بسمه تعالی
برنامه استراتصیک گروه رادیولوشی دانشکده پیراپسشکی
()1393 -1396
مقدمه
علن پزتَؽٌبعی ثِ عٌَاى یکی اس علَم هزتجظ ثب عالهتی ،اس عزیك تؾخیـ ٍ درهبى ثب عالهتی ٍ افشایؼ ثْذاؽت خبهعِ ارتجبط
پیذا هی کٌذ .ثب تَخِ ثِ لشٍم ثزًبهِ ریشی دلیك ٍ کبرؽٌبعبًِ خْت ًیل ثِ اّذاف اس پیؼ تعییي ؽذُ آهَسؽی ٍ پضٍّؾی ٍ خْت
دّی ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی ثِ عوت ارتمبء ٍ تعبلی ّز چِ ثیؾتز ،ثزًبهِ اعتزاتضیک گزٍُ آهَسؽی رادیَلَصی داًؾکذُ
پیزاپشؽکی ثِ ؽزح سیز ارائِ هی گزدد.

رسالت )(Mission
رعبلت ایي رؽتِ ،ارتمبء تَاًبئیْبی علوی ٍ تخصصی پزتَکبراى خْت افشایؼ کبرآیی در سهیٌِ تصَیزگیزی پشؽکی ٍ اعتفبدُ
اس اثشارّبی خذیذ ثب تکٌَلَصی پیؾزفتِ ٍ ایدبد فضبی هٌبعت خْت اًدبم تحمیمبت ٍ پضٍّؾْبی علوی هی ثبؽذ.

چشم انداز )(Vision
گزٍُ رادیَلَصی در راعتبی تحمك اّذاف کالى داًؾکذُ ثز آى اعت کِ تکٌَلَصیغتْبی رادیَلَصی کبرآهذ ٍ هتٌبعت ثب
پیؾزفتْبی علوی ٍ تکٌَلَصیکی تزثیت ًوَدُ ٍ خبیگبُ هوتبس کؾَری را در ایي رؽتِ کغت ًوبیذ.

اهداف کلی )(Goals
.1
.2
.3
.4
.5

هْیب کزدى سهیٌِ آهَسػ عبلی علَم پزتَؽٌبعی خْت آهبدگی تکٌَلَصیغتْب ثزای ٍرٍد ثِ هذارج ثبالتز
راُ اًذاسی دٍرُ ّبی تحصیالت تکویلی
تزٍیح تفکز آهَسػ هذاٍم ٍ آیٌذُ ًگز ٍ اًتمبل اعالعبت
تَععِ تَاًبیی ّبی ّوکبری در فعبلیتْبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی
ارتمبء هغتوز داًؼ ٍ هْبرت تکٌَلَصیغتْبی رادیَلَصی ثزای ثْجَد عولکزد حزفِ ای ٍ پبعخگَیی ثِ ًیبسّبی خبهعِ.

اهداف اختصاصی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

خذة دٍ ًفزهتخصـ فیشیک پشؽکی ثب گزایؾْبی رادیَثیَلَصی ٍ حفبظت  ،دسیوتزی ٍ تصَیزثزداری پشؽکی ثِ عٌَاى عضَ
ّیبت علوی تب پبیبى عبل 1395
خذة یک ًفز هتخصـ رادیَلَصی ثعٌَاى عضَ ّیبت علوی تب پبیبى عبل1396
خذة دٍ ًفز  Ph.Dفیشیک پشؽکی ثعٌَاى ثَرعیِ ٍ تعْذ خذهت تب پبیبى عبل 1396
خذة داًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽذ  CT scan ٍ MRIتب پبیبى عبل 1394
اختصبؿ اتبق ٍ تدْیش آى خْت داًؾدَیبى کبرؽٌبعی ارؽذ  CT scan ٍ MRIتب پبیبى عبل 1394
خزیذ تدْیشات ٍ دعتگبّْبی هَرد ًیبس آسهبیؾگبُ رادیَلَصی تب پبیبى عبل 1394
تأعیظ هزکش هْبرت ّبی ثبلیٌی گزٍُ رادیَلَصی تب عبل 1394
اًدبم حذالل دٍ عزح تحمیمبتی ثب هؾبرکت داًؾدَیبى تب پبیبى عبل 1395
خذة یک ًفز کبرؽٌبط رادیَلَصی در گزٍُ آهَسؽی تب پبیبى عبل 1396

