %1)5     

 
:يقشسات کالط ٔ اَتظبسات اص داَؾجٕ  

بّ يُظٕس بٓشِ بشداسی يُبعب اص ٔقت يذذٔد کالط اص داَؾجٕیبٌ ػضیض اَتظبس يی سٔد بّ سػبیت َکبت صیش تٕجّ کبيم            
 :ًَبیُذ
 ...(ًْشاِػذو غیبت کالعی،عبػت ٔسٔد ٔخشٔج کالط،خبيٕػ بٕدٌ تهفٍ )بّ يقشسات اَظببعی کالط ادتشاو بگزاسد -

 .ْب سا يغبنؼّ ًَبیُذبّ يُببغ دسعی يؼشفی ؽذِ يشاجؼّ ٔيغبنب تکًیهی بذث      -
 .ؽشکت فؼبل تًبيی داَؾجٕیبٌ دس بذث ْبی گشْٔی کالط  -
 
 

 
 : EDOَبو ٔايضبی يغئٕل:                    َبو ٔايضبی يذیش گشِٔ:                            َبو ٔايضبی يذسط  
: تبسیخ اسعبل:                                 تبسیخ اسعبل:                                     تبسیخ تذٕیم   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

جذٔل صيبٌ بُذی بشَبيّ 
 8-10یکؾُبّ ْب  :سٔص ٔعبػت جهغّ

 

سٔػ تـذسیظ يـذسط يٕضٕع ْش جهغّ  تبسیخ جهغّ

 ,يؼشفی دسط ، يُببغ ، اسصؽیببی يقذيبتی 21/6/95 1
اصٕل عشادی یک بخؼ يقذيّ ،

  سادیٕنٕژی

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

اصٕل عشادی ٔتجٓیضات آؽُبیی بب  28/6/95 2
 ضشٔسی تبسیکخبَّ

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

اصٕل أنیّ سادیٕگشافی آؽُبیی بب  4/7/95 3
 ٔفتٕگشافی ٔػٕايم دغبط بّ َٕس

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

 عبختبس فیهى سادیٕگشافیآؽُبیی بب  11/7/95 4
فیهًٓبی يٕسد اعتفبدِ دس  ٔإَاع

 سادیٕنٕژی
 

سعٕل يذًذ 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

  صفذبت تؾذیذ کُُذِ               18/7/95 5
 

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

يذًذ سعٕل   کبعت ْب 25/7/95 6
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

 َظشیّ ْبی تؾکیم تصٕیش                2/8/95 7
 

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

يذًذ سعٕل  دغبعیت عُجی 9/8/95 8
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

سعٕل يذًذ  آصيٌٕ يیبٌ تشو  16/8/95 9
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

فشآیُذ ظٕٓس ٔ ثبٕت فیهًٓبی سادیٕ  23/8/95 10
 گشافی

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

فشآیُذ ظٕٓس ٔ ثبٕت فیهًٓبی سادیٕ  7/9/95 11
 (ادايّ)گشافی 

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

دعتگبْٓبی ظٕٓس ٔثبٕت آؽُبیی بب  14/9/95 12
 اتٕيبتیک

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

يذًذ سعٕل   فبکتٕسْبی تببؼ 21/9/95 13
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

 آستیفکت ْب دس سادیٕنٕژی 28/9/95 14
 

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

عیغتًٓبی پشٔ خبنی آؽُبیی بب  5/10/95 15
کشدٌ کبعت ٔظٕٓس ٔثبٕت دس 

 (Daylight)سٔؽُبیی

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 

آؽُبیی يقذيبتی بب عیغتى ْبی  12/10/95 16
آسؽیٕبُذی ٔاستببط انکتشَٔیکی 

 ( PACS)تصبٔیش 
 

يذًذ سعٕل 
تٕدیذَیب 

عخُشاَی ، پشعؼ ٔ 
 بذث گشْٔی، پبعخ ،

 ًَبیؼ اعالیذ 



 


