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مقدمه:
ضمن عرض خیر مقدم به کارآموزان عزیز،ورود شما را به بخش 
رادیولوژی پزشکی گرامی میداریم.قطعا شما مایل هستید بدانید در 

این بخش ،چه اهداف و انتظاراتی را باید مدنظر قرار دهید؟
چگونه آموزش خواهید دید؟چگونه ارزشیابی خواهید شد؟چه 
فعالیتهایی را باید انجام دهید و چه مقرراتی را باید رعایت فرمایید 

و ...
هدف از تدوین این کتابچه پاسخگویی به سواالت فوق می باشد.امید 
است با مطالعه ی دقیق آن و رعایت مقررات ،دوره یک ماهه بخش 
رادیولوژی پزشکی را با موفقیت سپری کنید.کتابچه حاضر حاصل 
تالش معاونت آموزشی دانشکده پزشکی و گروه آموزشی رادیولوژی 

پزشکی میباشد.
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اهمیت آموزش کارآموزی در بخش رادیولوژی پزشکی:
در دوره کارآموزی دانشجویان تحت نظر اساتید بیماری های 
رادیولوژی را مشاهده نموده و در رابطه با استدالل و تصمیم گیری 
کلینیکی مهارتهای الزم را کسب مینمایند کارآموزان با اصول 
معاینه تخصصی رادیولوژی پزشکی،شرح حال و معاینه ی پایه ای 
رادیولوژی پزشکی و انواع روشهای اختصاصی معاینات رادیولوژی 
آشنا می شوند.محور اصلی دروس برمبنای بیماری ها شایع و 
اورژانسی های رادیولوژی پزشکی بوده و انتهای دوره ،کارآموز 
بایستی اشراف کلی به بیماری های شایع رادیولوژی و توانایی افتراق 
موارد نیازمند ارجاع فوری و مواردی که به صورت الکتیو قابل درمان 

هستند را کسب نمایند.
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جلسه معارفه:

در اولین روز کاری شروع بخش در گروه رادیولوژی جلسه معارفه 
که زمان برگزاری آن قبل از شروع بخش اعالم می شود، با حضور 
مدیر گروه برگزار می گردد .با توجه به مطالب مهمی که در این 
جلسه ارائه می شود، حضور در این جلسه، برای تمامی دانشجویان 
الزامی می باشد .غیبت غیر موجه در جلسه معارفه، موجب کسر 1 

نمره از نمره کل( نمره نهایی )دوره کارآموزی/کارورزی می شود.

نحوه پوشش و وسایل ضروری:

شایسته است دانشجویان با ظاهری مناسب و متعارف در محیط 
بیمارستان و بخشحضور یابند .پیروی از " آیین نامه پوشش و اخالق 
حرفه ای در محیط های آموزشی "که در سایت دانشکده پزشکی ، 
دانشگاه علوم پزشکی جهرم( قسمت آیین نامه ها )در دسترس 
است، و رعایت موارد ذیل در کل زمان حضور در بخش های بستری 

بیمارستان و بخشجهت همه دانشجویان الزامی است.

پوشیدن روپوش سفید و تمیز o
نصب کارت شناسایی عکس دار بر روی روپوش o
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همراه داشتن گوشی پزشکی o
جهت جلوگیری از اختالل در راند و بحث های گروهی،  o
دانشجویان بایستی گوشی تلفن همراه خود را در طول راند، 
کنفرانس ها و درمانگاه، در حالت" بدون زنگ "قرار دهند.

زمان حضور دانشجویان در بخش :

حضور تمامی دانشجویان از روز شنبه تا چهار شنبه هر هفته 
دربخش رادیولوژی الزامی می باشد .ساعت حضور دانشجویان روز 

شنبه تا چهار شنبه از 9:30 صبح تا 14 می باشد .

حضور کلیه دانشجویان در ساعت 8 صبح اولین روز شروع بخش، 
در بخش الزامی است .هرگونه غیبت( بدون اطالع قبلی به استاد و 
مدیر گروه )، غیبت غیر موجه تلقی می گردد و4 طبق آئین نامه 

برخورد با غیبتبا ایشان برخورد می گردد .