S
 -1داؽتي اعضبء ّیبت علوی تَاًوٌذ ثب
گزایؾْبی هختلف ٍ هزتجظ ثب علَم رادیَلَصی

رادیــولـــوژی

W
 -1کبفی ًجَدى تعذاد اعضبی ّیبت علوی ثب
تخصـ فیشیک پشؽکی ٍ رادیَلَصی

 -2ارائِ ثزٍس هغبلت علوی

ً -2ذاؽتي داًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽذ

 -3چبح ٍ ارائِ همبالت در عغح کؾَری ٍ

ً -3بکبفی ثَدى تدْیشات آسهبیؾگبّی

ثیي الوللی در هدالت ٍ کٌفزاًغْبی هعتجز

ً -4جَدى ًیزٍی اًغبًی کبرؽٌبط در گزٍُ

 -4تَاًوٌذی ثزگشاری کبرگبّْبی آهَسؽی ٍ

آهَسؽی

عویٌبرّبی علوی
 -5عاللوٌذی داًؾدَیبى رادیَلَصی ثِ
هؾبرکت در اًدبم عزحْبی تحمیمبتی

O
 -1خذة اعضبی ّیبت علوی اس عزیك
فزاخَاى اعتخذام ،تعْذ خذهت ٍ ثَرعیِ

SO
 -1خذة اعضبی ّیبت علوی خذیذ ٍ تکویل
ظزفیت ّیبت علوی گزٍُ

 -2تصَیت دٍرُ ّبی کبرؽٌبعی ارؽذ  -2 MRIخذة داًؾدَ در رؽتِ ّبی کبرؽٌبعی
ٍ  CT scanدر ٍسارتخبًِ
 -3هغبعذت ٍ ّوکبری هغئَلیي داًؾکذُ ٍ
داًؾگبُ در راُ اًذاسی دٍرُ کبرؽٌبعی
ارؽذ

ارؽذ CT scan ٍ MRI
 -3ارائِ عزحْبی تحمیمبتی ثب هؾبرکت
داًؾدَیبى رادیَلَصی
 -4اعتفبدُ اس تدْیشات خبرج اس ردُ هزاکش

 -4اهکبى اعتفبدُ اس اهکبًبت آهَسؽی ٍ
پضٍّؾی در هزاکش آهَسؽی ٍ درهبًی

آهَسؽی ٍ درهبًی خْت راُ اًذاسی هزکش
هْبرت ّبی ثبلیٌی

ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ

WO
 -1پیگیزی خذة اعضبی ّیبت علوی ثب
تخصـ فیشیک پشؽکی ٍ رادیَلَصی اس
عزیك فزاخَاى اعتخذام ،تعْذ خذهت ٍ
ثَرعیِ
 -2پی گیزی تصَیت رؽتِ ّبی کبرؽٌبعی
ارؽذ CT scan ٍ MRI
 -3تدْیش آسهبیؾگبُ رادیَلَصی
 -4اًدبم فعبلیتْبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اس
عزیك اعتفبدُ اس اهکبًبت عبیز هزاکش
تحمیمبتی ٍ آهَسؽی
 -5اختصبؿ اتبق ثزای داًؾدَیبى کبرؽٌبعی

ً -5گزػ هثجت هغئَلیي داًؾگبُ در خْت

ارؽذ ٍ تدْیش آى

خذة اعضبء ّیأت علوی تَاًوٌذ
 -6داؽتي فضبی آهَسؽی هٌبعت

T

ST

 -1اهکبى عذم هَافمت ٍسارتخبًِ ثب راُ اًذاسی
کبرؽٌبعی ارؽذ

 CTscan ٍ MRIدر

داًؾکذُ پیزاپشؽکی
 -2عذم تأهیي اعتجبر خْت خزیذ تدْیشات السم
آسهبیؾگبُ رادیَلَصی
 -3احتوبل عذم ّوکبری هغئَلیي هزاکش آهَسؽی

درهبًی در خْت اعتفبدُ اس اهکبًبت آهَسؽی

 -1تدْیش آسهبیؾگبُ رادیَلَصی

WT
 -1تَخیِ اعضبء ّیبت علوی حبضزدر ثزد
تخصصی رادیَلَصی اس داًؾگبُ علَم پشؽکی
تجزیش ثز ضزٍرت حوبیت اس راُ اًذاسی
رؽتِ ّبی کبرؽٌبعی ارؽذ

ٍ MRI

CTscan

 -2پی گیزی خزیذ تدْیشات آسهبیؾگبُ
رادیَلَصی

