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رئًس مطالب
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حیطٍ-

ريش تدریس

طبقٍ

تًضیح مببوی

داًطجَ قادر است:

رادیًلًشی ي

در راتطِ تا اضؼِ ایکس ،طَل هَجٍ ،اکٌص تذى تِ اضؼِ

رادیًتراپی در مبمبیی

تِ طَر کاهل تَضیح دّذ
 ،تواس جٌیي تا اضؼِ  ،اثزات اضؼِ تز هادر ٍ جٌیي
تَضیح هی دّذ.

آشىبیی بب دستگبٌ

داًطجَ قادر است:

سًوًگرافی ي امبدگی

در هَرد فزکاًس ،طَل هَج ،تَلیذ اهَاج ،اجشاء دستگاُ

بیمبر قبل از اوجبم

اٍلتزاسًَذ ،اهادُ ضذى تیوار ،حزکات پزٍب
ػَارض سًََگزافی را تِ طَر کاهل تیاى کٌذ.
اًذیکاسیًَْای سًََگزافی در هاهایی را تِ طَرکاهل
تَضیح دّذ.
سًََی ٍاصیٌال ٍ اًذیکاسیَى ٍ کٌتزااًذیکاسیٌْای را
را ًام تثزد
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سًوًگرافی
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هیگذارد تَضیح دّذ
-2داًطجَ قادر سهاًْای هٌاسة در حاهلگی جْت

سخٌزاًی
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داًطجَ قادر استطزایط سًََ در ّتِ  6الی 8
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تارداری تَضیح دّذ.

ببرداری

ػالئن ضزٍع تارداری را تَضیح دّذ
ٍیشگیْای  Gsرا تذرستی تَضیح دّیذ

تشخیص سبک

ػلت ػذم ّواٌّگی  LMPٍGsرا تَضیح هیذّذ.
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ًکات قاتل تَجِ در سًََی در ایي سي حاهلگی را
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رياوی حرکتی
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ريش تدریس
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يسائل

شیًٌ ارزشیابی ي
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تذرستی تیاى هی ًوایذ
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داوش

سخىراوی
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يایت بًرد
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اوذازٌ گیری فاصلٍ بیه ديچشم
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گردوی
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سًوًگرافی در
تبَ22فتگی ببرداری

رساوٍ َا ي يسائل
آمًزشی
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شیًٌ ارزشیابی ي
درصد آن

داًطجَ قادر تِ تیاى ٍ تَضیح
ٍ ارسیاتی هیغ آهٌیَى تز اساس
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کًئیس ي
آزمًن کتبی
تؼییي پَسیطي

ًحَُ تؼییي پَسیطي جٌییي هی تاضذ

سًََگزافی در ّفتِ -13

قادر تِ تزرسی حزکات جٌیي هی

03

تاضذ
هیشاى رضذ
سي حاهلگی
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تزرسی حجن هایغ
آهٌیَتیک ٍ اختالالت آى

داًطجَ قادر است

تایَ فیشیکال پزٍفایل

یک تست

ارزیببی سالمت جىیه

در پبیبن کالس داوشجً قبدر بٍ تًضیح

استزسی اًقثاضی
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را تفسیز کٌذ.
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کَئیش ٍ آسهَى

چگًوگی حرکبت ي تىفس جىیه می ببشذ

کتثی

وحًٌ اجرا ي تفسیر تست استرس اوقببضی می
ببشذ
تفسیر ي وحًٌ اجرا تست بذين استرس می ببشذ
تًضیح ي تفسیر پريفبیل بیًفیسیکی ي وحًٌ ادامٍ
ببرداری می ببشذ
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رياوی حرکتی
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رساوٍ َا ي يسائل
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شیًٌ ارزشیابی ي
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داًطجَ قادراتِ
ارسیاتی ٍ تزرسی اًذاسُ تخوذاى
طثیؼی ٍ رحن ٍ اًذاسُ ّای ًزهال آى
هی تاضذ

سًََگزافی در
تیواریْای سًاى

ضاخصْا ٍ ًحَُ
تطخیصأًذٍهتزیَس –آدًَهیَس رادر
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داوش

سًََگزافی تیاى هی کٌذ
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ضاخص هَل درسًََگزافی را تیاى
هی کٌذ
ًحَُ تطخیص فیثزٍم اًذاسُ ٍ اًَاع آى
را تیاى هی کٌذ

سًََگزافی

تَضیح آًاتَهی ٍ اًَاع اکَّا در تطخیص

پستاى

هی تاضذ

تزرسی

تَضیح سیستن تای راد ٍ تَصیِ ّای
السم در اهتیاسّای هَرد ًظز هیثاضذ

سیستن BI-
RADS
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مدرس:شيلیاوا فالحتی

بسمه تعالی
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اَداف اختصاصی در سٍ حیطٍ

)عىايیه فرعی(

شىاختی ،عاطفی ي رياوی حرکتی

آسهایطات رادیَ اکتیَ تزای
تطخیص
آضٌایی تا دستگاُ کَتز ٍ
کزایَ ٍ کارتزد آى

دردّای سایواى

آمًزشی

رادیَاکتیَدر
داًطجَ قادر تِ تَضیح
قسوتْای هختلف دستگاُ

ضٌاختی-

کزایَ ٍ کَتز هی تاضذ

داًص

تَضیح ًحَُ تاثیز تٌس تز
رٍی دیسوٌَرُ ٍ تی
اختیاری ادرار هی تاضذ.

داًطجَ قادر تِ تَضیح ال

توزیي کگل

درصد آن

کارتزد آسهایطاى

کارتزد آى در هاهایی ٍ سًاى

ٍ تی اختیاری ادرار ٍ کاّص

حیطٍ -طبقٍ

ريش تدریس

رساوٍ َا ي يسائل

شیًٌ ارزشیابی ي

داًطجَ قادر تِ تَضیح

آضٌایی تا دستگاُ لیشر ٍ

استفادُ استٌس تزای دیسوٌَرُ
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اقل  1رٍش اًجام کگل
هی تاضذ.
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