
 پیزاپشؽکی داًؾکذُ

 تزهی طزح درط

 

 رادیَلَصی پیَعتًِب کارشٌاسی اٍلداًشجَیاى تزم  هخبطجبى:                                            همطؼی  آًاتَهیػٌَاى درط :  

 ساػت 51هؼذل  ٍاحذ ًظزی 3 ادٍاحذ:)یب عْن اعتبد اس ٍاحذ(تؼذ

         (           99-11دٍم ًیوغبل تحقیلیّفتِ اٍل( ، 8) 01-01 ؽٌجِ ّب چْبر ّفتِ( 01ٍ) 8-01،عبػت ّب  ؽٌجِچْبر) سهبى ارائِ درط:

 ؽٌجِ ّب.  04 -04:11عبػت  عبػت پبعخگَیی ثِ عَاالت فزاگیز: 

 ًذارد درط ٍ پیؼ ًیبس:                                                        دکتز هحسي صالِ هذرط:
 

 

 .MRI   ٍCT Scanٍ تقبٍیز ؽٌبعبئی ٍ تؼییي ًَاحی آًبتَهیک هختلف ثذى در تقبٍیز آًبتَهیک هقطؼیط :ّذف کلی در

 ّذاف کلی جلغبت : )جْت ّز جلغِ یک ّذف(ا

 عبػت(: 51الف: ًظزی )

 .هزٍر افطالحبت آًبتَهیک ٍ ًَاحی هختلف ثذى، هزٍر آًبتَهی جوجوِهقذهِ ،  -0
 طغ آًبتَهیک هغش در اًَاع عبصیتبل، کزًٍبل ٍ تزاًغَرط.هزٍر آًبتَهی هغش، ثزرعی هقب.-2

 .MRIثزرعی هقبطغ هغش در تقبٍیز  -4

 .CT Scan زیهقبطغ هغش در تقبٍ یثزرع -1

  کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یدر اًَاع عبص عزٍگزدى کیهقبطغ آًبتَه یثزرعهزٍر آًبتَهی عز ٍ گزدى،  -1

   .MRI زیٍبدر تق عزٍگزدىهقبطغ  ثزرعی -1

 .CT Scan زیدر تقبٍ عزٍگزدى یثزرع -1

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یدر اًَاع عبص قفغِ عیٌِ کیهقبطغ آًبتَه ی، ثزرعقفغِ عیٌِ یهزٍر آًبتَه -8

 .  MRI زیدر تقبٍ قفغِ عیٌِهقبطغ  یثزرع -9

 .CT Scan زیدر تقبٍقفغِ عیٌِ هقبطغ  یثزرع -01

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یدر اًَاع عبصؽکن  کیًبتَههقبطغ آ ی، ثزرعؽکن یهزٍر آًبتَه -00

 .  MRI زیدر تقبٍ ؽکنهقبطغ  یثزرع -02

 .  CT Scan زیهقبطغ ؽکن در تقبٍ یثزرع -04

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یدر اًَاع عبص لگي کیهقبطغ آًبتَه ی، ثزرعلگي یهزٍر آًبتَه -01

 .  MRI زیدر تقبٍ لگيهقبطغ  یثزرع -01

 .  CT Scan زیهقبطغ لگي در تقبٍ یثزرع -01

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یدر اًَاع عبص اًذام فَقبًی کیهقبطغ آًبتَه ی، ثزرعاًذام فَقبًی یهزٍر آًبتَه -01

 .  MRI زیدر تقبٍ اًذام فَقبًیهقبطغ  یثزرع -08

 .  CT Scan زیدر تقبٍ اًذام فَقبًیهقبطغ  یثزرع -09

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یدر اًَاع عبص اًذام تحتبًی کیهقبطغ آًبتَه ی، ثزرعتبًیاًذام تح یهزٍر آًبتَه -21

 .  MRI زیدر تقبٍ اًذام تحتبًیهقبطغ  یثزرع -20

 .  CT Scan زیهقبطغ لگي در تقبٍ یثزرع -22

 ثزرعی تقبٍیز رادیَ گزافیک اس جوجوِ ٍ عزٍگزدى. -24

 .ِ، ؽکن ٍ لگي(تٌِ)قفغِ عیٌ کیگزاف َیراد زیتقبٍ یثزرع -21

 .اًذام ّباس کیگزاف َیراد زیتقبٍ یثزرع -21

 
 



 

 اّذاف ٍیضُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ:

 جلغِ اٍل

 

 جوجوِ. یهختلف ثذى، هزٍر آًبتَه یٍ ًَاح کیهقذهِ ، هزٍر افطالحبت آًبتَهّذف کلی جلسِ اٍل: 
 ًَاحی هختلف ثذى ٍ ثخقَؿ در جوجوِ.یبد آٍری افطالحبت آًبتَهیک ٍ ًبهگذاری اّذاف ٍیضُ جلغِ اٍل: 

 ثزرعی آًبتَهی جوجوِ اس ًظز اعتخَاًْب، درسّب، کف ، عقف ٍ کٌبرُ ّبی آى .                                      

 ثزرعی عیٌَعْبی هَجَد در اعتخَاًْبی جوجوِ                                      

   در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 ریف اصطالحات آًاتَهی را تیاى ًوایذ.ا% تع88اس پایاى کالم حذالل  پس1-1-

 عالٍُ تز ًاهگذاری ًَاحی هختلف تذى تطَر ٍیژُ ًَاحی ٍ استخَاى ّای جوجوِ را ًام تثزد. 1-2-

 درسّا ٍ هفاصل هَجَد در جوجوِ را در هماطع هختلف تشٌاسذ ٍ ًاهگذاری کٌذ. 1-3-

 را اس ًظز ساختار استخَاًی در هماطع هختلف شزح دّذ. کف، سمف ٍکٌارُ ّای جوجوِ 1-4-

 سیٌَسْای هَجَد در ضخاهت استخَاًْای جوجوِ را در هماطع هختلف شزح دادُ ٍ حذٍد آًْا را هشخص کٌذ. 1-5-

                    
 جلغِ دٍم

 تزاًغَرط. کزًٍبل ٍ تبل،یهغش در اًَاع عبص کیهقبطغ آًبتَه یهغش، ثزرع یهزٍر آًبتَه ّذف کلی:

 آؽٌبئی ثب عبقِ هغش، هخچِ، لَة ّبی هغشی، ػقذُ ّبی قبػذُ ای ٍ هغیزّبی هؾخـ ارتجبطی در هغش.   اّذاف ٍیضُ:

 آؽٌبئی ثب حفزات)ثطي ّب(هغشی ٍ پزدُ ّبی پَؽبًٌذُ هغش.                      

          آؽٌبئی ثب ػزٍق ٍ عیٌَط ّبی ٍریذی هغش.                      

