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 هدف و ماهيت:

تر انگيز بدن انسان راه يافت و توانست اجزاي بدن را بيشبا تولد اين تكنولوژي، بشر از پوست و گوشت گذشت و به اعماق شگفت 
هاي اخير بسرعت پيشرفت كرده و امكانات راديولوژي تشخيصي است كه در سال قراردهد.سخن از دانشدر معرض ديد و بررسي 

 دارد؛ ، نياز به تخصص ويژهشك به كارگيري اين دانشتشخيص پزشكي را به طور غيرقابل تصوري به پيش رانده است. بي

اري ارت ديگر، رشته تكنولوژي پرتوشناسي، نحوه تصويربردشود. به عبتخصصي كه در رشته تكنولوژي پرتوشناسي آموزش داده مي
دهد.دانشجويان اين رشته در ابتدا دروس پايه از قبيل فيزيك، آناتومي از اعضاي مختلف بدن را براي تشخيص پزشكي آموزش مي

هاي نه با دستگاهآموزند و در همين زميكنند و سپس دروس تخصصي تصويربرداري پزشكي را ميو فيزيولوژي را مطالعه مي
هاي راديولوژي توانند به عنوان كاردان تصويربرداري، در بخشسال مي 2شوند و پس از تصويربرداري و نحوه كارشان آشنا مي

شروع به كار كنند.گفتني است كه اگر مسؤول تكنولوژي راديولوژي، آموزش الزم را نديده باشد عالوه بر اينكه پرتوگيري بيمار 
تواند كند. در نتيجه، دكتر راديولوژيست نميرساند، تصاوير مناسبي نيز از اعضاي بدن تهيه نميبرد و به او آسيب ميرا باال مي

 .تفسير مناسبي از تصاوير داشته و از روي آنها تشخيص پزشكي دهد
تفاده هاي متفاوتي اسدستگاههاي كاردان و كارشناس اين رشته نيز در آن است كه در تكنولوژي پرتوشناسي از تفاوت توانمندي

ها ساده است؛ مثل تصويربرداري از دست، پا گردد. برخي از اين تصويربرداريشود و از اعضاي مختلف بدن تصويربرداري ميمي
 گونهگوارش، عروق و ادرار كه اين ها تداخلي است؛ مثل تصويربرداري از سيستمو انگشتان، اما برخي از تصويربرداري

هاي ساده بر عهده باشد و نياز به دانش ويژه دارد. در اين ميان تصويربرداريها، اختصاصي و نسبتاً دشوار ميداريتصويربر
 .التحصيالن كارشناسي استبر عهده فارغ C.P و M.R.I هايهاي تخصصي و كار با دستگاهالتحصيالن كارداني و تصويربرداريفارغ

 :هاي اين رشته در طول تحصيلدرس

 :وس پايهدر
 فيزيك عمومي، تشريح، فيزيولوژي انسان، بهداشت عمومي

 :دروس اصلي
 .هاي اوليه و مراقبت از بيمار در بخش پرتوشناسي، تشريح استخوان و مفاصل، اصطالحات پرتوشناسي و ترمينولوژي پزشكيكمك

 :دروس تخصصي
اديوگرافي هاي پرتوگاري، رساز، روشبرابر پرتوهاي يونفيزيك پرتوها، فيزيك پرتوشناسي تشخصيص، راديوبيولوژي و حفاظت در 

هاي هاي پرتوشناسي، ارزيابي تكنيكي فيلمبا ماده حاجب، اصول تاريكخانه، اصول نگهداري و تعميرات مقدماتي دستگاه
 .پرتونگاري، كارآموزي بيمارستاني

 : هاي الزمتوانايي
ن رو دانشجوي اين رشته بايد حس كار در بيمارستان و با بيماران را داشته كار راديولوژيست، يك كار بيمارستاني است. از همي

هايي را كه در طول تحصيل به صورت تئوري فرا گرفته، در كار عملي مورد استفاده قرار دهد و باشد. همچنين بايد بتواند درس
 هاي رياضي و فزيك تا جاييسلط به درسشناسي، رياضي و فيزيك توانمند باشد. تهاي زيستدر نهايت الزم است كه در درس

مهم است كه برخي از استادان راديولوژي معتقدند كه دانشجوي اين رشته بايد از بين داوطلبان گروه آزمايشي رياضي و فني 
ار وجود ن كگيرد، امكان اشتباه در ايبرداري انجام ميانتخاب گردد. زيرا بدون آگاهي از اصول فيزيك كه بر مبناي آن، كار تصوير

 .دارد
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 : موقعيت شغلي در ايران
كار راديولوژيست در مقطع كارداني و كارشناسي يك كار اجرايي است. البته كاردان اين رشته بيشتر تصويربرداري ساده مثل 

تداخلي  يدهد و كارشناسان اين رشته تصويربرداري اختصاصي يا تصويربردارتصويربرداري از دست، پا و انگشتان را انجام مي
در محدوده  MRI هايي مثل توموگرافي ومانند تصويربرداري از دستگاه گوارش يا عروق را بر عهده دارند. در ضمن كار با دستگاه

توانند ها ميهاي تصويرنگاري و بيمارستانالتحصيالن كارداني اين رشته در مؤسسهفعاليت كارشناس اين رشته است.در كل فارغ
 هاي راديوگرافي فعاليتهاي مختلف راديوگرافي، انجام عمل راديولوژي، ظهور و ثبت كليشهسازي دستگاهمادهبه عنوان مسؤول آ

 .كنند
 


