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اطالعيه شماره 7

اطالعيه در خصوص دو رشته امتحانی فناوری اطالعات سالمت و فناوری تصویربرداری پزشکی
آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 95-99

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان ،ضمن آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و اميد
سربلندي ،به اطالع داوطلبان این رشته میرساند :
باتوجه به پيگيری داوطلبان آزمون ،مبنی بر کامل نبودن منابع امتحانی این دو رشته ،بدینوسيله
براساس اعالم دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،تغييرات مربوطه به شرح زیر اعالم می-
گردد  .الزم به توضيح است طبق اعالم دبيرخانه مذکور در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی درس
امتحانی "فيزیک پرتوها و دستگاههای تصویربرداری" تفکيک شده و به دو دروس امتحانی مجزا با
نام "فيزیک پرتوشناسی تشخيص" و "تکنيکهای تصویربرداری پزشکی" با ضرایب جدید تغيير یافته
است.
رشته

منابع

درس
بيماری شناسی و اصطالحات
پزشکی

فناوری اطالعات
سالمت

کليات پزشکی – منير نوبهار و دکتر عباسعلی وفایی چاپ ششم
0932
برنامه نویسی به زبان  ،Cتاليف مهندس عين هللا جعفر نژاد قمی-
فصلهای  0الی 00

کامپيوتر و ساختمان داده

فناوري
تصويربرداري
پزشكي

هند بوک برونر و سودارث –  ( 4102و ترجمههای معتبر آن)

اصول ساختمان دادهها به زبان  ،Cتاليف هورویتز ()Hurwitz
ترجمههای امير عليخانزاده و جعفرنژاد قمی

فيزیک عمومی

0 /5

-

ریاضی عمومی

0 /5

-

فيزیک هسته ای و اتمی

4

-

فيزیک پرتوشناسي
تشخيصي

9

-

تكنيك هاي تصويربرداري
پزشكي

0

- Merrill’s atlas of radiographic Positioning and
Procedures- By Eugene D. Frank, MA, RT(R), FASRT,
FAEIRS, Bruce W. Long, MS, RT(R)(CV), FASRT and
Barbara J. Smith
- Step by step ct. scan by D Karthikeyan, Deepa Chegu
- MRI parameters and positioning by Torstein B.
Moeller, Emil Reif

فيزیولوژی

4

-

آناتومی

4

-

مرکز سنجش آموزش پزشکی
0

