
 

 رادیولوژی چشم انداز، رسالت و اهداف گروه

 

 انداز چشم

گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم قصد آن را دارد تا با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مرتبط به 

دانشجویان علوم پزشکی و تربیت پزشکانی عالم و توانمند در عرصه های مربوطه و نیز با ارتقاء استانداردهای آموزشی و پژوهشی 

 ایده آلی از آموزش و پژوهش با رویکرد طب پزشکی برسد.خود به سطح 

 رسالت

رسالت گروه های رادیولوژی بالینی ،تربیت متخصص آگاه به مسائل علمی روز ،توانمند ، متعهد، مسئولیت پذیر و حساس به 

صی ، در مانی، سالمت افراد و جامعه در حیطة تخصصی رادیولوژی است كه تخصص خود را در زمینه های پیشگیری ، تشخی

گروه عاله بر آموزش دانشجویان دوره دكترای عمومی و در حوزه آموزشی  آموزشی و پژوهشی در اختیار افراد و جامعه قرار دهند

  . تخصصی ) سایر رشته ها ( عهده دار آموزش دروس وابسته به سایر رشته های تخصصی نیز می باشد

  . و اجرای طرح های تحقیقاتی فعال استدكتری عمومی گروه در امور راهنمایی پایان نامه های دوره ی  در حوزه پژوهشی

گروه در امور تهیه انواع رادیو گرافی های الزم برای استفاده در تشخیص بیماریها، ارائه طرح درمان در سایر  در حوزه ی درمان

 .گروه ها و ارائه مشاوره فعالیت می كند

 آموزشیاهداف 

با توجه به بازنگری درسی دوره علوم پایه و رادیولوژی بازنگری و اصالح رئوس مطالب آموزشی و طرح درس برای واحد  -1

 مقدمات بالینی پزشکی عمومی

 ارزیابی مداوم دانشجویان -2

ای چند رسانه بصری و یا نرم افزار ه –با استفاده از امکانات  و وسایل كمک آموزشی، سمعی  رادیولوژی آموزش بهینه  -3

 ای جهت تسهیل فرآیند یادگیری

 برگزاری كارگاه های آموزشی مرتبط با رشته -4

 ارائه مشاور آموزشی مناسب به دانشجویان -5

 به منظور راه اندازی و تجهیز كتابخانه گروه رادیولوژیخریداری كتاب های رفرنس  -6

 ادیولوژیرتوسعه همکاری با سایر دانشگاه ها و مراكز آموزشی در زمینه گروه  -7

 امکان دسترسی به اینترنت برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی -8

 تعیین راهکار های جذب و تامین منابع مالی برای پایان نامه ها و طرح های پژوهشی -9

 اهداف پژوهشی

 تامین تجهیزات و ملزومات برای انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط -1

 كاربردی مرتبط با رشته در راستای دانشگاه علوم پزشکیانجام طرح های تحقیقاتی بنیادی و  -2

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی -3
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 ایجاد زمینه مناسب برای استفاده اعضای هیئت علمی از فرصت مطالعاتی -4

 برگزاری سمینارهای پژوهشی درون گروهی و بین گروهی -5

 ج دانشگاههمکاری نزدیک با واحد های پژوهشی مرتبط در داخل و خار -6

 برگزاری كارگاه های پژوهشی برای اساتید و دانشجویان دانشگاه و برای سایر دانشگاه ها -7

 ارائه طرح های تحقیقاتی در راستای نیاز های دانشگاه علوم پزشکی -8

 ایجاد زمینه مناسب برای جذب اعضای هیئت علمی -9

 منابع آموزشی: 

 كتاب ارمسترانگ آخرین ویرایش

 معرفی اعضای گروه:

 مدیرگروه: دكتر پیلبان

 مدرسین: دكتر پیلبان ،دكتر عبادت، دكتر اطهری، دكتر زارع، دكتر جنتی

 محل خدمت سمت اجرایی وضعیت استخدامی مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

متخصص  دكتر پیلبان 1

 رادیولوژی

دكتری 

 تخصصی

 استاد مطهریبیمارستان   كا طرح ضریب طرح ضریب كا

 بیمارستان پیمانیه 

 كلینیک هنری

متخصص  دكتر عبادت 2

 رادیولوژی

دكتری 

 تخصصی

بیمارستان استاد مطهری  طرح ضریب كا طرح ضریب كا

 بیمارستان پیمانیه 

 كلینیک هنری

متخصص  دكتر اطهری 3

 رادیولوژی

دكتری 

 تخصصی

 بیمارستان استاد مطهری  طرح ضریب كا طرح ضریب كا

 بیمارستان پیمانیه

 كلینیک هنری

متخصص  دكتر زارع 4

 رادیولوژی

دكتری 

 تخصصی

 بیمارستان استاد مطهری طرح ضریب كا طرح ضریب كا

 بیمارستان پیمانیه 

 كلینیک هنری

متخصص  دكتر جنتی 5

 رادیولوژی

دكتری 

 تخصصی

 بیمارستان استاد مطهری  طرح ضریب كا طرح ضریب كا

 بیمارستان پیمانیه
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 كلینیک هنری

 

 شیوه ارتباطی:

 

 

 اعالم نیازهای  علمی در راستای توانمند سازی علمی اساتید

 برگزاری کارگاه های آموزشی و امتیاز بازآموزی-

 

 

 


