آؼٌبیی بب کبرؼٌبظی فٌبٍری پرتَؼٌبظی :


آؼٌبیی بب رظبلت گرٍُ:

رظبلت رؼتِ فٌبٍری پرتَؼٌبظی در داًؽگبُ علَم پسؼکی کرهبًؽبُ در همطع کبرؼٌبظی ،تربیت کبرؼٌبظبًی بب تَاًوٌذی
علوی ٍ عولی ببال در زهیٌِ ّبی هختلف ٍ اخالق هحَر در اظتفبدُ از دظتگبُ ّب ٍ فٌبٍری ّبی جذیذ در زهیٌِ تصَیر
برداری پسؼکی اظت کِ بب ّوکبری ظبیر گرٍّْبی ببلیٌی در خذهت رظبًی حرفِ ای بِ بیوبر ًمػ بِ ظسایی در اعتالی
ظالهت جبهعِ ایفب کٌٌذ.
تَاًوٌذی علوی ٍ عولی در فیسیک ،تکٌیک ٍ جٌبِ ّبی ببلیٌی تصَیربرداری ؼبهل رادیَگرافی دیجیتبل ،تَهَگرافی
کبهپیَتری,تصَیربرداری تؽذیذ هغٌبطیعی ،فراصَت ٍّ ...ذف آهَزؼی اصلی گرٍُ هی ببؼذ.
اّذاف ٍ رظبلت پصٍّؽی گرٍُ ًیس تربیت کبرؼٌبظبًی بب رٍحیِ جعتجَگر در زهیٌِ ّبی هختلف علَم تصَیربرداری
پسؼکی اظت کِ بب چؽن اًذاز تَظعِ تحمیمبت کبربردی لذهی در هرتفع کردى هؽکالت ظالهت کؽَر در بخػ
تصَیربرداری پسؼکی داؼتِ ببؼٌذ.
اّذاف ٍ رظبلت فٌبٍراًِ ٍ فعبلیت در زهیٌِ کبرافریٌی ًیس بِ عٌَاى ًیبز اهرٍز جبهعِ بِ عٌَاى اٍلَیت ّبی گرٍُ هذ ًظر لرار
گرفتِ اظت ٍ تؽَیك داًؽجَیبى جْت هؽبرکت در اًجبم پرٍشُ ّبی فٌبٍراًِ ٍ دٍرُ ّبی کبرآفریٌی برگسار ؼذُ از طرف
هرکس رؼذ ظالهت هَرد تبکیذ لرار گرفتِ اظت.


طَل دٍرُ ٍؼکل ًظبم :

هتَظط طَل دٍرُ کبرؼٌبظی پیَظتِ رادیَلَشی  4ظبل هی ببؼذً .ظبم آهَزغ آى هطببك آییي ًبهِ آهَزؼی کبرؼٌبظی
پیَظتِ هصَة ؼَرای عبلی برًبهِ ریسی ,علَم پسؼکی هی ببؼذ.درٍض بِ صَرت علوی ٍعولیً -ظری ٍکبرآهَزی عرضِ
هیؽَد کِ در طی جلعبت هتعذد ّفتگی آهَزغ هَرد ًیبز اًجبم هی یببذ.
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تعذاد ٍاحذ دٍرُ کبرؼٌبظی پیَظتِ رادیَلَشی :
درٍض عوَهیٍ 24 :احذ

 .2درٍض پبیٍِ 22 :احذ
 .3درٍض اختصبصیٍ 68 :احذ
 .4کبرآهَزی در عرصِ ٍ 18 :احذ


آیٌذُ ؼغلی:

 -1دٍرُ طرح ًیرٍی اًعبًی بعذ از اتوبم دٍرُ کبرؼٌبظی بِ هذت دٍ ظبل کِ بِ صَرت اجببری هی ببؼذ.
 -2اظتخذام ٍ بِ کبرگیری در هراکس درهبًی هبًٌذ بیوبرظتبًْبی دٍلتی یب خصَصی  ،درهبًگبُ ّب  ،کلیٌیک ّبی رادیَلَشی ٍ
ظبیر هراکس تصَیر برداری پسؼکی
 -3تبظیط ؼرکت داًػ بٌیبى بب ّوکبری اعضب ّیئت علوی گرٍُ ٍ ّوکبری در ؼرکت ّبی داًػ بٌیبى


آیٌذُ تحصیلی :

فبرغ التحصیالى دٍرُ کبرؼٌبظی تکٌَلَشی پرتَؼٌبظی تؽخیصی لبدر خَاٌّذ بَد پط از فراغت از تحصیل در دٍرُ
کبرؼٌبظی ارؼذ ٍ ببالتر در رؼتِ ّبی فیسیک پسؼکی ,فٌبٍری تصَیربرداری پسؼکی ،رادیَبیَلَشی ٍ آًبتَهی اداهِ
تحصیل دٌّذ.