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
  شٌاسائی کٌذ. هماطغ هختلف آًاتَهیکسالِ هغش ٍ اجشاء آى را تشٌاسذ ٍ در آًاتَهی  -1-2

 کٌذ. یشٌاسائ کیهماطغ هختلف آًاتَهٍ اجشاء آى را تشٌاسذ ٍ در  لَب ّای هغشی یآًاتَه -2-2

 کٌذ. یشٌاسائ کیًاتَههماطغ هختلف آرا تشٌاسذ ٍ در  ػمذُ ّای لاػذُ ای یآًاتَه -3-2

 کٌذ. یشٌاسائ کیهماطغ هختلف آًاتَهٍ اجشاء آى را تشٌاسذ ٍ در  هسیزّای ارتثاطی یآًاتَه -4-2

 کٌذ. یشٌاسائ کیهماطغ هختلف آًاتَهٍ اجشاء آى را تشٌاسذ ٍ در  حفزات هغشی یآًاتَه -5-2
 کٌذ.  یشٌاسائ کیتلف آًاتَههماطغ هخٍ اجشاء آى را تشٌاسذ ٍ در  پزدُ ّای هغشی یآًاتَه -6-2 

 کٌذ. یشٌاسائ کیهماطغ هختلف آًاتَهرا تشٌاسذ ٍ در  سیٌَس ّای ٍریذیٍ  ػزٍق یآًاتَه -7-2
 

 جلغِ عَم

 .MRI زیهقبطغ هغش در تقبٍ یثزرع :ّذف کلی

 .MRIدر تصاٍیر  آشٌائی تا هماطع هختلف هغس اّذاف ٍیضُ:

 .MRI، سالِ هغس ٍ حفرات هغسی در هماطع هختلف حاصل از  هخی آشٌائی تا تصاٍیر لَتْا                   

 .MRIتصاٍیر پردُ ّای هغسی ٍ عرٍق ٍ سیٌَس ّای ٍریذی در هماطع هختلف حاصل از آشٌائی تا                    

 .MRIدر هماطع هختلف حاصل از آشٌائی تا تصاٍیر هسیرّای هغسی ٍ عمذُ ّای لاعذُ ای                   

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 .ٍ کیفیت آى را تفسیز کٌذ کٌذ یشٌاسائ MRIحاصل اس سالِ هغش ٍ اجشاء آى را در هماطغ هختلف  یآًاتَه -1-3

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIٍ اجشاء آى را در هماطغ هختلف حاصل اس  لَب ّای هخ یآًاتَه -2-3

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIشاء آى را در هماطغ هختلف حاصل اس ٍ اج حفزات هغشی یآًاتَه -3-3

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  پزدُ ّای هغشی یآًاتَه -4-3



 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یٌاسائش MRIرا در هماطع هختلف حاصل اس  هسیزّای ارتثاطی ٍ عمذُ ّای هغشی  یآًاتَه -5-3

 

 مچْبرجلغِ 

 .CT Scan زیهقبطغ هغش در تقبٍ یثزرع ّذف کلی:

 .CT Scan ریتا هماطع هختلف هغس در تصاٍ یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

 .CT Scanدر هماطع هختلف حاصل از  یهخ ، سالِ هغس ٍ حفرات هغس یلَتْا ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .CT Scanدر هماطع هختلف حاصل از  یذیٍر یّا ٌَسیٍ عرٍق ٍ س یهغس یپردُ ّا ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .CT Scanدر هماطع هختلف حاصل از  یلاعذُ ا یٍ عمذُ ّا یهغس یرّایهس ریتا تصاٍ یآشٌائ                  

 داًشجَ لادر تاشذ اىیپا در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanء آى را در هماطع هختلف حاصل اس سالِ هغش ٍ اجشا یآًاتَه -1-4
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanهخ ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  یلَب ّا یآًاتَه -2-4
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یئشٌاسا CT Scanٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  یحفزات هغش یآًاتَه -3-4
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  یهغش یپزدُ ّا یآًاتَه -4-4
 .کٌذ زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف حاصل اس  یارتثاط یزّایٍ  هس یهغش یعمذُ ّا یآًاتَه -5-4

 

 پٌجنجلغِ 

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یعزٍگزدى در اًَاع عبص کیهقبطغ آًبتَه یعز ٍ گزدى، ثزرع یهزٍر آًبتَه ّذف کلی:

 .حٌجرٍُ  حلك ،دّاى، گَش، کرُ چشنتا  یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

 .اعصاب ٍ هلحمات آىٍ  ستَى فمرات گردًیتا  یآشٌائ                      

 .         عضالت صَرت ٍ گردىتا عرٍق ٍ  یآشٌائ                      

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 کٌذ.  یشٌاسائ کیٍ اجشاء آى را تشٌاسذ ٍ در هماطع هختلف آًاتَه کزُ چشن یآًاتَه -1-5
 کٌذ. یشٌاسائ کیٍ اجشاء آى را تشٌاسذ ٍ در هماطع هختلف آًاتَه گَش یآًاتَه -2-5
 کٌذ. یشٌاسائ کیٌاسذ ٍ در هماطع هختلف آًاتَهرا تش دّاى یآًاتَه -3-5
 کٌذ. یشٌاسائ کیٍ اجشاء آى را تشٌاسذ ٍ در هماطع هختلف آًاتَه حلك یآًاتَه -4-5
 کٌذ. یشٌاسائ کیٍ اجشاء آى را تشٌاسذ ٍ در هماطع هختلف آًاتَه حٌجزُ یآًاتَه -5-5
 کٌذ.  یشٌاسائ کیتشٌاسذ ٍ در هماطع هختلف آًاتَهرا  هلحمات ٍ اعصاب گزدًیٍ ستَى فمزات گزدًی یآًاتَه -6-5 
 کٌذ. یشٌاسائ کیرا تشٌاسذ ٍ در هماطع هختلف آًاتَه ٍ صَرت عضالت گزدًیعزٍق ٍ  یآًاتَه -7-5

 نجلغِ ؽؾ

 .  MRI زیهقبطغ عزٍگزدى در تقبٍ یثزرع ّذف کلی:

 .MRI ریٍتا هماطع کرُ چشن، گَش، دّاى، حلك ٍ حٌجرُ در تصا یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

 .MRIٍ اعصاب ٍ هلحمات آى در هماطع هختلف حاصل از  یستَى فمرات گردً ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .MRIدر هماطع هختلف حاصل از عرٍق ٍ عضالت صَرت ٍ گردى  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIى را در هماطغ هختلف حاصل اس کزُ چشن ٍ اجشاء آ یآًاتَه -1-6

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIگَش ٍ اجشاء آى را در هماطغ هختلف حاصل اس  یآًاتَه -2-6

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIدّاى را در هماطغ هختلف حاصل اس  یآًاتَه -3-6

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIحلك ٍ اجشاء آى را در هماطغ هختلف حاصل اس  یاتَهآً -4-6

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIحٌجزُ ٍ اجشاء آى را در هماطغ هختلف حاصل اس  یآًاتَه -5-6

