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مقدمه:
ثب ػالْ خذٔز دا٘ـدٛیبٖ ػضیض  ٚخیش ٔمذْ ثبثز ٚسٚدسبٖ ث ٝثخؾ سادیِٛٛطی دٞبٖ ٚ
فه  ٚصٛسر أیذٚاسیٓ ایٗ وشبثچ ٝسإٙٞبی ٔٙبػجی ثبؿذ سب دس طی ػ٘ ٝیٕؼبَ دیؾ
س ٚو ٝدس خذٔششبٖ ٞؼشیٓ أٛصؽ دس ثخؾ ٔب ث ٝیىی اص ٔفیذ سشیٗ  ٚؿیشیٗ سشیٗ
ِحظبر أٛصؿی ؿٕب دس دا٘ـىذ ٜثذَ ؿٛد  ٚثشٛا٘یٓ ٕٛٞاس ٜاص ؿٕب ث ٝػٛٙاٖ ٕٞىبسا٘ی
ٔٙظجز ػبِٓ ٔ ٚـشبق ایدبد سحٔ َٛثجز  ٚدٚػشب٘ی اسصؿٕٙذ یبد وٙیٓ.
ٌش ٜٚسادیِٛٛطی ٕٛٞاس ٜدزیشای دیـٟٙبدار ٘ ٚمط٘ ٝظشار اسصؿٕٙذ ؿٕب خٟز ثٟجٛد
ویفیز أٛصؿی دظٞٚـی  ٚدسٔب٘ی خٛد اػز.

ٔٛفك ثبؿیذ
اػشبد ٔ ٚذیش ٌش ٜٚسادیِٛٛطی دٞبٖ ،فه  ٚصٛسر
دوشش احٕذ سضب طالیی دٛس
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اػضبی ٌش:ٜٚ
دوشش احٕذ سضب طالیی دٛس:اػشبد ٔ -ذیش ٌش ٚ ٜٚسئیغ ثخؾ
دوشش ػب٘ذسا ٟٔش ػّی صاد :ٜاػشبدیبسٔ -ؼب ٖٚثخؾ
دوشش ؿیشیٗ ػخذسی:اػشبدیبس – ػشدشػز أٛصؽ سخصصی
دوشش الدٖ حبفظی :اػشبدیبس ٞ -یبر ػّٕیٔ -ذیش دظٞٚؾ دا٘ـىذٜ
دوشش ٟٔؼب خبدٔی لٟشٚدی :اػشبدیبسٞ -یبر ػّٕی
دوشش ا٘ٛؿ٘ ٝیىشبؽ :اػشبدیبس – ٞیبر ػّٕی
دوششٟٔذی أیشی ػیبٚؿب٘یٞ :یبر ػّٕی
دوشش ؿبٞیٗ ٕٞشیٞ :یبر ػّٕی

دفششچ ٝحبضش سحز ػٛٙاٖ الي ثٛن سادیِٛٛطی دٞبٖ  ٚفه ٚصٛسر ثٙٔ ٝظٛساطالع اص
ٔٛاسد أٛصؿی دس ٞش سشْ  ٚثجز وّی ٝفؼبِیشٟبی ػّٕی ٚػّٕی ؿٕب دس ثخؾ طشاحی ؿذٜ
اػز  .اص ا٘دبیی و ٝلؼٕشی اص ٕ٘ش ٜدبیبٖ سشْ ؿٕب ث ٝثجز دسػز فؼبِیششبٖ دس ایٗ
دفششچ ٝثؼشٍی داسد ِطفب دس ثجز ٍٟ٘ ٚذاسی اطالػبر ٔٛخٛد حذاوثش سٛخ ٝسا ٔجزَٚ
داسیذ.

