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اطفال و 

 نوزادان

تیواری ّای عفًَی ٍ ٍاگیر 

 

اپیذهیَلَشی عفًَت تیوارظتاًی 

اپیذهیَلَشی ؼیَع، ترٍز تیواری 

آهَزغ فردی ٍ ظطح اجتواع 

اتیَلَشی ، یؽگیری ٍ ؼٌاظایی زٍدٌّگام تیواری اپیذهیَلَشی 

تررظی عَارض کَتاُ هذت ٍ طَالًی هذت تیواری 

اپیذهیَلَشی اتیَلَشی تعتری هجذد 

 طراحی رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی ٍ غیر دارٍیی

طراحی رٍغ ّای  تؽخیص تیواری 

اتیواری ّای غیر ٍاگیر 

ّای هادرزادی اپیذهیَلَشی ؼیَع، ترٍز تیواری 

اپیذهیَلَشی ؼیَع، ترٍز تیواری ّای اکتعاتی 

اپیذهیَلَشی اتیَلَشی ، یؽگیری ٍ ؼٌاظایی زٍدٌّگام تیواری 

طراحی رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی ٍ غیر دارٍیی تیواری 

حَادث ٍ ترٍها 

اپیذهیَلَشی ؼیَع ٍ ترٍز حَادث ٍ ترٍها 

هذت  تررظی عَارض کَتاُ هذت ٍ طَالًی

اپیذهیَلَشی اتیَلَشی 

آهَزغ فردی ٍ ظطح اجتواع یؽگیری از حَادث 

 
 
 
 
 
 

ظرطاى 

غرتالگری ظرطاى ّا 

حعاظیت ٍ ٍیصگی اًَاع رٍغ ّای تصَیرترداری 

 ٍ ظًََاالظتَگرافی MRS،MRP،DWI رٍغ ّای ًَیي تصَیرترداری

( ، ظًََگرافی کالرداپلرCTA-MRA-MRV)زٍدٌّگام تیواریؼٌاظایی  تیواری ّای قلثی ٍ عرٍقی

کارترد رٍغ ّای تصَیرترداری در ؼٌاظایی زٍدٌّگام تیواری تیواری ٍاگیر ٍ عفًَی 



گروه 

 رادیولوژِی

 

 

 

ظالهت زًاى 

طراحی رٍغ ّای تصَیرترداری تؽخیص تیواری 

ًقػ رٍغ ّای تصَیرترداری در ارزیاتی هیساى هَفقیت رٍغ ّای ًاتاٍری 

ظًََگرافی در ارزیاتی ظالهت زًاى 

( MRIظًََگرافی ٍ)ًقػ رٍغ ّای تصَیرترداری در پایػ ٍ هراقثت از هادراى تاردار

آالیٌذُ ّای هحیطی ٍ ظالهت هحیط 

هذیریت تْذاؼت ایوٌی ٍ پرتَّای یًَیساى ؼغلی 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 گروه زنان

 

 

زایواى 

( اجتواعآهَزغ فردی ٍ ظطح )ترٍیج  زایواى طثیعی 

تی دردی در زایواى طثیعی 

( خًَریسی، عفًَت، تة ؼیردّی)اپیذهیَلَشی ؼیَع ٍ ترٍزعَارض هادری دٍرُ پط از زایواى

طراحی رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی ٍ غیر دارٍیی  خًَریسی ٍ عفًَت پط از زایواى 

 

 

 

 

 

تارداری 

...( رٍهاتَلَشی، عصثی ٍ  -قلثی ٍ عرٍقی) تیواری زهیٌِ ای اپیذهیَلَشی اتیَلَشی ، یؽگیری ٍ ؼٌاظایی زٍدٌّگام

اپیذهیَلَشی هراقثت ٍ آزهایؽات قثل تارداری ٍ حیي تارداری 

رٍغ ّای تؽخیص ٍ غرتالگری ظالهت جٌیي 

...( خَى، زایواى زٍدرض، تاخیر رؼذ رحوی جٌیي، پرُ اکالهپعی، پرفؽاری )اپیذهیَلَشی ؼیَع ٍ ترٍز پیاهذ تارداری 

زایواى زٍدرض، تاخیر رؼذ رحوی جٌیي، پرُ )اپیذهیَلَشی اتیَلَشی ، یؽگیری ٍ ؼٌاظایی زٍدٌّگام  پیاهذّای ًاهطلَب تارداری

...( اکالهپعی، پرفؽاری خَى، 

طراحی رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی  ٍ هذاخالت جْت پیؽگیری ٍ درهاى تارداری پرخطر 

 

 

 

