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 مقاله پژوهشی 

 

 نیا یشغل یازهایبا ن یپرتوشناس یتکنولوژ یتطابق دروس کارشناس

 گان آموختدانش دگاهیرشته از د

 

 *یگودرز هیراض، یحامد زمان، سامان دالوند، یالهام رضو
 

 

 چكيده

آنها  شرفتیشود و فرصت پ هاهبرنام نینقاط ضعف ا ییمنجر به شناسا تواندیرشته م کی یشغل یازهایبا ن دروس ارتباط یابیارزمقدمه: 

گان آموختدانش دگاهید یرسمطالعه بر نیهدف از ا. دارند هایماریب صیدر تشخ ینقش مهم یپرتوشناس یهاستیتکنولوژ. را فراهم کند
 . ها بودآن یشغل یازهایا نرشته ب نیدروس ا انطباق زانیم در مورد یپزشک یربرداریاغل در مراکز تصوش یشناسپرتو یتکنولوژ یکارشناس

شاغل در مراکز  یپرتوشناس یتکنولوژ یرشته یکارشناس یهآموختدانش 134 یبر رو یمقطع - یفیمطالعه توص نیا: هاروش

 به صورت یریگنمونه یهویش. انجام شد 1397و لرستان در سال  المیا، کردستان، کرمانشاه، همدان یهااستان یپزشک یربرداریتصو
شنامه که شامل اطالعات پرس قیاز طر هاهداد. پرتوکاران هراستان صورت گرفت یماردرصد جامعه آ 20نسبت  کیساده با تفک یتصادف

با  هاهداد. دیگرد یآورجمع یشغل یهاتیمسؤولرشته در  نیا یدر مورد کاربرد دروس اصل ینظرسنج ت مربوط بهسؤاالو  کیدموگراف
 . شد لیو تحل هیدرصد( تجز، یفراوان، اریمع نحرافا، نیانگیم) یفیاستفاده از آمار توص

. (08/3±9/0داشتند ) یشغل یازهایکاربرد را در ن نیترکم هیکاربرد و دروس پا نیتربیش 04/4±7/0 یبا نمره یدروس تخصصنتايج: 

و  صیتخص دروس در (6/4±8/0) 3-1 یپرتونگار یهاکتکنی، (6/4±7/0) 3-1 یها شامل آناتومدرس نیترمناسبنشان داد که  جنتای

 یعموم یاضیو آمار و ر یتخصص یهادر درس ناریاولتراسوند و سم کیزیف. (2/4±6/0است ) یوزشآم یدر واحدها یپرتونگار یهاکیتکن

 جیطبق نتا. داشتندای حرفه یهاازیانطباق را با ن نیترکم 1/2±9/0 و 8/1±7/0، 7/2±3/1، 15/3±5/1 یبا نمره بیبه ترت هیدر دروس پا
 . ( داشتند26/3 نیانگی)م یمتوسط تیدروس خود رضا دمانیاز چ هرشت نیگان اآموختدانش، مطالعه نیا

است که  ازیوجود ن نیبا ا. رشته هماهنگ است نیا یشغل یازهایبا ن یتا حدود یپرتوشناس یتکنولوژ یدروس کارشناسگيري: نتيجه

 . ابدیبهبود  ندهیشاغالن در آ یدروس اصالح شود تا کاربرد آن برا دمانیچ

 

 گانآموختدانش، یپرتوشناس یتکنولوژ، یبرنامه درس، آموزشی کلیدی: هاهواژ
 522تا  512: (52)21؛ 1400 دي پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