الصْ ث ٝروش اػز وٞ ٝش دا٘ـدٛثبیؼشی ثب سٛخ ٝثٚ ٝاحذ ا٘شخبثی خٛد اص صفحبر ایٗ
وشبثچ ٝدشیٙز سٟیٕٛ٘ ٝد ٚ ٜدس خّؼ ٝاٚ َٚسٚد ث ٝثخؾ اٖ سا سحٛیُ ٔٙـی ثخؾ ثذٞذ
.
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:
-1حضٛس دس ثخؾ دس ػبػز  ٚسبسیخ ٔمشس  ٚػذْ سشن اٖ ثدض ثب اطالع ٔمبْ ٔؼَٚٛ
 -2سػبیز دلیك اص َٛاخاللی  ٚحفظ احششاْ دس ثشخٛسد ثب اػبسیذ دػشیبساٖ دشػُٙ
ثیٕبساٖ  ٚػبیش دا٘ـدٛیبٖ
 -3حضٛس دس وّیٙیه  ٚدشوّیٙیه فمط ثب سٚدٛؽ ػفیذ دضؿىی سٕیض ثب اػشیٗ ثّٙذ ٚ
دٌٕٞ ٝب ی ثؼش( ٝثشای خبٕٟ٘ب ثب ٔمٙؼ ٝػفیذ ٔٙبػت) ثب ٘صت ِیجُ اػٓ خٛا٘ب ثش سٚی
سٚدٛؽ أىبٖ دزیش ٔی ثبؿذ.
 -4سػبیز وبُٔ اص٘ َٛظبفز  ٚوٙششَ ػف٘ٛز اِضأی اػز.
 -5دغ اص سؼییٗ سٚص ٌ ٚش ٜٚوبسی سغییش اٖ ثٞ ٝیچ ٚخ ٝأىبٖ دزیش ٕ٘ی ثبؿذ.
 -6یه خّؼ ٝغیجز غیش ٔٛخ ٝحزف ٚاحذ ٚثشای ثیؾ اص یه خّؼ ٝغیجز ٕ٘ش ٜصفش
ثشای ٚاحذ ٔٙظٛس خٛاٞذ ؿذ
 -7اػشفبد ٜاص ٔٛثبیُ سجّز ِ ٚخ سبة فمط ثب اخبصٔ ٜمبْ ٔؼ َٛثخؾ خبیض ٔی ثبؿذ .
خٛسدٖ  ٚاؿبٔیذٖ دس ثخؾ ٕٔٛٙع ٔی ثبؿذ.
 -8دٛؿب٘ذٖ سٚدٛؽ ٔ ٚحبفظ سیشٚییذ ثشای سٕبٔی ثیٕبساٖ اِضأی اػز.
 -9سغییش ٔٛضٛع ػٕیٙبس -سٚص وبسیٌ ٓٞ -شٞٚی -ػبػز  ٚسٚص أشحبٖ ٞبی سؼییٗ
ؿذ ٜأىبٖ دزیش ٕ٘ی ثبؿذ.
ٞ -11ش دا٘ـد ٛثبیؼشی فمط دس أشحبٖ سؼییٗ ؿذ ٜثشای ٌش ٜٚخٛد ؿشوز ٕ٘ٛدٚ ٜ
أىبٖ ثشٌضاسی أشحبٖ ٔدذد یب ؿشوز دس أشحبٖ ٌش ٜٚدیٍش ٔطّمب ٚخٛد ٘ذاسد.
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رادیولوژی دهان و فک و صورت عملی 1
طجك وٛسیى ِْٛٛأٛصؿی دا٘ـدٛیبٖ دٚس ٜدوششی ػٕٔٛی ایٗ دٚس ٜؿبُٔ أٛصؽ
سىٙیىٟبی سادیٌٛشافی داخُ دٞب٘ی اػز و ٝدس ثخؾ سادیِٛٛطی ثش سٚی فب٘ش ْٛثشٌضاس
خٛاٞذ ؿذ.
ثخؾ دشی وّیٙیه سادیِٛٛطی فه  ٚصٛسر ٚالغ دس طجم ٝصیش صٔیٗ ػبخشٕبٖ ؿٕبس2 ٜ
داسای د ٚاسبق سادیٌٛشافی ٔدٟض ث ٝفب٘ش ْٛػش ثب اػشخٛاٖ فه  ٚد٘ذاٟ٘بی ا٘ؼب٘ی اػز
و ٝیه سبسیىخب٘ ٝخٟز ظٟٛس  ٚثجٛر دػشی ٔدضا داسد .
دٔ٘ٛؼششیـٗ سٛػط ٔشخصص سادیِٛٛطی دس سٚصٞبی دٚؿٙج ٚ ٝچٟبسؿٙجٞ ٝش ٞفشٝ
ػبػز ٘ٚ9یٓ  ٚیبصد٘ٚ ٜیٓ صجح دغ اص حضٛس  ٚغیبة ثشای ٌشٞ ٜٚبی حذاوثش ٘ 11فشٜ
ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ.