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIحاصل اس در هماطغ هختلف  را یٍهلحمات ٍ اػصاب گزدً یستَى فمزات گزدً یآًاتَه -6-6 

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIٍ صَرت را در هماطغ هختلف حاصل اس  یػزٍق ٍ ػضالت گزدً یآًاتَه -7-6



 نفتجلغِ ّ

 .CT Scan زیعزٍگزدى در تقبٍ یثزرع ّذف کلی:

 .CT Scan ریلك ٍ حٌجرُ در تصاٍتا هماطع کرُ چشن، گَش، دّاى، ح یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

 .CT Scanٍ اعصاب ٍ هلحمات آى در هماطع هختلف حاصل از  یستَى فمرات گردً ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

        .CT Scanعرٍق ٍ عضالت صَرت ٍ گردى در هماطع هختلف حاصل از  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .ثبؽذدر پبیبى داًؾجَ قبدر 

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanکزُ چشن ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  یآًاتَه -1-7
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanگَش ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  یآًاتَه -2-7
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanدّاى را در هماطع هختلف حاصل اس  یآًاتَه -3-7
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanحلك ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  یآًاتَه -4-7
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanحٌجزُ ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  یآًاتَه -5-7
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف حاصل اس  یٍهلحمات ٍ اعصاب گزدً یتَى فمزات گزدًس یآًاتَه -6-7 
  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanٍ صَرت را در هماطع هختلف حاصل اس  یعزٍق ٍ عضالت گزدً یآًاتَه -7-7

 نؾتجلغِ ّ

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یدر اًَاع عبص ٌِیقفغِ ع کیهقبطغ آًبتَه یثزرع ٌِ،یع قفغِ یهزٍر آًبتَه ّذف کلی:

 .آًاتَهیکریدر تصاٍ لفسِ سیٌِکرًٍال ٍ تراًسَرس  تال،یدر اًَاع ساش تا هماطع یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

 .کیآًاتَههلحمات آى در هماطع هختلف  سیستن تٌفسی ٍ ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیآًاتَهعرٍق در هماطع هختلف للة ٍ  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیآًاتَهدر هماطع هختلف  هری ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

   .  کیآًاتَهدر هماطع هختلف  عضالت لفسِ سیٌِ ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

  .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیآًاتَهٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف  ًای ٍ تمسیوات درخت تزًٍشیال  یَهآًات -1-8
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیآًاتَهٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف ریِ ّا یآًاتَه -2-8
  کٌذ. زیآى را تفس تیفیذ ٍ ککٌ یشٌاسائ کیآًاتَهرا در هماطع هختلف  للة یآًاتَه -3-8
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیآًاتَهرا در هماطع هختلف  ْاآً اًشعاتاتٍ  شزیاى ّا ٍ ٍریذّای اصلی یآًاتَه -4-8
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیآًاتَهرا در هماطع هختلف  هزی یآًاتَه -5-8
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیآًاتَهرا در هماطع هختلف  تَراسیکهلحمات ٍ اعصاب  ٍ یکتَراسستَى فمزات  یآًاتَه -6-8 
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیآًاتَهرا در هماطع هختلف  لفسِ سیٌِ جذار عضالت  یآًاتَه -7-8

 نًْجلغِ 

 .  MRI زیدر تقبٍ ٌِیهقبطغ قفغِ ع یثزرع ّذف کلی:

  .MRIاز  ریدر تصاٍ ٌِیکرًٍال ٍ تراًسَرس لفسِ س تال،یتا هماطع در اًَاع ساش یآشٌائ یضُ:اّذاف ٍ

 .MRIٍ هلحمات آى در هماطع هختلف حاصل از از  یتٌفس ستنیس ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  MRIللة ٍ عرٍق در هماطع هختلف حاصل از از  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  MRIدر هماطع هختلف حاصل از از  یهر ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

  .   MRIدر هماطع هختلف حاصل از از  ٌِیعضالت لفسِ س ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 داًشجَ لادر تاشذ.  اىیپا در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIتلف حاصل اس اس ٍ اجشاء آى را در هماطع هخ  الیدرخت تزًٍش واتیٍ تمس یًا یآًاتَه -1-9
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIّاٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس اس  ِیر یآًاتَه -2-9
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIللة را در هماطع هختلف حاصل اس اس  یآًاتَه -3-9
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIٍ اًشعاتات آًْا را در هماطع هختلف حاصل اس اس  یاصل یذّایّا ٍ ٍر اىیشز یآًاتَه -4-9
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در هماطع هختلف حاصل اس اس  یهز یآًاتَه -5-9



 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIا در هماطع هختلف حاصل اس اس ر کیٍ هلحمات ٍ اعصاب تَراس کیستَى فمزات تَراس یآًاتَه -6-9 
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در هماطع هختلف حاصل اس اس  ٌِیعضالت جذار  لفسِ س یآًاتَه -7-9

 دّنجلغِ 

 .CT Scan زیدر تقبٍ ٌِیهقبطغ قفغِ ع یثزرع ّذف کلی:

 .CT Scan ریدر تصاٍ ٌِیکرًٍال ٍ تراًسَرس لفسِ س تال،یهماطع در اًَاع ساشتا  یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

 .CT Scanٍ هلحمات آى در هماطع هختلف حاصل از  یتٌفس ستنیس ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  CT Scanللة ٍ عرٍق در هماطع هختلف حاصل از  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  CT Scanدر هماطع هختلف حاصل از  یهر ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .   CT Scanدر هماطع هختلف حاصل از  ٌِیعضالت لفسِ س ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 داًشجَ لادر تاشذ.  اىیپا در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scan ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  الیدرخت تزًٍش واتیٍ تمس یًا یآًاتَه -1-10
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanّاٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف حاصل اس  ِیر یآًاتَه -2-10
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanللة را در هماطع هختلف حاصل اس  یآًاتَه -3-10
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanٍ اًشعاتات آًْا را در هماطع هختلف حاصل اس  یاصل یذّایّا ٍ ٍر اىیشز یآًاتَه -4-10
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف حاصل اس  یهز یآًاتَه -5-10
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanدر هماطع هختلف حاصل اس  را کیٍ هلحمات ٍ اعصاب تَراس کیستَى فمزات تَراس یآًاتَه -6-10 
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف حاصل اس  ٌِیعضالت جذار  لفسِ س یآًاتَه -7-10

 

 سدّنجلغِ یب

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. بل،تیؽکن در اًَاع عبص کیهقبطغ آًبتَه یؽکن، ثزرع یهزٍر آًبتَه ّذف کلی:

 .کیرآًاتَهیدر تصاٍ شکنکرًٍال ٍ تراًسَرس  تال،یتا هماطع در اًَاع ساش یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