مرخصی:

کلیه دانشجویان اکسترن در زمان حضور در بخش رادیولوژی ، 
هیچگونه مرخصی ندارند .در صورت پیش آمدن مشکل اورژانسی، 
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غیر قابل پیش بینی و بسیار اضطراری، دانشجو می تواند در بخش 
یکماهه حداکثر دو روز و در بخش 15 روزه حداکثر یک روز تقاضای 
مرخصی نماید .جهت اخذ مرخصی در این موارد کسب موافقت 
اولیه اتندینگ بخش و مدیر گروه بخش،  الزامی می باشد .بعد از 
آن باید فرم" تقاضای مرخصی کمتر از سه روز "را تکمیل نموده و 
به امضاء همه افراد فوق الذکر رسانده شود و نهایتا "قبل از رفتن 
به مرخصی، باید فرم مربوطه به دفتر آموزش تحویل داده شود .
بدیهی است که در صورت موافقت با مرخصی، از تعداد کشیک 
موظفی دانشجو کاسته نمی شود و دانشجو موظف است به همان 
تعداد کشیک موظفی ذکر شده در بند" برنامه کشیک دانشجویان"، 

کشیک بخش را داشته باشد.

توجه :مرخصی بیش از دو روز در بخش یکماهه و یا بیش از یک 
روز در بخش ۱۵ روزه، حتی با دلیل موجه منجر به تمدید بخش 

(و یا تمدید دوره بر حسب نظر شورای آموزشی گروه ) می شود.

شرح وظایف دانشجویان( استیودنت و اینترن:)

حضور فعال در بخش آموزشی  o
برقراری ارتباط حرفه ای مناسب با تمام اعضای تیم  o

آموزشی درمانی( اتندینگ، و سایر دانشجویان بخش )
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مطالعه مستمر در مورد مشکالت بیماران خود و فراگیری  o
روش جستجو در منابع آموزشی.

حضور فعال در بخش آموزشی اتندینگ بخش. o
حضور فعال در کنفرانس های ارائه شده توسط اتندینگ  o

بخش.
شرکت فعال در کنفرانس ها (بحث های گروهی )ارائه شده  o

توسط اتندینگ  بخش.
مطالعه فردی در مورد اهداف آموزشی گروه رادیولوژی  o

شرکت در ارزشیابی( نظرسنجی )برنامه آموزشی بخش در  o
پایان دوره کارآموزی که توسط گروه برگزار می شود.

شرکت در آزمون کتبی آخر همان دوره کارآموزی و کسب  
نمره قبولی.

ارزشیابی پایان بخش و پایان دوره:

نمره کل ارزشیابی پایان دوره کارآموزی مجموع دو نمره( نمره 
کارآموزی بخش و نمره آزمون کتبی پایان دوره )می باشد که با 
فرمول های ذیل محاسبه و در سیستم سما ثبت و به معاونت 

آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی اعالم می گردد.

دوره اکسترنی : نمره کل کارآموزی برابر است با :میانگین نمرات 
دوماه بخش های کارآموزی استیودنتی ۵۰% ونمره آزمون کتبی 

پایان دوره %۵۰
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قبولی در دوره کارآموزی رادیولوژی احراز هر ۲ شرط می باشد:

۱-کسب نمره کل ۱۲ و باالتر

 ۲-کسب نمره کتبی ۱۲ در آزمون پایان بخش 

اگر نمره کل دوره کار اموزی کمتر از ۱۲ بود کل دوره باید تکرار 
گردد 

توجه :نمره کارآموزی بخش مربوط به نیمه اول تعطیالت عید 
نوروز، در صورت تأیید حسن انجام وظایف در زمان تعطیالت نوروز 
توسط مدیر گروه بخش ، همان نمره کارآموزی نیمه دوم فروردین 

ماه دانشجو در نظر گرفته می شود.