سىٙیه داخُ دٞب٘ی ٘یٕؼبص  -سىٙیه ثبیز ٚی – ًٙظٟٛس  ٚثجٛر دػشی -چیذٔبٖ
ػّٕی سادیٌٛشافی ٞب  ٚخطبٞبی سىٙیىی  ٚسبسیىخب٘ ٝای دس ایٗ دٚس ٜأٛصؽ داد ٜخٛاٞذ
ؿذ.
دا٘ـدٛیبٖ ٔٛظف ٞؼشٙذ ثشای ٞش ٘بحی ٝفىی حذالُ  1سیىٛاسٔٙز دس الي ثٛن خٛد ثب
أضبی اػشبد ٔشثٛط ٝداؿش ٝثبؿٙذ.سٟی ٝفیّٓ ٔٛسد اػشفبد ٜخٟز سٕشیٗ  ٚأشحبٖ ػّٕی
ث ٝػٟذ ٜدا٘ـد ٛاػز.
سحٛیُ یه ػشی وبُٔ سادیٌٛشافی دشی آدیىبَ  ٚیه ػشی وبُٔ ثبیز ٚی ًٙاص فب٘شْٛ
و ٝثذسػشی دشٚػغ ؿذٔ ٚ ٜب٘ز ؿذ ٜثبؿذ حذالُ یه ٞفش ٝلجُ اص سبسیخ أشحبٖ
ػّٕی ثٕٞ ٝشا ٜالي ثٛن ث ٝاػشبد ٔشثٛط ٝاِضأی اػز .دغ اص حذاوثش ّٟٔز اػالْ ؿذٜ
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چبسر  ٚالي ثٛن اص دا٘ـد ٛسحٛیُ ٌشفشٕ٘ ٝیـٛد.الصْ اػز دا٘ـد ٛاص ٕ٘ ٝ٘ٛخذَٚ
صیش ث ٝسؼذاد الصْ وذی سٟی ٝوشد ٚ ٜفؼبِیشٟبی خٛد سا ثجز ٕ٘بیذ.
چبسر ٞبی سحٛیّی داسای ٔـخصبر وبُٔ ث٘ ٝحٙٔ ٛبػت ث ٝالي ثٛن ٔشصُ ؿٛد.
ٔؼِٛیز ٌٓ ؿذٖ یب خذا ؿذٖ فیّٕٟب ث ٝػٟذ ٜدا٘ـد ٛاػز.
ثدض ػبػشٟبی دٔ٘ٛؼششیـٗ  ٚدٙح ؿٙجٞ ٝب دا٘ـدٔ ٛیشٛا٘ذ ثب ٕٞبٍٙٞی ٔٙـی ثخؾ ٚ
سػبیز اص َٛوّیٙیه ثب دٛؿیذٖ سٚدٛؽ (ٔمٙؼ )ٝػفیذ  ٚسٕیض سىٙیه سذسیؼی سا
سٕشیٗ  ٚچبسر خٛد سا سىٕیُ ٕ٘بیذ.
ٔجبحث أشحبٖ خشٚج اص ثخؾ :سىٙیه ٞبی سادیٌٛشافی داخُ دٞب٘ی -فیّٓ-
سبسیىخب٘ -ٝظٟٛس  ٚثجٛر -حفبظز -وٙششَ ػف٘ٛز٘ -شٔبَ ا٘بسٔٛی
أشحبٖ اص ٔجبحث سئٛسی ثب ٕٞبٍٙٞی ٕ٘بیٙذٌ ٜشٞ ٜٚب ثصٛسر ٕٞب ٚ ًٙٞوشجی ثشٌضاس
خٛاٞذ ؿذ.
خبثدبیی  ٚسغییش دس ٌش ٜٚثٙذی أشحبٖ ٞبی وشجی ٚػّٕی دبیبٖ ثخؾ أىبٖ دزیش ٘جٛدٜ
 ٚػذْ حضٛس دا٘ـد ٛدس ػبػز ٔمشس ثٙٔ ٝضِٕ٘ ٝش ٜصفش ثشای ٚاحذ دشی وّیٙیه ٔی
ثبؿذ  ٚدا٘ـدٞ ٛیچ ٌ ٝ٘ٛاػششاضی سا ٘خٛاٞذ داؿز.
سفش٘غ :اخشیٗ چبح ٔٛخٛد دس وشبثخب٘ ٝدا٘ـىذ ٜوشبة سادیِٛٛطی دٞبٖ ٚایز  ٚفبسٚٚ
ٍاحذ رادیَلَشی عولی یک در ترم ضص بِ داًطجَیاى ارائِ هی گردد ایي ٍاحذ طی دٍ گردش
ّفتِ ای دٍ رٍز از ساعت  9الی  14در هحل پری کلیٌیک (فاًتَم) برگسار هی گردد .عٌاٍیي
جلسات بِ صَرت ارائِ تَسط هذرس جلسِ در ابتذای رٍز (ساعت ً ٍ9ین صبح ٍ
ً ٍ 11ین صبح) ٍ سپس کار عولی بِ رٍی فاًتَم اًجام خَاّذ ضذ.
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خّؼٝ