 .کیٍ هلحمات آى در هماطع هختلف آًاتَه گَارش ستنیس ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیماطع هختلف آًاتَهدر هٍ طحال  کثذ ٍ پاًکراس ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیدر هماطع هختلف آًاتَه یهر ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیدر هماطع هختلف آًاتَه عرٍق اصلی ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیعضالت جذار شکن در هماطع هختلف آًاتَه ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیدر هماطع هختلف آًاتَه پریتَئي ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیدر هماطع هختلف آًاتَه کلیِ ّا ٍ حالة ّا ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 داًشجَ لادر تاشذ.  اىیپا در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یئشٌاسا کیٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف آًاتَه هعذُ ، دٍاسدِّ ، رٍدُ کَچک ٍ تشرگ یآًاتَه -1-11
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف آًاتَهپاًکزاس ٍ طحال هجاری صفزاٍی، کثذ،  یآًاتَه -2-11
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطع هختلف آًاتَه هزی شکوی یآًاتَه -3-11
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیٍ اًشعاتات آًْا را در هماطع هختلف آًاتَه یاصل یذّایّا ٍ ٍر اىیشز یآًاتَه -4-11
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطع هختلف آًاتَه کلیِ ّا ٍ حالة ّا یآًاتَه -5-11
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیدر هماطع هختلف آًاتَه را کوزیٍ هلحمات ٍ اعصاب کوزی ستَى فمزات  یآًاتَه -6-11 
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطع هختلف آًاتَه شکنعضالت جذار   یآًاتَه -7-11

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَه پزیتَئي یآًاتَه -7-11

 دّندٍاسجلغِ 

 .  MRI زیهقبطغ ؽکن در تقبٍ یثزرع ّذف کلی:

 .MRI ریدر تصاٍ ٌِیکرًٍال ٍ تراًسَرس لفسِ س تال،یتا هماطع در اًَاع ساش یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

 .MRIگَارش ٍ هلحمات آى در هماطع هختلف  ستنیس ریتا تصاٍ یآشٌائ                   



 .  MRIکراس ٍ طحال در هماطع هختلف کثذ ٍ پاً ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  MRIدر هماطع هختلف  یهر ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

  .  MRIدر هماطع هختلف  یعرٍق اصل ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  MRIعضالت جذار شکن در هماطع هختلف  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

  .  MRIدر هماطع هختلف  تَئيیپر ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  MRIّا ٍ حالة ّا در هماطع هختلف  ِیکل ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

   داًشجَ لادر تاشذ.  اىیپا در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIهعذُ ، دٍاسدِّ ، رٍدُ کَچک ٍ تشرگ ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف  یآًاتَه -1-12
  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIپاًکزاس ٍ طحال ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف هجاری صفزاٍی، کثذ،  یآًاتَه -2-12
  کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در هماطع هختلف  یشکو یهز یآًاتَه -3-12
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIٍ اًشعاتات آًْا را در هماطع هختلف  یاصل یذّایّا ٍ ٍر اىیشز یآًاتَه -4-12
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIّا ٍ حالة ّا را در هماطع هختلف  ِیکل یآًاتَه -5-12
   کٌذ. زیآى را تفس تیفیک کٌذ ٍ یشٌاسائ MRIرا در هماطع هختلف  یٍ هلحمات ٍ اعصاب کوز یستَى فمزات کوز یآًاتَه -6-12 
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIعضالت جذار  شکن را در هماطع هختلف  یآًاتَه -7-12
  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در هماطع هختلف  تَئيیپز یآًاتَه -7-12

 

 جلغِ عیشدّن

 .  CT Scan زیهقبطغ ؽکن در تقبٍ یثزرع ّذف کلی:

 .CT Scan ریدر تصاٍ ٌِیکرًٍال ٍ تراًسَرس لفسِ س تال،یتا هماطع در اًَاع ساش یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

 .CT Scanگَارش ٍ هلحمات آى در هماطع هختلف  ستنیس ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  CT Scanکثذ ٍ پاًکراس ٍ طحال در هماطع هختلف  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  CT Scanدر هماطع هختلف  یهر ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .   CT Scanدر هماطع هختلف  یعرٍق اصل ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  CT Scanعضالت جذار شکن در هماطع هختلف  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .   CT Scanدر هماطع هختلف  تَئيیپر ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  CT Scanّا ٍ حالة ّا در هماطع هختلف  ِیکل ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 داًشجَ لادر تاشذ.    اىیپا در
 کٌذ. زیتفس آى را تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanهعذُ ، دٍاسدِّ ، رٍدُ کَچک ٍ تشرگ ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف  یآًاتَه -1-13
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanپاًکزاس ٍ طحال ٍ اجشاء آى را در هماطع هختلف  ،یصفزاٍ یکثذ، هجار یآًاتَه -2-13
 کٌذ.   زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف  یشکو یهز یآًاتَه -3-13
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanٍ اًشعاتات آًْا را در هماطع هختلف  یاصل یذّایّا ٍ ٍر اىیشز یآًاتَه -4-13
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanّا ٍ حالة ّا را در هماطع هختلف  ِیکل یآًاتَه -5-13
 کٌذ.   زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف  یٍ هلحمات ٍ اعصاب کوز یستَى فمزات کوز یآًاتَه -6-13 
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanعضالت جذار  شکن را در هماطع هختلف  یآًاتَه -7-13
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف  تَئيیپز یآًاتَه -7-13
 

 جلغِ چْبردّن

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یلگي در اًَاع عبص کیهقبطغ آًبتَه یلگي، ثزرع یهزٍر آًبتَه ّذف کلی:

 .کیزآًبتَهیدر تقبٍ لگيکزًٍبل ٍ تزاًغَرط  تبل،یثب هقبطغ در اًَاع عبص یآؽٌبئ اّذاف ٍیضُ:

 یک.ٍ هلحقبت آى در هقبطغ هختلف آًبتَه تٌبعلی ّز دٍ جٌظ غتنیع زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  کیدر هقبطغ هختلف آًبتَه اػقبة زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  کیدر هقبطغ هختلف آًبتَه یػزٍق افل زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   



 .  کیدر هقبطغ هختلف آًبتَه لگيػضالت جذار  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  کیدر هقبطغ هختلف آًبتَه ٌت ّبلیگبه زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  کیٍ حبلت ّب در هقبطغ هختلف آًبتَه هثبًِ زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  کیدر هقبطغ هختلف آًبتَه عیغتن تٌبعلی خبرجی ٍ پزیٌِ زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ.  بىیپب در

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیدر هماطغ هختلف آًاتَه)رحن، لَلِ رحوی ٍ تخوذاى( هؤًث سیستن تٌاسلی یآًاتَه -1-14

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَه پزٍستات، سویٌال ٍسیکل ٍ .... یآًاتَه -2-14

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَه هثاًِ ٍ حالة ّا یآًاتَه -3-14

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیٍ اًشؼاتات آًْا را در هماطغ هختلف آًاتَه یاصل یذّایّا ٍ ٍر اىیشز یآًاتَه -4-14

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَه )سیاتیک ٍ ...(اػصاب ًخاػی  یآًاتَه -5-14

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَه خاجیستَى فمزات  یآًاتَه -6-14 