گسترده در جوامع  اریبس ستمیس کی یآموزش عال ستمیس

                                                 
، حفاظت پرتویرادیوبیولوژی و ارشد  یکارشناس، یگودرز هیراضنویسنده مسؤول:  *

همدان، همدان،  یدانشگاه علوم پزشک، یپزشکپیرا یدانشکده، تکنولوژی پرتوشناسیگروه 

رادیوبیولوژی ارشد  یکارشناس، یرضو الهام ؛r.goodarzi2009@gmail.com). رانیا

 یدانشگاه علوم پزشک، یپزشکپیرا یدانشکده، تکنولوژی پرتوشناسیگروه ، و حفاظت پرتوی

 ی(؛ سامان دالوند، کارشناسe.razavi91@yahoo.com. )رانیازد، یزد، ی یصدوق دیشه

را در  یاکنندهنیینقش تع مدتیاست که در طوالن یبشر

را  یمهم اریبس فهیوظ رایز، (1دارد)سرنوشت افراد جامعه 

 تیدانشگاه ترب، یعلوم پزشک یدانشکده، یپزشک کیزیگروه ف، یپزشک کیزیارشد ف

 یکارشناس، ی(؛ حامد زمانsaman.dalvand@modares.ac.ir. )رانیمدرس، تهران، ا

 یدانشگاه علوم پزشک، یپزشک یدانشکده، یپزشک کیزیگروه ف، یپزشک کیزیارشد ف

 (hamdz0844@gmail.com. )رانیازد، یزد، ی یصدوق دیشه

 7/9/1400 ، تاریخ پذیرش:22/8/1400، تاریخ اصالحیه: 5/5/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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مطالعات . (2متخصص بر عهده دارد) یانسان یروین تیدر ترب

 ندیرآف یبررو دیبا هاهدانشگا تربیشکه  دهدینشان م ریاخ

 یهاتیآموزش متمرکز باشند تا بتوانند افراد را در موقع

 رانیدر ا ریاخ یهادر سال. (3مناسب قرار دهند) یشغل

 یمشکل مواجه شده است که برا نیبا چند یآموزش ستمیس

و برنامه  نیست که عناوامشکالت الزم  نیبرطرف شدن ا

 یتهبه عنوان هس رایز، ردینظر قرار گ دیمورد تجد یدرس

از  یدر بعض. (4)شوندیمحسوب م یآموزش ستمیس یاصل

 کی یو اساس طراح هیبه عنوان پا یمنابع از برنامه درس

و  یریادگیدر  یکه نقش مهم شودیم ادی یرشته دانشگاه

 یهادر سال نیبنابرا. (5)کندیم فایالزم ا یهاکسب مهارت

 یدرس یهادر برنامه یبازنگر یمتول هادانشگاه یبرخ ریاخ

 یدندان پزشک، یپزشک مانند  یمختلف علوم پزشک یهارشته

 . (8تا6شدند) یپرستار و

از  یکی زین یولوژیراد ای یپرتوشناس یتکنولوژ یکارشناس

 صیاست که در تشخ یعلوم پزشک یهاهحرف نیترمهم

 هیپا بر صیتشخ یکه مبنا هابیو آس هایماریاز ب یاریبس

قابل ریو غ لیبدیب ینقش است زانیونیاستفاده از اشعه 

کردن  مبا فراه یوگرافیراد ریتصاو. (9)کندیم فایا نیگزیجا

بردن به یو پ ریتفس یپزشک اجازه یبرا یکیاطالعات آناتوم

 طیشرا نی( با توجه به ا10کند)می را فراهم هایماریب

 یبرا صیآل نباشد نه تنها اجازه تشخدهیا ریتصو تیفیاگرک

مجدد  یریگبه تکرار و تابش ازیبلکه ن گرددیپزشک فراهم نم

و  کیبه انواع مشکالت ژنت یمنته تواندیدارد که م ماریب یبرا

اگر کارشناسان رشته  نیبنابرا. (11)شود ماریها در بسرطان

 یریباعث پرتوگاین که  کسب نکنند عالوه بر یمهارت کاف

مشکل  زیو درمان ن صیروند تشخ در، شوندیم ماریمجدد ب

 یرشته تکنولوژ یدرس نیعناو ینهیدر زم. کنندیم جادیا

صورت گرفته  یمطالعات ایدندر سراسر  زین یپرتوشناس

 زیاست مانند مطالعه انجام شده دردانشگاه عبدالعز

شرکت کنندگان خواستار  دهدی( که نشان م12سودان)