ِٛاصْ ٔٛسد ٘یبص

ػش فصُ

سؼذاد
خّؼبر

1

دستگاُ رادیَگرافی/دارٍی
رادیَگرافی پری اپیکال برٍش ًیوساز از
لذام فک باال ظَْر ٍثبَت(تاریکخاًِ) /فاًتَم

یک جلسِ

2

رادیَگرافی پری اپیکال برٍش ًیوساز از
پرهَلر ٍهَلر فک باال

دستگاُ رادیَگرافی/دارٍی
ظَْر ٍثبَت(تاریکخاًِ) /فاًتَم

یک جلسِ

3

رادیَگرافی پری اپیکال برٍش ًیوساز از
لذام فک پاییي

دستگاُ رادیَگرافی/دارٍی
ظَْر ٍثبَت(تاریکخاًِ) /فاًتَم

یک جلسِ

4

رادیَگرافی پری اپیکال برٍش ًیوساز از
پرهَلر ٍهَلر فک پاییي

دستگاُ رادیَگرافی/دارٍی
ظَْر ٍثبَت(تاریکخاًِ) /فاًتَم

یک جلسِ

5

رادیَگرافی بایت ٍیٌگ پرهَلر ٍ هَلر

دستگاُ رادیَگرافی/دارٍی
ظَْر ٍثبَت(تاریکخاًِ) /فاًتَم

یک جلسِ

6

توریي هَارد فَق

دستگاُ رادیَگرافی/دارٍی
ظَْر ٍثبَت(تاریکخاًِ) /فاًتَم

دٍ جلسِ

7

برگساری اهتحاى ًْایی

دستگاُ رادیَگرافی/دارٍی
ظَْر ٍثبَت(تاریکخاًِ) /فاًتَم

یک جلسِ
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ریکوارمنت پری کلینیک رادیولوژی فک و صورت

