
 
 

  
  ١٤٠١-١٤٠٢سال تحصيلي :                     دوم :نيمسال                     راديولوژي: گروه 

  واحد ٣تعداد واحد :  تضمين و كنترل كيفي روشهاي تصويربرداري پزشكي              اسم درس : 
  راديولوژي پيوسته كارشناسيرشته :                                             رضا افضلي پور           مسئول درس: 

شماره 

  جلسات
  تدريس كننده  موضوع بحث

 رضا افضلي پور يفيو ضمانت ك يفيكنترل ك يفيك تيريمد ميو مفاه فيتعار  ١

 رضا افضلي پور  هزينه ها و مزاياي برنامه تضمين كيفيت  ٢

 رضا افضلي پور  كاركنان در يك برنامه تضمين كيفيتارزيابي عملكرد   ٣

 رضا افضلي پور  روشها و آزمونهاي كنترل كيفي تاريكخانه راديولوژي  ٤

 رضا افضلي پور  روشها و آزمونهاي كنترل كيفي پروسسورهاي راديولوژي  ٥

 رضا افضلي پور  يمعمول يوگرافيرادروشها و آزمونهاي كنترل كيفي   ٦

 رضا افضلي پور  آزمونهاي كنترل كيفي سيستم هاي فلوروسكوپيروشها و   ٧

 رضا افضلي پور  روشها و آزمونهاي كنترل كيفي سيستم هاي راديوگرافي پرتابل  ٨

  رضا افضلي پور  امتحان ميان ترم  ٩
 رضا افضلي پور  روشها و آزمونهاي كنترل كيفي سيستم هاي  راديوگرافي دنداني  ١٠

 رضا افضلي پور  كنترل كيفي سيستم هاي  ماموگرافي روشها و آزمونهاي  ١١

 رضا افضلي پور  روشها و آزمونهاي كنترل كيفي سيستم هاي  راديولوژي ديجيتال  ١٢

 رضا افضلي پور  كنترل كيفي سيستم هاي سي تي اسكن  ١٣

  رضا افضلي پور  ٢كنترل كيفي سيستم هاي سي تي اسكن   ١٤

 رضا افضلي پور  سيستم هاي  سونوگرافيروشها و آزمونهاي كنترل كيفي   ١٥

 رضا افضلي پور  روشها و آزمونهاي كنترل كيفي سيستم هاي ام آر آي  ١٦

  رضا افضلي پور  رفع اشكال  ١٧



  

  
  

  :  استراتژي آموزشي
 سخنراني، پرسش و پاسخ وبحث دانشجويي -

 كنفرانس و تحقيق دانشجويي   -

-   
  ابزار و وسائل كمك آموزشي : 

 )و ويدئو پروژكتور Power pointكامپيوتر (استفاده از  -

 فيلمهاي آموزشي  -

 وايت برد -

-  
 منابع مورد استفاده در تدريس : 

  
١-JEFFRY PAPP, QUALITY MANAGEMENT IN THE IMAGING SCIENCES- 
LATEST EDITIN – MOSBY 
 
٢- Quality Assurance for Diagnostic Imaging NCRP REPORT No. ٩٩ 

  

    

  شيوه  ارزشيابي  دانشجو : 
   %١٠حضور و غياب و حضور فعال در بحث ها و كنفرانس دانشجويي  و تحقيق :  -
  %٣٠امتحان ميان ترم:   -

  %٦٠: امتحان پايان ترم -

                     ١٠٠%  
  نوع ارزشيابي :

    سواالت چهارجوابي -
 سواالت تشريحي -

 گزارش كار عملي -

  