آزمون کتبی پایان دوره :

آزمون کتبی پایان دوره، در اواخر دوره کارآموزی توسط دفاتر 
آموزش بالینی  برگزار می شود .حد نصاب قبولی در آزمون کتبی، 
کسب نمره۱۲می باشد .زمان دقیق آزمون کتبی در اواخر دوره 
کارآموزی، اعالم می گردد .کلیه دانشجویان موظفند در اولین 
آزمون کتبی پایان دوره کارآموزی شرکت نمایند و جهت شرکت 
در این آزمون باید بخش کارآموزی همان دوره به پایان رسیده 
باشد .هر کارآموز در یک دوره کارآموزی ، حداکثر دو بار می تواند 
در آزمون کتبی پایان دوره شرکت نماید .غیبت غیرموجه در اولین 
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آزمون کتبی پایان دوره کارآموزی ممنوع است .در صورت غیبت 
غیر موجه دانشجو در آزمون کتبی پایان دوره(اولین دوره و یا در 
صورت مردودی در اولین دوره بعدی)، موضوع در شورای آموزشی 
گروه رادیولوژی مطرح و تنبیه در نظر گرفته می شود که ممکن 
است تکرار کل دوره کارآموزی باشد .دانشجویی که به علت غیبت 
موجه نتواند در اولین آزمون کتبی پایان دوره شرکت نماید، و 
یااینکه در آزمون اول نمره حد نصاب قبولی را کسب نکرده باشد، 
فقط یکبار دیگر و الزاما "در اولین آزمون دوره بعدی باید در این 

آزمون شرکت نماید.

دانشجویی که در دو آزمون کتبی حد نصاب نمره قبولی12 را کسب 
ننماید، و دانشجویی که بعلت غیبت موجه نتوانسته در اولین آزمون 
شرکت نماید و در آزمون دوم نمره حد نصاب قبولی 12 را کسب 
ننموده باشد، باید دوره کارآموزی را بشرح ذیل تکرار نماید و پس 
ازتکرار بخش /دوباره اجازه شرکت در آزمون کتبی پایان دوره طبق 

مفاد فوق الذکر( حداکثر دو بار )را دارد.

در صورت عدم کسب نمره قبولی در دو دوره متوالی آزمون کتبی 
پایان دوره کارآموزی:

 -در دوره اکسترنی ( کارآموزی ) باید یک ماه بخش را تکرار نماید.
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اگر دانشجو پس از تکرار بخش به میزان فوق، مجددا "در دو دوره 
آزمون کتبی پایان دوره موفق به کسب نمره قبولی نشد، باید کل 

دوره کارآموزی راتکرار نماید.

توجه:

 1-مالک نمره آزمون کتبی پایان دوره در محاسبه نمره کل 
کارآموزی، آخرین نمره کتبی قبولی کسب شده می باشد.

 2-دانشجویان برای شرکت در آزمون کتبی پایان دوره الزم است 
که مداد نرم و پاک کن به همراه داشته باشند

منابع آزمون کتبی پایان دوره :
* رفرانس علمی آخرین چاپ کتاب آرمسترانگ میباشد.

 Armstrong Peter, et al. Diagnostic 
Imaging. 5th edition, Black Well: 
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اهداف و برنامه های آموزشی گروه رادیولوژی پزشکی:
الف- حیطه دانش:

انواع روش های تصویر برداری و توضیح مختصر درباره هر  .۱
کدام را شرح دهد. 

ویژگی های اشعه X ، اثرات بیولوژیک آن بر روی ژن  .۲
وراههای حفاظت آن را شرح دهد. بتواند روش های 
تصویربرداری که در آنها از اشعه X استفاده می شود 
(توموگرافی، سی تی اسکن و آنژیوگرافی ....)  مشخص 

نماید
خطرات احتمالی روشهای تصویربرداری بدون استفاده از  .۳

اشعه X (سونوگرافی، MRI و ...) را شرح دهد. 
این موارد را در تصویربرداری از سیستم موسکولواسکتال  .۴

شرح دهد:
الف) اندیکاسیون انواع مدالیته های تصویربرداری 

ب) نشانه های ضایعات تروماتیک استخوانی 

ج) نشانه های سایر بیماریهای استخوانی 

۵. این موارد را در تصویربرداری از قفسه صدری شرح دهد: -
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الف) اندیکاسیون هاوکاربردهای گرافی ساده، سی تی اسکن و سایر 
روش  ها 

ب) یافته هاو گوناگونی های طبیعی در  انواع روش  ها 

ج) عالئم بیماری های ریوی 

د) عالئم بیماریهای مدیاستن و پلور

هـ)تأکید بر اورژانس هایقفسه صدری مثل پنوموتوراکس 

ج) معرفی بیماریهای شایع سیستم ادراری_ تناسلی  و عالئم آنها،  
مانند تصویربرداری تومورها،  سنگ، پیلونفریت ، آنومالی های  

مادرزادی...