سبسیخ

٘بحی ٝسادیٌٛشافی

خطبی

خطبی

سىٙیىی سبسیىخب٘ ٝای

دانشجو :

سبییذ اػشبد

ٕ٘شٜ
A-C

ػب٘ششاَ ٔبٌضیال
کاًیي هاگسیال
دشِٔٛش ٔبٌضیال
ِٔٛش ٔبٌضیال
ػب٘ششاَ ٔٙذیجُ

وب٘یٗ ٔٙذیجُ
دشِٔٛش ٔٙذیجُ
ِٔٛش ٔٙذیجُ
ثبیز ٚی ًٙدشِٔٛش
ثبیز ٚیِٛٔ ًٙش

ٕ٘ش ٜوُ:
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کارنامه رادیولوژی عملی  1دانشجو .........................

ٕ٘ش ٜدا٘ـدٛ

حذاوثش ثبسْ
حضٛس  ٚغیبة

ٕ٘ 2شٜ

ٕ٘ش ٜأشحبٖ وشجی

ٕ٘ 4شٜ

ٕ٘ش ٜأشحبٖ ػّٕی

ٕ٘5شٜ

چبسر سحٛیّی

ٕ٘ 4شٜ

سیىٛاسٔٙز

ٕ٘ 5شٜ

ٔالحظبر:

ٟٔش  ٚأضب اػشبد ٔشثٛط:ٝ
ٟٔش  ٚأضب ٔذیش ٌش:ٜٚ
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رادیولوژی دهان و فک و صورت عملی 2
طجك وٛسیى ِْٛٛأٛصؿی دا٘ـدٛیبٖ دٚس ٜدوششی ػٕٔٛی ایٗ دٚس ٜؿبُٔ ا٘دبْ
سىٙیىٟبی سادیٌٛشافی داخُ دٞب٘ی اػز و ٝدس ثخؾ سادیِٛٛطی ثش سٚی ثیٕبساٖ ٔشاخؼٝ
وٙٙذ ٜا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ.
ثخؾ سادیِٛٛطی دٞبٖ فه  ٚصٛسر ٚالغ دس طجم ٝصیش صٔیٗ ػبخشٕبٖ ؿٕبس 3ٜداسای 7
وبثیٗ سادیٌٛشافی ٔدٟض ث ٝدػشٍبٞ ٜبی سادیٌٛشافی داخُ دٞب٘ی اػز و ٝیه
سبسیىخب٘ ٝثب دشٚػؼٛس ظٟٛس  ٚثجٛر اسٔٛبسیه داسد.
دیؾ ٘یبص  :سادیِٛٛطی ػّٕی یه  ٚسادیِٛٛطی ٘ظشی د ٚ ٚیب ٕٞضٔبٖ
در ضرٍع ّر رٍتیطي برای ّر گرٍُ از داًطجَیاى تَسط یکی از اساتیذ دهًَستریطي دادُ هی ضَد
سپس داًطجَیاى تحت ًظارت اساتیذ از بیواراى هراجعِ کٌٌذُ بِ بخص رادیَلَشی الذام بِ تْیِ
رادیَگرافی ّا بر طبك دستَر العول ارائِ ضذُ تَسط گرٍُ هی ًوایٌذ.
کار عولی بر رٍی بیواراى هراجعِ کٌٌذُ تَسط داًطجَیاى اًجام ضذُ ٍ بَسیلِ هذرسیي کٌترل
هیگردد  .داًطجَیاى هَظف بِ حضَر در ساعت همرر در بخص بَدُ ٍ بایذ اصَل
کٌترل عفًَت ٍ حفاظت در برابر اضعِ را رعایت ًوایٌذ.
هَاردی کِ در ّر دٍرُ بایذ تَسط ّر داًطجَ ارائِ گردد بِ ضرح زیر است.
 -1رادیَگرافی ّای پری آپیکال
 -2رادیَگرافی بایت ٍیٌگ
{ در هجوَع  80کلیطِ }