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَهلگي ػضالت جذار   یآًاتَه -7-14

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیتلف آًاتَهرا در هماطغ هخ سیستن تٌاسلی خارجی هذکز ٍ پزیٌِپ یآًاتَه -8-14

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَه ٌِیٍ پزؤًث ه یخارج یتٌاسل ستنیپس یآًاتَه -9-14

 جلغِ پبًشدّن

 .  MRI زیهقبطغ لگي در تقبٍ یثزرع ّذف کلی:

 .MRI زیکزًٍبل ٍ تزاًغَرط لگي در تقبٍ تبل،یثب هقبطغ در اًَاع عبص یآؽٌبئاّذاف ٍیضُ: 

 .MRIّز دٍ جٌظ ٍ هلحقبت آى در هقبطغ هختلف  یتٌبعل غتنیع زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  MRIاػقبة در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

   .  MRIلف در هقبطغ هخت یػزٍق افل زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  MRIػضالت جذار لگي در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

  .  MRIّب در هقبطغ هختلف  گبهٌتیل زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

  .  MRIهثبًِ ٍ حبلت ّب در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

  .  MRIدر هقبطغ هختلف  ٌِیٍ پز یخبرج یتٌبعل غتنیع زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ.  بىیپب در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIٍ تخوذاى(در هماطغ هختلف  یهؤًث )رحن، لَلِ رحو یتٌاسل ستنیس یآًاتَه -1-15

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIهختلف  ٍ .... را در هماطغ کلیٍس ٌالیپزٍستات، سو یآًاتَه -2-15

  کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIهثاًِ ٍ حالة ّا را در هماطغ هختلف  یآًاتَه -3-15

  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIٍ اًشؼاتات آًْا را در هماطغ هختلف  یاصل یذّایّا ٍ ٍر اىیشز یآًاتَه -4-15

  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIٍ ...( را در هماطغ هختلف  کیاتی)س یاػصاب ًخاػ یآًاتَه -5-15

  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در هماطغ هختلف  یستَى فمزات خاج یآًاتَه -6-15 

   کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIػضالت جذار  لگي را در هماطغ هختلف  یآًاتَه -7-15

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در هماطغ هختلف  ٌِیهذکز ٍ پز یخارج یتٌاسل ستنیپس یآًاتَه -8-15

   کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در هماطغ هختلف  ٌِیهؤًث ٍ پز یخارج یتٌاسل ستنیپس یآًاتَه -9-15

 جلغِ ؽبًشدّن

 .  CT Scan زیهقبطغ لگي در تقبٍ یثزرع کلی:ّذف 

 .CT Scan ریکرًٍال ٍ تراًسَرس لگي در تصاٍ تال،یتا هماطع در اًَاع ساش یآشٌائ اّذاف ٍیضُ:

  .CT Scanّر دٍ جٌس ٍ هلحمات آى در هماطع هختلف  یتٌاسل ستنیس ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  CT Scanاعصاب در هماطع هختلف  ریاٍتا تص یآشٌائ                   

  .  CT Scanدر هماطع هختلف  یعرٍق اصل ریتا تصاٍ یآشٌائ                   



 .  CT Scanعضالت جذار لگي در هماطع هختلف  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  CT Scanّا در هماطع هختلف  گاهٌتیل ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

  .  CT Scanهثاًِ ٍ حالة ّا در هماطع هختلف  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

  .  CT Scanدر هماطع هختلف  ٌِیٍ پر یخارج یتٌاسل ستنیس ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 داًشجَ لادر تاشذ.  اىیپا در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanى(در هماطع هختلف ٍ تخوذا یهؤًث )رحن، لَلِ رحو یتٌاسل ستنیس یآًاتَه -1-16
  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanٍ .... را در هماطع هختلف  کلیٍس ٌالیپزٍستات، سو یآًاتَه -2-16
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanهثاًِ ٍ حالة ّا را در هماطع هختلف  یآًاتَه -3-16
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanٍ اًشعاتات آًْا را در هماطع هختلف  یاصل یذّایّا ٍ ٍر اىیشز یآًاتَه -4-16
  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanٍ ...( را در هماطع هختلف  کیاتی)س یاعصاب ًخاع یآًاتَه -5-16
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف  یاجستَى فمزات خ یآًاتَه -6-16 
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanعضالت جذار  لگي را در هماطع هختلف  یآًاتَه -7-16
  کٌذ. زیرا تفس آى تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف  ٌِیهذکز ٍ پز یخارج یتٌاسل ستنیپس یآًاتَه -8-11
  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطع هختلف  ٌِیهؤًث ٍ پز یخارج یتٌاسل ستنیپس یآًاتَه -9-11

 

 جلغِ ّفذّن

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یدر اًَاع عبص یاًذام فَقبً کیهقبطغ آًبتَه یثزرع ،یاًذام فَقبً یهزٍر آًبتَه ّذف کلی:

 .کیرآًاتَهیدر تصاٍ اًذام فَلاًیکرًٍال ٍ تراًسَرس  تال،یتا هماطع در اًَاع ساش یآشٌائ :اّذاف ٍیضُ

 .کیٍ هلحمات آى در هماطع هختلف آًاتَه کورتٌذ شاًِ ای ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیدر هماطع هختلف آًاتَهًاحیِ آگسیال اعصاب  ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیدر هماطع هختلف آًاتَه یعرٍق اصل ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیعضالت در هماطع هختلف آًاتَه ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیدر هماطع هختلف آًاتَه عرٍق ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیدر هماطع هختلف آًاتَه استخَاى ّا ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 .  کیدر هماطع هختلف آًاتَه اعصاب ریتا تصاٍ یآشٌائ                   

 داًشجَ لادر تاشذ.  اىیپا در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیدر هماطع هختلف آًاتَهکوزتٌذ شاًِ، هفصل شاًِ ٍ هلحمات آى  یآًاتَه -1-17
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیدر هماطع هختلف آًاتَه عزٍق ٍ لٌف  آگشیالریاعصاب،  یآًاتَه -2-17
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطع هختلف آًاتَه عزٍق اصلی را در تاسٍ ٍ ساعذ یآًاتَه -3-17
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطع آًاتَه عضالت ٍ لیگاهٌت ّای هٌاطك هختلف یآًاتَه -4-17
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطع هختلف آًاتَه ك هتفاٍت اًذام فَلاًیاستخَاى ّای هٌاط یآًاتَه -5-17
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطع هختلف آًاتَه اعصاب یآًاتَه -6-17 
 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطع هختلف آًاتَه، عزٍق ٍ اعصاب ًاحیِ دست تعضال یآًاتَه -7-17

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائآًاتَهیک آرًج را در هماطع هختلف  یآًاتَه -8-17
 
 

 جلغِ ّیجذّن

   .MRI زیدر تقبٍ یهقبطغ اًذام فَقبً یثزرع :یّذف کل
 .MRI زیدر تقبٍ یکزًٍبل ٍ تزاًغَرط اًذام فَقبً تبل،یثب هقبطغ در اًَاع عبص یآؽٌبئ :ضُیاّذاف ٍ