۶.کاربرد روشهای مختلف در بیماریهای رحم و تخمدانها را  -
شرح دهد:

۷.معرفی ماموگرافی، اندیکاسیون ها و کاربرد اقدامات  مداخله  -
ای

۸سی تی اسکن: شرح تصویر نرمال انواع دستگاه های بدن  -
۹.توضیح مختصر درباره پزشکی هسته ای: کاربرد، اندیکاسیون  -

و خطرات احتمالی 
MRI.10 ، اصول و کاربرد آن در بیماریها  -

۱۱.این موارد را در تصویربرداری در اطفال با توجه به بیماریهای  -
شایع و یافته های نرمال (متفاوت با بالغین) شرح دهد:
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الف) دستگاه تنفسی 

ب) دستگاه گوارش

ج) دستگاه ادراری تناسلی 

د) بیماریهای استخوانی 

هـ) توجه ویژه به اورژانس ها:  جسم خارجی- اپیگلوتیت و ... 

۱۲.این موارد را در تصویر برداری از سرو گردن شرح دهد: -
الف) اندیکاسیون و کاربرد روش های مختلف تصویربرداری 

ب) معرفی اجمالی بیماریها و نتایج (تومورها، سینوزیت، بیماریهای 
تیروئید و لنفادنوپاتی)

- ۱۳.این موارد را در تصویربرداری از سیستم اعصاب مرکزی 
شرح دهد:

کاربرد و اندیکاسیون های تصویربرداری و یافته ها در ضایعات 
تروماتیک سیستم اعصاب مرکزی شامل خونریزی ها ، هماتوم های 

مغزی و ضایعات استخوانی ستون فقرات

۱۴.موارد حاجب مورد استفاده در روش های مختلف  -
تصویربرداری، عوارض آنها و راه درمان عوارض را شرح  دهد. 
۱۵.اندیکاسیون، کاربرد و اصول آنژیوگرافی را شرح دهد.  -
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۱۶.اندیکاسیون، کاربرد و اصول اقدامات مداخله ای رادیولوژی  -
(بیوپسی تحت هدایت، درناژ و ...) را شرح دهد.

در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود در بیماران اورژانس قابلیت 
های  تشخیصی زیر را دارا باشد:

۱۷.رادیوگرافی ساده شکم و روش های تصویربرداری مناسب در  -
شکم حاد 

۱۸.تصویر طبیعی قفسه سینه(CXR  نرمال) ، نشانه شناسی و  -
اورژانس ها 

۱۹.نشانه شناسی بیماری های استخوان به ویژه تروما -
۲۰.کاربرد مناسب روش  های مختلف تصویربرداری و  -
اندیکاسیون های آنها در بیماران (شامل رادیوگرافی، سونوگرافی، 

سی تی اسکن، MRI و آنژیوگرافی) 
۲۱.اقدامات مناسب تصویربرداری در اورژانس های سر و گردن و  -

سیستم اعصاب مرکزی 
۲۲.روش های تصویربرداری مناسب در سیستم ادراری و تناسلی  -

موضوع ردیف

توانائی تشخیص موارد نرمال و واریاسیون های طبیعی به طوری 
که مانع از اقدامات اضافه گردد.

۱
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ب- حیطه مهارت:

ج- حیطه نگرش:

موضوع ردیف

توجه به حفظ نظم و انضباط ۱

دقت در اندیکاسیون های رادیولوژی از نظر میزان 
پرتودهی بیمار 

۲

شناخت رادیولوژی به عنوان یک علم تشخیصی – 
درمانی و نه به عنوان یک ابزار مهارتی پزشکان بالینی 

۳

توانایی تشخیص یافته های تصویر برداری در موارد اورژانس شایع ۲

توانائی انطباق گزارشات تصویر برداری با یافته های موجود در 
کلیشه ها

۳

توانائی انطباق یافته های موجود در کلیشه ها و گزارش رادیولوژی 
با یافته های بالینی

۴
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(به شکل انجام مشاوره های قبل و بعد از انجام 
اقدامات رادیولوژیک و ...)

