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 :  تعریف رشته

 صیخاست که به منظور تش یراپزشکیگروه علوم پ یهامجموعه ریاز ز یکی( یولوژی) راد یپرتوشناس یرشته تکنولوژ

رتو با استفاده از پ یولوژیپردازد. در واقع، رشته راد یاز اعضا مختلف بدن م یربرداریبه آموزش نحوه تصو یپزشک

 ست،ین ریپذامکان رمسلحیانسان که بدون چشم غ یداخل یهایماریب رمانو د صیامواج و پرتوها به تشخ گریو د کسیا

 یپزشک یربرداریتصو یهابا دستگاه ییاست که بتوانند ضمن آشنا یمتخصصان تیرشته ترب نی. هدف از اپردازدیم

 ستمیس ،یشگوار ستمیاز س یاختصاص یهایبردار ریانجام تصو ،یاسکن، ام آر آ یت یس تال،یجید یهاستمیمانند س

 د.داشته باشن یهمکار یپزشک صیتشخ نهیو در زم رندیرا بر عهده بگ… و  یو تناسل یادرار یو عروق، مجار یقلب

 

 : تاریخچه

وارد این دانشکده  نفر 71تعداد دیولوژی روزانه در مقطع کارشناسی به اولین دوره دانشجویان رشته را 7931در سال 

در مقع کارشناسی با هدف شدند. پس از آن هر سال در نیم سال اول تحصیلی، پذیرش دانشجو در رشته رادیولوژی 

 تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی به صورت پیوسته شروع شد.

 

 

 

 

گروه رادیولوژی –دانشکده پیراپزشکی   

 



 :وظایف و توانمندی های گروه

عضو  9گروه رادیولوژی در راستای تحقق تربیت نیروی کارشناس توانمند در بخش های مختلف تصویربرداری دارای 

اعضاي گروه عالوه بر آموزش هیئت علمی و یک کارشناسی ارشد ) رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ( می باشد. 

 .رعهده دارندبز یرا ن انیو فردي دانشجو یلیمشاوره تحص ،یواحدهاي تئوري و عمل

 

 : گروه شم اندازچ

چشم انداز گروه رادیولوژی تعلیم و تربیت دانشجویان توانمند، فرهیخته و مسئولیت پذیر در راستای ارتقا سطح سالمت 

تامین پرسنل کارآمد در بخش های مختلف تصویربرداری در مراکز دولتی یا غیردولتی در سراسر جامعه در جهت 

قصد آن را دارد  یولوژیروه رادهمه جانبه بیماران در زمان تصویربرداری می باشد. همچنین گکشور و رفع نیازهای 

ر د ماهر و دانش محور کارشناسانی تیو ترب یعلوم پزشک انیمرتبط به دانشجو یو پژوهش یتا با ارائه خدمات آموزش

در از آموزش و پژوهش  یآل دهیخود به سطح ا یو پژوهش یآموزش یبا ارتقاء استانداردها زیمربوطه و ن یعرصه ها

 برسد. سطح کشور

 

 : رسالت آموزشی گروه

تربیت کارشناسان توانمند، متعهد، مسئولیت پذیر و آگاه به مسائل علمی روز رسالت اصلی گروه رادیولوژی بالینی 

سراسر کشور می باشد.  در مراکز دولتی یا غیر دولتی در ،بخش های مختلف تصویربرداریلکرد موثر در جهت عم

ا و ه تیکوشا بوده و به اولو انماریمندي ب تیو رضاسطح سالمت جامعه  وبهداشت ارتقای در  دیافراد با نیا نیهمچن

 در روشعالوه بر کسب مهارت  دیبادانشجویان رادیولوژی  داشته باشند.ویژه  توجه یدرمان یصیهاي تشخ تیفور

براي حفظ  ،)رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن، ام آر آی، سنجش تراکم استخوان و ...(های مختلف تصویربرداری 

 تیاهم ماریب یو اجتماع یروح ،یجسم یاز هر جنس، نژاد، رنگ و مذهب ارزش نهاده و به سالمت مارانیحقوق ب

 و نهایت تالش خود را در حفظ حقوق بیمار به کار گیرند.  دهند

 

 



 :اهداف آموزشی و پژوهشی گروه

 دانشجویان و همچنین جامعه یآموزش ازهايیو ن یازنگري دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمب. 

 روش های به کار گرفته شده ریتأث یابیو ارز نیبر اساس روش هاي نو دانشجویان یابیآموزش و ارزش. 

 توسط وزارت بهداشت و درمان طراحی شده کولومیکور ازنگريب. 

 و  یهاي آموزش شگاهیدر آزما انیجوبراي آموزش دانش یشگاهیالزم آزما زاتیتجه یستفاده و به روز رسانا

 .یقاتیتحق

 شایستگی تحقیق و پژوهش با لیم دانشجویانیتربیت و تع. 

 های مختلف تصویربرداریوهشی در زمینه پژ بررسی و شناخت نیازهاي. 

 طرح تحقیقاتی و زالوپروپ و ارائه آشنایی دانشجویان با نحوه نوشتن. 

 در انجام پروژه هاي پژوهشی تحصیالت تکمیلی گروه های مختلفمکاري با ه. 

 آموزشی توسط اعضاء گروه –فرصت هایی جهت چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی  ایجاد. 

 

 : گروه الزم است فیرسالت ، اهداف و شرح وظا یساز ادهیه منظور پب

 .اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه در تدوین رسالت و اهداف گروه مشارکت الزم را داشته باشند 

 ایو مشارکت دانش آموختگان و  یمطلوب نظر خواه یرسالت و اهداف گروه و برنامه راهبرد نیدر تدو 

 باشد . یم تیاهم یآخر دارا یسالها انیدانشجو

 ایگروه و  تیدر وبسا دیبا دیو اسات رانیفراگ یبه منظور بهره مند فیمجموعه رسالت و اهداف و شرح وظا 

 مطرح شود. زین گروه و در جلسات ردیدانشکده قرار بگ یبرد آموزش

 

 

 

 پایان