 .MRIٍ هلحقبت آى در هقبطغ هختلف  یکوزثٌذ ؽبًِ ا زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  MRIدر هقبطغ هختلف  الیآگش ِیاػقبة ًبح زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  MRIدر هقبطغ هختلف  یػزٍق افل زیثب تقبٍ یٌبئآؽ                   



 .  MRIػضالت در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  MRIػزٍق در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

  .  MRIاعتخَاى ّب در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

   . MRIاػقبة در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ.  بىیپب در

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIکوزتٌذ شاًِ، هفصل شاًِ ٍ هلحمات آى در هماطغ هختلف  یآًاتَه -1-18

  کٌذ. زیآى را تفس تیفیٌذ ٍ کک یشٌاسائ MRIدر هماطغ هختلف  یالریاػصاب، ػزٍق ٍ لٌف  آگش یآًاتَه -2-18

   کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در تاسٍ ٍ ساػذ را در هماطغ هختلف  یػزٍق اصل یآًاتَه -3-18

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIهٌاطك هختلف را در هماطغ  یّا گاهٌتیػضالت ٍ ل یآًاتَه -4-18

  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در هماطغ هختلف  یك هتفاٍت اًذام فَلاًاطهٌ یاستخَاى ّا یآًاتَه -5-18

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIاػصاب را در هماطغ هختلف  یآًاتَه -6-18 

 کٌذ.  زیرا تفس آى تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIدست را در هماطغ هختلف  ِیػضالت، ػزٍق ٍ اػصاب ًاح یآًاتَه -7-18

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIآرًج را در هماطغ هختلف  یآًاتَه -18-8 

 

 دّنًَسجلغِ 

 .  CT Scan زیدر تقبٍ یهقبطغ اًذام فَقبً یثزرع :یّذف کل

 .CT Scan زیدر تقبٍ یکزًٍبل ٍ تزاًغَرط اًذام فَقبً تبل،یثب هقبطغ در اًَاع عبص یآؽٌبئ :ضُیٍ اّذاف

 .CT Scanٍ هلحقبت آى در هقبطغ هختلف  یکوزثٌذ ؽبًِ ا زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  CT Scanدر هقبطغ هختلف  الیآگش ِیاػقبة ًبح زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  CT Scanدر هقبطغ هختلف  یػزٍق افل زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  CT Scanػضالت در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  CT Scanػزٍق در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .   CT Scanاعتخَاى ّب در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .   CT Scanاػقبة در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ.  بىیپب در

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanکوزتٌذ شاًِ، هفصل شاًِ ٍ هلحمات آى در هماطغ هختلف  یآًاتَه -1-19

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanدر هماطغ هختلف  یالریاػصاب، ػزٍق ٍ لٌف  آگش یآًاتَه -2-19

 کٌذ.    زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در تاسٍ ٍ ساػذ را در هماطغ هختلف  یػزٍق اصل یًاتَهآ -3-19

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanهٌاطك هختلف را در هماطغ  یّا گاهٌتیػضالت ٍ ل یآًاتَه -4-19

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطغ هختلف  یك هتفاٍت اًذام فَلاًاطهٌ یاستخَاى ّا یآًاتَه -5-19

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanاػصاب را در هماطغ هختلف  یآًاتَه -6-19 

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanدست را در هماطغ هختلف  ِیػضالت، ػزٍق ٍ اػصاب ًاح یآًاتَه -7-19

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطغ هختلف  آرًج یآًاتَه -8-19 

 

 نثیغتجلغِ 

 کزًٍبل ٍ تزاًغَرط. تبل،یدر اًَاع عبص یاًذام تحتبً کیهقبطغ آًبتَه یثزرع ،یاًذام تحتبً یهزٍر آًبتَه :یّذف کل
 .کیزآًبتَهیدر تقبٍ یتزاًغَرط اًذام فَقبً کزًٍبل ٍ تبل،یثب هقبطغ در اًَاع عبص یآؽٌبئ :ضُیٍ اّذاف

 .کیٍ هلحقبت آى در هقبطغ هختلف آًبتَه لگٌیکوزثٌذ  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  کیدر هقبطغ هختلف آًبتَه ّیپ ِیاػقبة ًبح زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  کیدر هقبطغ هختلف آًبتَهم تحتبًی اًذا یػزٍق افل زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   



  .  کیػضالت در هقبطغ هختلف آًبتَه زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  کیدر هقبطغ هختلف آًبتَهاػقبة  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

   .  کیاعتخَاى ّب در هقبطغ هختلف آًبتَه زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ.  بىیپب در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیٍ هلحمات آى در هماطغ هختلف آًاتَه ّیپ، هفصل لکٌیکوزتٌذ  یآًاتَه -1-20

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیدر هماطغ هختلف آًاتَه هفصل ّیپاػصاب، ػزٍق ٍ لٌف   یآًاتَه -2-20

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَه ساقٍ  راىرا در  یلػزٍق اص یآًاتَه -3-20

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیهٌاطك هختلف را در هماطغ آًاتَه یّا گاهٌتیػضالت ٍ ل یآًاتَه -4-20

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیآًاتَه را در هماطغ هختلف تحتاًیهٌلك هتفاٍت اًذام  یاستخَاى ّا یآًاتَه -5-20

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَه ساًَ آناتومی  20-6-

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیاػصاب را در هماطغ هختلف آًاتَه یآًاتَه -7-20 

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ کیرا در هماطغ هختلف آًاتَه پا ِیػضالت، ػزٍق ٍ اػصاب ًاح یآًاتَه -8-20

 

 جلغِ ثغیت ٍ یکن

   .MRI زیدر تقبٍ یهقبطغ اًذام تحتبً یثزرع :یّذف کل
 .MRI زیدر تقبٍ یکزًٍبل ٍ تزاًغَرط اًذام فَقبً تبل،یثب هقبطغ در اًَاع عبص یآؽٌبئ :ضُیٍ اّذاف

 .MRIٍ هلحقبت آى در هقبطغ هختلف  یکوزثٌذ لگٌ زیتقبٍ ثب یآؽٌبئ                   

 .   MRIدر هقبطغ هختلف  پیّ ِیاػقبة ًبح زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  MRIدر هقبطغ هختلف  یاًذام تحتبً یػزٍق افل زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .    MRIطغ هختلف ػضالت در هقب زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  MRIاػقبة در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

   .    MRIاعتخَاى ّب در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ.  بىیپب در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRI ٍ هلحمات آى در هماطغ هختلف پیهفصل ّ ،یکوزتٌذ لکٌ یآًاتَه -1-21

  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIدر هماطغ هختلف  پیاػصاب، ػزٍق ٍ لٌف  هفصل ّ یآًاتَه -2-21

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در راى ٍ ساق را در هماطغ هختلف  یػزٍق اصل یآًاتَه -3-21