 -3رادیَگرافی اکلَزال
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 -4ارائِ سویٌار داخل بخطی
 -5اهتحاى خرٍج از بخص
ٔجبحث أشحبٖ خشٚج اص ثخؾ ٘ :شٔبَ ا٘بسٔٛی وّیـٞ ٝبی داخُ دٞب٘ی -خطبٞبی
سىٙیىی  ٚسبسیىخب٘ ٝای وّیـٞ ٝبی داخُ دٞب٘ی
أشحبٖ خشٚج اص ثخؾ اص ٔجبحث سئٛسی ثب ٕٞبٍٙٞی ٕ٘بیٙذٌ ٜشٞ ٜٚب ثصٛسر ٕٞبًٙٞ
ثشٌضاس خٛاٞذ ؿذ.
ٔجبحث ػٕیٙبس داخُ ثخـیِٙ :ذٔبسن ٞبی آ٘بسٔٛیه فه ثبال  ٚدبییٗ -سىٙیه ٔٛاصی
سادیٌٛشافی -سىٙیه ٘یٕؼبص -خطبٞبی ظٟٛس  ٚثجٛر  ٚسىٙیىی -دٛػیذٌی-ثیٕبسیٟبی
دشیٛد٘شبَ-
خبثدبیی  ٚسغییش دس ٌش ٜٚثٙذی أشحبٖ ٞبی وشجی ٚػّٕی أىبٖ دزیش ٘جٛد ٚ ٜػذْ
حضٛس دا٘ـد ٛدس ػبػز ٔمشس ثٙٔ ٝضِٕ٘ ٝش ٜصفش ثشای ٚاحذ ٔی ثبؿذ  ٚدا٘ـدٞ ٛیچ
ٌ ٝ٘ٛحك اػششاضی سا ٘خٛاٞذ داؿز.
سفش٘غ :اخشیٗ چبح ٔٛخٛد دس وشبثخب٘ ٝدا٘ـىذ ٜوشبة سادیِٛٛطی دٞبٖ ٚایز  ٚفبسٚٚ
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ریکوارمنت رادیولوژی فک و صورت عملی 2
دانشجو......................
سبسیخ

نام و شماره

PA

BW

OCC

CC

گروه..........................
SH

EL

OV

پرونذه مراجعه
کننذه

12

DIS

FP

RR

NOTE

امضا مسول بخش

کارنامه رادیولوژی عملی  2دانشجو .........................

حذاوثش ثبسْ
حضٛس  ٚغیبة

ٕ٘ 2شٜ

سػبیز وٙششَ ػف٘ٛز

ٕ٘ 1شٜ

ٕ٘ش ٜػٕیٙبس

ٕ٘ 4شٜ

ٕ٘ش ٜأشحبٖ ؿفبٞی

ٕ٘ 4شٜ

سیىٛاسٔٙز

ٕ٘ 9شٜ

ٕ٘ش ٜدا٘ـدٛ

ٔالحظبر:

ٟٔش  ٚأضب اػشبد ٔشثٛط:ٝ
ٟٔش  ٚأضب ٔذیش ٌشٜٚ

:
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رادیولوژی دهان و فک و صورت عملی3
ٍاحذ رادیَلَشی عولی سِ در ترم ًِ بِ داًشجَیاى ارائِ هی گردد ایي ٍاحذ طی دٍ
دٍ رٍز درّفتِ از ساعت ً ٍ9ین الی  44در بخش رادیَلَشی برگسار هی گردد
داًشجَیاى تحت ًظارت اساتیذ از بیواراى هراجعِ کٌٌذُ بِ بخش رادیَلَشی اقذام بِ تْیِ رادیَگرافی ّا بر
طبق دستَر العول ارائِ شذُ تَسط گرٍُ هی ًوایٌذ
کار عولی بر رٍی بیواراى هراجعِ کٌٌذُ تَسط داًشجَیاى اًجام شذُ ٍ بَسیلِ هذرسیي کٌترل هی گردد.
هَاردی کِ در ّر دٍرُ بایذ تَسط داًشجَیاى ارائِ گردد بِ شرح زیر است.
 -4رادیَگرافی ّای پری آپیکال
 -2رادیَگرافی بایت ٍیٌگ
 -3رادیَگرافی اکلَزال

