
  مشخصات کلی، دوره کارشناسی تکنولوژي

  

  پرتوشناسی (رادیولوژي)

  مقدمه:

امروزه باتوجه به گسترش ابعاد علم پزشکی، علم رادیولوژي در امر تشخیص، درمان بیماریها ارزش واالیی را کسب کرده است که 
یونیزان در امر  پرتوکشد. بدلیل اهمیتی که استفاده از  اي پر ثمر و وسیعی را انتظار می باتوجه به نو پا بودن این رشته از علوم، آینده

و درمان بیماریها دارد، نیاز به تربیت افرادي که آشنا به کاربرد این علم و استفاده از آن در علم پزشکی را داشته تشخیص و تحقیق 
ریزي قرار گرفت و براساس این نیاز پس از  باشند مورد توجه شاخه تکنولوژي پرتوشناسی تشخیص گروه پزشکی شوراي عالی برنامه

و نیازهاي کمی و کیفی این رشته، طرحی تحت عنوان تربیت کارشناس (لیسانس بررسی مشکالت و مسائل مختلف آموزشی 
  شود. تکنولوژي رادیولوژي) تهیه و تدوین نموده که برنامه آموزشی آن جهت تصویب نهایی تقدیم می

  

  تعریف و هدف:

هدف از آموزش در دوره کارشناسی تکنولوژي پرتوشناسی تأمین نیروي انسانی الزم جهت انجام تکنیک هاي پیشرفته و تخصص 
التحصیالن این دوره آموزشی قادر خواهند بود با رعایت دقیق تمام  باشد. فارغ رادیوگرافی در حد کارشناسی تکنولوژي رادیولوژي می

(براي خود و بیمار) و بکار بستن اطالعات علمی و فنی خود ضمن ارائه خدمات تکنیکی  وپرتنکات علمی حفاظت در مقابل 
  رادیولوژي تخصصی، در کلیه بخشهاي رادیولوژي بیمارستانها انجام وظیفه نمایند.

   

  :طول دوره و شکل نظام

نامه آموزشی دانشگاهها و مؤسسات  سال و نظام آموزشی آن مطابق آیین چهارمتوسط طول دوره کارشناسی تکنولوژي پرتوشناسی 
شود که در طی  آموزش عالی مصوب ستاد انقالب فرهنگی است. دروس بصورت عملی و نظري و کارآموزي بیمارستانی عرضه می

  شود. جلسات متعدد هفتگی آموزش الزم داده می

  



  واحد هاي درسی:

  واحد به شرح زیر است: 67ناسی کل واحدهاي دوره دو ساله کارش

  واحد 22                                                دروس عمومی

  واحد 92                                         دروس تخصصی

  واحد 16                                   کارآموزي در عرصه

   

  نقش و توانایی:

فارغ التحصیالن دوره کارشناسی تکنولوژي پرتوشناسی قادر است کلیه فنون مختلف رادیوگرافی ساده را انجام دهد. تزریق ماده 
ساله تکمیلی  چهارالتحصیالن دوره  باشد. فارغ حاجب با نظارت و سرپرستی پزشک توسط کارشناس تکنولوژي پرتوشناسی بالمانع می

شهاي پیشرفته و تخصصی قادر است با همکاري متخصص پرتوشناسی کارهاي تخصصی رادیولوژي را کارشناسی باتوجه به آموزش رو
اي نیز خدمات درمانی و تشخیصی را زیر نظر  انجام دهد. همچنین قادر خواهند بود در بخش هاي رادیوتراپی و پزشکی هسته

  متخصصین ارائه دهند.

   

  ضرورت و اهمیت:

یونیزان در علم پزشکی نیاز به افرادي که آشنایی به تکنیک بکارگیري آن را  پرتوید بکار گرفتن همانطوري که در مقدمه ذکر گرد
  کند. داشته باشند، دارد. لذا به دالیل زیر برپایی این دوره ضرورت پیدا می

  الف: وسعت علم پزشکی و نیاز روزافزون به علم پرتوشناسی جهت کمک به تشخیص و تحقیق و درمان بیماریها.

  ب: کمبود شدید افراد تحصیل کرده و آشنا به این فن و تکنیک در سطح کشور.

  اندازي درمانگاههاي بهداشتی درمانی. و راه  ج: لزوم گسترش مراکز درمانی و بهداشتی بخصوص تأسیس

  
 