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIهٌاطك هختلف را در هماطغ  یّا هٌتگایػضالت ٍ ل یآًاتَه -4-21

   کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIرا در هماطغ هختلف  یهٌلك هتفاٍت اًذام تحتاً یاستخَاى ّا یآًاتَه -5-21

  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRI ساًَ را در هماطغ هختلف یآًاتَه-5-21

  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRIاػصاب را در هماطغ هختلف  یآًاتَه -7-21 

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ MRI پا را در هماطغ هختلف ِیػضالت، ػزٍق ٍ اػصاب ًاح یآًاتَه -8-21

 

 جلغِ ثیغت ٍ دٍم

 .  CT Scan زیهقبطغ لگي در تقبٍ یثزرع :یّذف کل
 .CT Scan زیدر تقبٍ یکزًٍبل ٍ تزاًغَرط اًذام فَقبً تبل،یثب هقبطغ در اًَاع عبص یآؽٌبئ :ضُیٍ ذافاّ

 .CT Scanٍ هلحقبت آى در هقبطغ هختلف  یکوزثٌذ لگٌ زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  CT Scanدر هقبطغ هختلف  پیّ ِیاػقبة ًبح زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  CT Scanدر هقبطغ هختلف  یاًذام تحتبً یػزٍق افل زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .   CT Scanػضالت در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 .  CT Scanاػقبة در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   



 .      CT Scanاعتخَاى ّب در هقبطغ هختلف  زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                   

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ.  بىیپب در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanٍ هلحمات آى در هماطغ هختلف  پیهفصل ّ ،یکوزتٌذ لکٌ یآًاتَه -1-22

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیٍ ککٌذ  یشٌاسائ CT Scanدر هماطغ هختلف  پیاػصاب، ػزٍق ٍ لٌف  هفصل ّ یآًاتَه -2-22

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در راى ٍ ساق را در هماطغ هختلف  یػزٍق اصل یآًاتَه -3-22

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanهٌاطك هختلف را در هماطغ  یّا گاهٌتیػضالت ٍ ل یآًاتَه -4-22

 کٌذ.   زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanرا در هماطغ هختلف  یهٌلك هتفاٍت اًذام تحتاً یااستخَاى ّ یآًاتَه -5-22

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanساًَ را در هماطغ هختلف  یآًاتَه-5-22

 ذ. کٌ زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanاػصاب را در هماطغ هختلف  یآًاتَه -7-22 

  کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ CT Scanپا را در هماطغ هختلف  ِیػضالت، ػزٍق ٍ اػصاب ًاح یآًاتَه -8-22

 

 جلغِ ثیغت ٍ عَم

 اس جوجوِ ٍ عزٍگزدى. کیگزاف َیراد زیتقبٍ یثزرع :یّذف کل
 آؽٌبئی ثب اًَاع کلیؾِ ّب ٍ هقبطغ آًْب  :ضُیٍ اّذاف

 آؽٌبئی ثب اعکلت جوجوِ، فَرت ٍ گزدى                      

 آؽٌبئی ثب ػضالت، ػزٍق ٍ هلحقبت گزدى                      

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ. بىیپب در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائرادیَگزافی در هماطغ هختلف  استخَاًی کاسِ سز ٍ صَرت را یآًاتَه -1-23

 کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ یَگزافیهماطغ هختلف راد فمزات ٍ هلحمات آى را درگزدى اس ًظز ستَى  یآًاتَه -2-23

  کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ یَگزافیدر هماطغ هختلف راد گزدى را یػزٍق اصل یآًاتَه -3-23

  کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یئشٌاسا یَگزافیهٌاطك هختلف را در هماطغ راد یّا گاهٌتیػضالت ٍ ل یآًاتَه -4-23

  کٌذ.   زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد سیٌَس ّا یآًاتَه -5-23

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد هفصل فکی یآًاتَه-6-23

  کٌذ.  زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد لٌفی یآًاتَه -7-23  
 

 جلغِ ثیغت ٍ چْبرم

 ؽکن ٍ لگي(. ٌِ،یتٌِ)قفغِ ع کیگزاف َیراد زیتقبٍ یثزرع :یّذف کل
 ُ:آؽٌبئی ثب ًَاع هقبطغ رادیَگزافیک درقفغِ عیٌِ، ؽکن ٍ لگيضیٍ اّذاف

 احؾبی درًٍی آى جذار قفغِ عیٌِ ٍ کیَگزافیرادآؽٌبئی ثب تقبٍیز                  

 آى یدرًٍ یٍ احؾب ؽکنجذار  کیَگزافیراد زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                 

         آى یدرًٍ یٍ احؾب لگيجذار  کیَگزافیراد زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                 

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ. بىیپب در
 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف رادلفسِ سیٌِ  یاستخَاً یآًاتَه 24-1-

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد لگي یاستخَاً آناتومی-24-2-

آى را  تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد احشای تٌفسی )ًای، درخت تًَشیال، ریِ ّا ٍ جٌة( یاستخَاً آناتومی-24-3-

 کٌذ. زیفست

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ لفسِ سیٌِ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد للة ٍ ػزٍق تشرگ یآًاتَه -24-5

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ شکن یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد احشای گَارشی آناتومی-24-6-

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائشکن  یَگزافیراد را در هماطغ هختلف کلیِ ٍ حالة آناتومی-24-7-

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ شکن یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد کثذ ، هجاری صفزاٍی ٍ پاًکزاس آناتومی-24-8-

 ٌذ.ک زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشکن شٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد ػزٍق تشرگ آناتومی-24-9-



 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشکن شٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد سیستن لٌفاٍی ٍ طحال آناتومی-24-10-

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائ لگي یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد رحن ، لَلِ رحوی ٍ تخوذاًْا آناتومی-24-11-

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یلگي شٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد ل ٍ ...پزٍستات، سویٌال ٍسیک آناتومی-24-12-

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یلگي شٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد هثاًِ ٍ حالة آناتومی-24-13-

 کٌذ. زیرا تفس آى تیفیکٌذ ٍ ک یلگي شٌاسائ یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد ػزٍق تشرگ آناتومی-24-14-

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یلگي شٌاسائ یَگزافیٍ تخوذاًْا را در هماطغ هختلف راد یرحن ، لَلِ رحو آناتومی-24-15-

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائلفسِ سیٌِ، شکن ٍ لگي  یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد اػصاب ٍ ستَى فمزات یآًاتَه 24-16-

 

 

 یغت ٍ پٌجنجلغِ ث

 اساًذام ّب. کیگزاف َیراد زیتقبٍ یثزرع :یّذف کل
 اًذام ّب در کیَگزافیثب ًَاع هقبطغ راد یآؽٌبئ :ضُیٍ اّذاف

 در اًذام ّب ػضالت کیَگزافیراد زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                 

  در اًذام ّب اعتخَاًْب کیَگزافیراد زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                 