شًیکَلَشی 

اپیذهیَلَشی اتیَلَشی ، یؽگیری ٍ ؼٌاظایی زٍدٌّگام تیواری ّای هقارتتی 

( ..,HPV,HIV, HBS,HSV) طراحی رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی جْت پیؽگیری ٍ درهاى تیواری ّای هقارتتی

اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، ؼیَع ٍ ترٍز ظٌذرم تخوذاى پلی کیعتیک 

غیر داٍریی جْت پیؽگیری ٍ درهاى ظٌذرم تخوذاى پلی کیعتیک طراحی رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی ٍ 

 ..(ٍ GTNاًذٍهترپعتاى، تخوذاى ٍلَ، -ظرٍیکط)اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، ؼیَع ٍ ترٍز ظرطاى ّای زًاى  



طراحی رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی ٍ غیردارٍیی جْت پیؽگیری ٍ درهاى ظرطاى ّای زًاى آًکَلَشی زًاى 

ًازایی 
اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، ؼیَع ٍ ترٍز ًاتارٍری هرداى ٍ زًاى 

طراحی رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی ٍ غیر داٍریی جْت پیؽگیری ٍ درهاى ًازایی 

 

کف لگي 
...( تی اختیاری ادرار، افتادگی رحن، )اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، ؼیَع ٍ ترٍز تیواری ّای کف لگي

...( تی اختیاری ادرار، افتادگی رحن، )دارٍیی ٍ غیردارٍیی جْت پیؽگیری ٍ درهاى تیواری ّای کف لگيطراحی رٍغ ّای  درهاًی 

کارترد رٍغ ّای تصَیرترداری درٍى تیي در ؼٌاظایی ٍ در هاى تیواری ّای زًاى ی درٍى تیي زًاى حجرا

 یهوشیگروه ب

کٌترل درد حیي ٍ پط از عول 

 حیي ٍ پط از عولّت کٌترل درد   ٍ غیردارٍییکارترد رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی 

طراحی هذاخالت کٌترل درد حاد در ریکاٍری 

کارترد اًَاع رٍغ ّای تی دردی در زایواى طثیعی 

تخػ ریکاٍری 
..( لرز تعذ از عول ٍ -تَْع اظتفراغ -ّوَدیٌاهیک) اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، یؽگیری ٍ ؼٌاظایی زٍدٌّگام عَارض پط از عول

کارترد اًَاع رٍغ ّای تیَْؼی در جراحی 

...( پرفؽاری خَى، افت فؽارخَى، خًَریسی ٍ) اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، یؽگیری عَارض حیي از عول  حیي عول

 طة اورژانس

 هذیریت دپارتواى اٍرشاًط

رضایتوٌذی از خذهات اٍرشاًط 

گردغ تیواراى ٍعَاهل هَثر تر آى 

عولکرد ٍاحذ تریاش 

ظَاًح، حَادث 

اپیذهیَلَشی ٍ پیؽگیری از ظَاًح، حَادث 

هراقثتْای تحراًی دراٍرشاًط 

هذیریت تحراى 

تیواریْای قلثی عرٍقی  قلة

اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، ؼیَع ٍ ترٍز تیواری 

طراحی رٍغ ّای  درهاًی دارٍیی ٍ غیردارٍیی 

زٍدٌّگام تیواری کارترد اًَاع رٍغ ّای تؽخیصی در ؼٌاظایی 

کارتردگیاّاى دارٍیی در تیواریْای قلة ٍعرٍق 



 

 ظَاد ظالهتآهَزغ فردی ٍ ظطح اجتواع، ،  خَد هراقثتی در تیواراى

طراحی ظیعتن الکترًٍیک ثثت اکَکاریذگرافی 

 یجراح

ترٍها 

اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، ؼیَع ٍ ترٍز ترٍها 

ؼٌاظایی تیواری کارترد اًَاع رٍغ ّای تؽخیصی در 

طراحی هذاخالت کٌترل درد 

 ظَاد ظالهتآهَزغ فردی ٍ ظطح اجتواع، ،  خَد هراقثتی در تیواراى

کارترد اًَاع رٍغ ّای جراحی در درهاى تیواری 

ظَختگی 

اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، ؼیَع ٍ ترٍز ظَختگی 

طراحی هذاخالت کٌترل درد 

دارٍیی ٍ غیردارٍیی طراحی رٍغ ّای  درهاًی 

آهَزغ فردی ،  خَد هراقثتی در تیواراى

کاًعر 

اپیذهیَلَشی اتیَلَشی، ؼیَع ٍ ترٍز 

 کارترد اًَاع رٍغ ّای جراحی در درهاى تیواری

 ظَاد ظالهتآهَزغ فردی ٍ ظطح اجتواع، ،  هراقثتی در تیواراى