توجه به کارآیی هر روش در تشخیص بیماری های 
مختلف و انتخاب بهترین آن ها از لحاظ ارزش 

تشخیصی و هزینه ایجاد شده 
۴

محتوایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهای 
فوق الذکر حاصل شوند. ترجیحاً به ترتیب زیر آموزش داده شود.
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استاد زمان مکان عنوان محتوا ردیف

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

معرفی انواع 
روش  های 

رادیولوژی
۱

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

رادیوبیولوژی و 
حفاظت در برابر 

اشعه
۲

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

نشانه شناسی و 
اندیکاسیون 
های کاربرد 
انواع روش  

های رادیولوژی 
در بیماری های 

استخوانی

۳

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

نشانه شناسی و 
اندیکاسیون 
های کاربرد 
انواع روش  

های رادیولوژی 

۴
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در ترومای 
استخوان

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

نشانه شناسی 
ومعرفی اجمالی 

بیماریهای 
استخوان

۵

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

گرافی طبیعی 
قفسه صدری (

پوزیشن ها، 
اندیکاسیون 

Ct  ،عکس ساده
Scanو سایر 

روش  ها)

۶

استاد زمان مکان عنوان محتوا ردیف

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

نشانه شناسی 
رادیولوژی قفسه 

صدری
۷
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دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

معرفی اجمالی 
بیماریهای قفسة 

صدری
(۱) (مدیاسیتن 

و پلور)

۸

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

معرفی اجمالی 
بیماریهای قفسة 

صدری
(۲) (بیماری 
پارانشیمال،  

عفونی،تومورال و 
پولموناری 

سیرکولیشن)

۹

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

رادیولوژی ساده 
شکم وا 

ندیکاسیون
 روش  های 

تصویر برداری 
مختلف در 

۱۰
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بررسی دستگاه 
گوارش

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

معرفی اجمالی 
بیماریهای 

دستگاه گوارش 
و روش  های 
تصویر برداری

۱۱

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

اندیکاسیون و 
تفسیر یافته 

های رادیولوژی 
در شکم حاد

۱۲

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

اندیکاسیون و  
روش  های 

تصویر برداری 
در بررسی 

سیستم ادراری 
– تناسلی

۱۳

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 
معرفی اجمالی 

بیماریهای  ۱۴
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دستگاه ادراری 
– تناسلی

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

ا ندیکا سیون 
وروش های 

تصویر برداری 
در بیماریهای 

زنان و 
ماموگرافی

۱۵

استاد زمان مکان عنوان محتوا ردیف

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 
CT اسکن بدن 

۱۶

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 
Nuclear 

Medicine ۱۷

دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

رادیولوژی 
اطفال۱ 

(سیستم 
گوارشی و 

ادراری)

۱۸

۱۲
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دکترطالب 
نیا 

۸-۱۲
کلینیک 

هنری 

رادیولوژی 
اطفال۲ 

(Chestو 
استخوان )

۱۹

پیامدهای مورد انتظار از این برنامه آموزشی:

در پایان دوره کارآموز باید بتواند با رعایت اصول و مقررات حرفه ای 
پزشکی، دانش الزم جهت شناسائی اجمالی یافته های تشخیصی در 
روشهای تصویر برداری مختلف از جمله رادیوگرافی،سونوگرافی، سی 
تی اسکن و ام آر ای   و آشنایی با ا ندیکاسیونها و مزاِیا و محدویتهای 
هر یک از روشهای تصویر برداری در تشخیص بیماریها را با رعایت 

اخالق پزشکی کسب نماید.

طبابت آمیختهای از دانایی و هنر است لذا آنچه در این مسیر به 
یاری ما خواهد شتافت، تالش پیگیر، مطالعه مداوم، اندیشهای پویا، 
احترام وعشق به بیماران است. این راهنما در آینده با پیشنهادات 

شما مورد تجدید نظر خواهد گرفت.