{در هجوَع  08کلیشِ }

 -4ارائِ سویٌار داخل بخشی
 -5اهتحاى خرٍج از بخش

ٔجبحث أشحبٖ خشٚج اص ثخؾ٘ :شٔبَ ا٘بسٔٛی دس وّیـٞ ٝبی داخُ دٞب٘ی ٚدب٘ٛسأیه-
خطبٞبی سىٙیىی  ٚسبسیىخب٘ ٝای دس وّیـٞ ٝبی داخُ دٞب٘ی  ٚدب٘ٛسأیه -سـخیص
افششالی ضبیؼبر اص ٔجبحث ػٕیٙبسٞبی داخُ ثخـی
أشحبٖ ثب ٕٞبٍٙٞی ٕ٘بیٙذٌ ٜشٞ ٜٚب ثصٛسر ٕٞب ًٙٞثشٌضاس خٛاٞذ ؿذ.
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خبثدبیی  ٚسغییش دس ٌش ٜٚثٙذی أشحبٖ ٞب أىبٖ دزیش ٘جٛد ٚ ٜػذْ حضٛس دا٘ـد ٛدس
ػبػز ٔمشس ثٙٔ ٝضِٕ٘ ٝش ٜصفش ثشای ٚاحذ وّیٙیه ٔی ثبؿذ  ٚدا٘ـدٞ ٛیچ ٌٝ٘ٛ
اػششاضی سا ٘خٛاٞذ داؿز.
ٔجبحث ػٕیٙبس ٞبی داخُ ثخـی  :ویؼز سادیىٛالس -ویؼز سصیدٛاَ -ویؼز د٘شی
طسٚع -AOT -اد٘ش -KOT -ْٛآّٔٛثالػشٔٛب -ػٙذسْ ٌٛسِیٗٔ -یىؼٔٛبٕٞ-ب٘ظیٔٛب-
 -CGCGالٍ٘شٞب٘غ ٞیؼشیٛػیشٛصیغ -دشی وش٘ٚیز-اػشئٛسادی٘ٛىشٚص-
اػشئٔٛیّیز-فیجشٚص دیؼذالصی -اٚػیفبئی ًٙفیجشٔٚب -اػشئٛػبسؤٛب -وٙذسٚػبسؤٛب
سفش٘غ :اخشیٗ چبح ٔٛخٛد دس وشبثخب٘ ٝدا٘ـىذ ٜوشبة سادیِٛٛطی دٞبٖ ٚایز  ٚفبسٚٚ
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ریکوارمنت رادیولوژی فک و صورت عملی3
دانشجوٌ..............................ش.............................ٜٚ
سبسیخ

نام و شماره

PA

BW

OCC

CC

SH

EL

OV

پرونذه مراجعه
کننذه
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DIS

FP

RR

NOTE

امضا مسول بخش

کارنامه رادیولوژی عملی  3دانشجو .........................

حذاوثش ثبسْ
حضٛس  ٚغیبة

ٕ٘ 2شٜ

سػبیز وٙششَ ػف٘ٛز

ٕ٘ 1شٜ

ٕ٘ش ٜػٕیٙبس

ٕ٘3شٜ

ٕ٘ش ٜأشحبٖ

ٕ٘ 5شٜ

سیىٛاسٔٙز

ٕ٘ 9شٜ

ٕ٘ش ٜدا٘ـدٛ

ٔالحظبر:

ٟٔش  ٚأضب اػشبد ٔشثٛط:ٝ
ٟٔش  ٚأضب ٔذیش ٌش:ٜٚ
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