 در اًذام ّب هفبفل کیَگزافیراد زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                 

 در اًذام ّب ػزٍق ثشرگ ٍ اػقبة کیَگزافیراد زیثب تقبٍ یآؽٌبئ                 

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ. بىیپب در

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک یشٌاسائاًذام فَلاًی )شاًِ، تاسٍ ٍ ساػذ(  یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد ػضالت یآًاتَه 1-25

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک ی)شاًِ، تاسٍ ٍ ساػذ( شٌاسائ یاًذام فَلاً یَگزافیرا در هماطغ هختلف رادػزٍق ٍ اػصاب تشرگ  یآًاتَه -2-25

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیک کٌذ ٍ ی( شٌاسائٍ پا ساػذ،)شاًِ، تاسٍ  یاًذام فَلاً یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد استخَاى ّا یآًاتَه -3-25

 .کٌذ زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک ی( شٌاسائهچ دستٍ  آرًج)شاًِ،  یاًذام فَلاً یَگزافیرا در هماطغ هختلف رادهفاصل  یآًاتَه -4-25

 ٌذ.ک زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک ی( شٌاسائساق راى،، )لگي تحتاًیاًذام  یَگزافیػضالت را در هماطغ هختلف راد یآًاتَه -5-25

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک ی)لگي، راى، ساق( شٌاسائ یاًذام تحتاً یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد ػزٍق ٍ اػصاب تشرگ یآًاتَه -6-25

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک ی( شٌاسائٍ پا )لگي، راى، ساق یاًذام تحتاً یَگزافیرا در هماطغ هختلف راد استخَاى ّا یآًاتَه -7-25

 کٌذ. زیآى را تفس تیفیکٌذ ٍ ک ی( شٌاسائهچ پا، ساًَ، ّیپ) یاًذام تحتاً یَگزافیرا در هماطغ هختلف رادهفاصل  یآًاتَه -8-25
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 اًتظبرات اس داًؾجَ: هقزرات کالط ٍ
 

 تاشٌذ.ٍ فؼالیت داشتِ حاضز  هجاسی در کالس طثك تزًاهِداًشجَیاى هی تایست  -
 را رػایت ًوایٌذ. آهَسش هجاسیداًشجَیاى هی تایست ٍلزرات ٍ لَاًیي هَضَػِ  -
 شذُ تذریس هطالة هطالعِ تا السم آهادگی داشتي ٍ سپزدى خاطز تِ -
 تذریس جلسات تواهی در فعال حضَر -
 هحَلِ تکالیف هَلع تِ اًجام -
 آهَسشی کوک ٍسایل اس صحیح استفادُ -

 آهادگی تزای پاسخ دادى تِ سَاالت هثاحث جلسِ لثلی -
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ٍعیلِ کوک  ریظرٍػ تذ هذرط هَضَع ّز جلغِ تبریخ جلغِ

 آهَسؽی

1 01/11/99 

 
 

ٍ  کیهمذهِ ، هزٍر اصطالحات آًاتَه

 جوجوِ. یهختلف تذى، هزٍر آًاتَه یًَاح

ٍ استفادُ اس  سخٌزاًی دکتز هحسي صالِ

اهکاًات آهَسش 

 هجاسی

کاهپیَتز،ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر، ٍایت تَرد

 در تستز هجاسی

 کیَههماطغ آًات یهغش، تزرس یهزٍر آًاتَه 01/11/99 2

 کزًٍال ٍ تزاًسَرس. تال،یهغش در اًَاع ساص
// // // 

 // // // .MRI زیهماطغ هغش در تصاٍ یتزرس 08/11/99 3

 // // // .CT Scan زیهماطغ هغش در تصاٍ یزرست 08/11/99 4

هماطغ  یسز ٍ گزدى، تزرس یهزٍر آًاتَه 15/11/99 5

 تال،یسزٍگزدى در اًَاع ساص کیآًاتَه

 زاًسَرس.کزًٍال ٍ ت

// // // 

 // // // .MRI زیهماطغ سزٍگزدى در تصاٍ یتزرس 15/11/99 6

 .CT Scan زیسزٍگزدى در تصاٍ یتزرس 22/11/99 7
 

// // // 

هماطغ  یتزرس ٌِ،یلفسِ س یهزٍر آًاتَه 22/11/99 8

 تال،یدر اًَاع ساص ٌِیلفسِ س کیآًاتَه

 کزًٍال ٍ تزاًسَرس.

// // // 

 زیدر تصاٍ ٌِیهماطغ لفسِ س یرستز 29/11/99 9

MRI. 
// // // 

 CT زیدر تصاٍ ٌِیهماطغ لفسِ س یتزرس 29/11/99 10

Scan. 

// // // 

11 06/12/99 

 

هماطغ  یشکن، تزرس یهزٍر آًاتَه

کزًٍال ٍ  تال،یشکن در اًَاع ساص کیآًاتَه

 تزاًسَرس.

// // // 

 // // // .MRI زیهماطغ شکن در تصاٍ یتزرس 06/12/99 12

 // // // .CT Scan زیهماطغ شکن در تصاٍ یتزرس 13/12/99 13

14 13/12/99 

 

 کیهماطغ آًاتَه یلگي، تزرس یهزٍر آًاتَه

 کزًٍال ٍ تزاًسَرس. تال،یلگي در اًَاع ساص
// // // 

 // // // .MRI زیهماطغ لگي در تصاٍ یتزرس 20/12/99 15

 // // // .CT Scan زیهماطغ لگي در تصاٍ یتزرس 20/12/99 16

هماطغ  یتزرس ،یاًذام فَلاً یهزٍر آًاتَه 27/12/99 17

 تال،یدر اًَاع ساص یاًذام فَلاً کیآًاتَه

 کزًٍال ٍ تزاًسَرس.

// // // 

 زیدر تصاٍ یهماطغ اًذام فَلاً یتزرس 18/01/00 18

MRI. 
// // // 



 CT زیدر تصاٍ یهماطغ اًذام فَلاً یتزرس 25/01/00 19

Scan. 
// // // 

هماطغ  یتزرس ،یاًذام تحتاً یهزٍر آًاتَه 01/01/00 20

 تال،یدر اًَاع ساص یاًذام تحتاً کیآًاتَه

 کزًٍال ٍ تزاًسَرس.

// // // 

 زیدر تصاٍ یهماطغ اًذام تحتاً یتزرس 08/02/00 21

MRI. 
// // // 

 // // // .CT Scan زیهماطغ لگي در تصاٍ یتزرس 15/02/00 22

اس جوجوِ ٍ  کیگزاف َیراد زیتصاٍ یتزرس 22/02/00 23

 سزٍگزدى.

// // // 

تٌِ)لفسِ  کیگزاف َیراد زیتصاٍ یتزرس 29/02/99 24

 شکن ٍ لگي(. ٌِ،یس
// // // 

 // // // اساًذام ّا. کیگزاف َیراد زیتصاٍ یتزرس 05/03/00 25

 