 "پرسشنامه ارزشیابی برنامه های آموزشی گروه رادیولوژی"
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مقطع تحصیلی :اکسترن 

دانشجوی محترم،

پرسشنامه زیر جهت ارتقاء کیفیت آموزش در بخش رادیولوژی 
تنظیم شده است .درخواست می گردد پرسشنامه را به دقت خواند 
ه و ما را با ارائه نظرات ارزشمند خویش یاری کنید .مطمئن باشید 

نظر شما در رابطه با اشخاص محرمانه خواهد ماند.

بیمارستان ...............               بخش ............

    ماه...............                   سال................ 

تعدادبرگزا
ر شده 

برگزار 
نگردید 

ضعیف خوب عالی

الف :برگزاری جلسه معارفه و 
آشنایی با اهداف آموزشی بخش در 

ابتدای شروع بخش توسط استاد 
بخش
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استاد :دکتر....................................................

برنامه های آموزشی مربوط به این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا در زمان گذراندن این بخش( در طول ماه)، به شما  .۱
راهنمایی و یا بازخوردی داده شد؟

 خیر                                    بلی .۲
در صورت آشنا شدن با اهداف آموزشی این بخش، چند  .۳
درصد از اهداف آموزشی را فرا گرفته اید؟ .............. 

درصد
نظر شما در ارتباط با اساتیدوسرپرستار این بخش : .۴

....................................................................

....................................................................

ب :جلسه آشنایی با مسائل عمومی 
بخش توسط سرپرستار بخش

ج :راند بخش توسط استاد
کنفرانس های برگزار شده توسط 

استاد
بحث گروهی
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....................................................................
...................................

برای ارتقاء کیفی این بخش در آینده چه پیشنهادی  .۵
دارید؟ 

....................................................................

....................................................................

....................................................................
..............

برنامه های آموزشی مربوط به این بخش را چگونه ارزیابی  .۶
می کنید؟

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

الف :برگزاری جلسه معارفه و آشنایی با اهداف آموزشی  .۷
بخش در ابتدای شروع بخش توسط استاد بخش

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

ب :جلسه آشنایی با مسائل عمومی بخش توسط  .۸
سرپرستار بخش

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

ج :راند بخش توسط استاد .۹
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

ه :کنفرانس های برگزار شده توسط استاد .۱۰
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  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

و :بحث گروهی ، با حضور استاد  .۱۱
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

۱۲. برای ارتقاء کیفی این بخش در آینده چه پیشنهادی 
دارید؟ 

....................................................................

....................................................................

....................................................................
.........

۱۳توانایی خود را در نحوه ارتباط با بیمار، اخذ تاریخچه، معاینه 
بالینی و نحوه Approach به نشانه های بیماری 

ها (Symptoms & Signs)را بعد از پایان این دوره چگونه 
ارزیابی می کنید؟

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

------------------------------------
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۱۴ نقاط قوّت آموزشی این دوره درگروه رادیولوژی  شامل چه 
مواردی است؟

.................................................................... .۱۳

....................................................................

....................................................................

....................................................................
...................................................

.................................................................... .۱۴

....................................................................
..................................................

نقاط ضعف آموزشی این دوره در گروه رادیولوژی شامل  .۱۵
چه مواردی است؟

.................................................................... .۱۶

....................................................................

....................................................................

....................................................................
........................................................

.................................................................... .۱۷

....................................................................

....................................................................

....................................................................
........................................................

۱۶نظر کلی شما در ارتباط با برگزاری کنفرانس های 
استیودنتی/اینترنی  ، زمان برگزاری و تداوم آن چیست؟
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.................................................................... .۱۸

....................................................................

....................................................................

....................................................................
........................................................

.................................................................... .۱۹

....................................................................

....................................................................

....................................................................
........................................................

برای ارتقاء کیفیت آموزش دوره در گروه رادیولوژی  چه  ۱۷
پیشنهادهایی دارید؟

.................................................................... ۱۸

....................................................................

....................................................................

....................................................................
........................................................

در صورت تمایل ← )نام و نام خانوادگی : 

شماره تماس............................................................. :

از همکاری شما دانشجوی گرامی سپاسگزارم

مدیر گروه رادیولوژی
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