 دیتشد یربرداریتصو یهادرس یساعت آموزش شیافزا

 . بودند یاسکن و سونوگراف یت یس، (MRI) یسیمغناط

( و 13و همکاران) ییایتوسط ض یمطالعات زین رانیا در

 دهدینشان م جی( صورت گرفت که نتا14و همکاران) یالهفرج

گان در حد متوسط آموختدانش ازیانطباق دروس با ن زانیم

گان آموختدانش یشغل یازهایتطابق کامل با ن یاست و برا

شده  ذکرمطالعات . مجدد دارد یبه بازنگر ازین یدرس نیعناو

. است یاآموزش و خدمات حرفه نیب یهماهنگ یدهندهنشان

 یچگونگ زانیاز م یبه آگاه ازین، مناسب یریزبرنامه نیبنابرا

 نیا، به عالوه. دارد یاش و خدمات حرفهزآمو نیفاصله ب

قرار  یعوامل تأثیرتحت  فاصله به هرصورت که باشد مسلماً

 یبه هماهنگ توانیآنها م لیو تحل ییکه با شناسا ردیگیم

نمود  دایدست پ یاو خدمات حرفه ینظر یهایریادگی تربیش

عمل ای حرفه طیو آنچه در مح شودیو آنچه آموزش داده م

 . (15رسد)می مهم به نظر اریبس، گرددیم

 نیدر ا یروز و کاربردبه یهابه لزوم ارائه آموزش باتوجه

رشته  یدرس نیعناو بار کیالزم است که هرچند سال ، رشته

الزم به  یهاتا آموزش ردیقرار بگ یابیو ارز یمورد بررس

و  هاهرشته منطبق با به روز شدن دستگا انیدانشجو

 . شود یهمگام ساز یربرداریتصو دیجد یهاروش

پژوهشگران این تحقیق با توجه به سابقه تدریس در  لذا

و دستیابی به نتایج جامع تر در این  یولوژیراد یرشته

از  رشته را نیا یدرس نیعناو برآن شدند تاخصوص 

افراد شاغل مورد  یشغل یازهایآن با ن نظر تطابقنقطه

 یبرنامه ینیبتوانند در بازب قیطر نیقرار دهند و از ا یابیارز

 . باشند یآموزش زانیربرنامه گریاریرشته  نیا یآموزش

 

 هاروش

که در سال  است یمقطع_یفیحاضر از نوع توص یمطالعه

دروس رشته  نیتطابق عناو زانیم یبا هدف بررس 1397

 دگاهیرشته از د نیا یشغل یازهایبا ن یولوژیراد

 یهااستان یربرداریمراکز تصو گان شاغل درآموختدانش

. و لرستان انجام شد المیا، کردستان، کرمانشاه، همدان

مراکز شاغلین  نیپژوهشگران ب قیطر از هاهپرسشنام

 کیساده با تفک یتصادف به صورت یپزشک یربرداریتصو
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پرتوکاران هراستان صورت  یدرصد جامعه آمار 20نسبت 

 یربرداریکردن مراکز تصو ستیصورت که با ل نیبه ا. گرفت

ورود  یارهایمرکز شهر هر استان و بنابر مع یهامارستانیب

 به صورت مارستانیافراد مشغول به کار در ب یاسام، مطالعه

. دیگرد عیآنها توز نیب هاهساده انتخاب و پرسشنام یتصادف

 ییگوپاسخو بعد از  عیپرسشنامه توز 145در مجموع 

داشتن حداقل شش ماه ، ورود مطالعه اریمع. شد آوریجمع

مدرک  یو افراد دارا یربرداریسابقه کار در بخش تصو

 یراکه دا یبود و از افراد یپرتوشناس یتکنولوژ یکارشناس

 ترکم یسابقه کار ای یپرتوشناس یتکنولوژ یمدرک کاردان

 . دیگرد یشرکت در مطالعه خوددار از شش ماه بودند از

مطالعه از  نیپرسشنامه بود که در ا کیپژوهش  ابزار

 یو همکاران استفاده شد که اعتبار علم رجنگیپرسشنامه ش

 . (16) شده بود دییدر آن مطالعه تأ ییایو پا ییو روا

شامل اطالعات  بخش اول. پرسشنامه شامل سه بخش بود نیا

و سال  لیدانشگاه محل تحص، جنس، افراد )سن کیدموگراف

 ینهیدر زم ی( و بخش دوم نظرسنجیلیاخذ مدرک تحص

در بخش . بود هایو کارآموز هیپا، یکاربرد دروس تخصص

 خود را در اداتشنهیکنندگان خواسته شد پاز شرکت زیسوم ن

 . ارائه کنند یدرس یواحدها شیافزا ای حذف خصوص

در رابطه با کاربرد  سؤال 13 شامل سؤال 47مجموع  در

 سؤال 7و  یدر مورد دروس اختصاص سؤال 27، هیدروس پا

و  کیت دموگرافسؤاالبه همراه  یدر مورد دروس کارآموز

 . دیمطرح گرد یفیتوص یهابا پاسخ سؤال یتعداد

تا خوب با  فیاز ضع کرتیل اسیبر اساس مق هاهپرسشنام

صورت که نمره  نیبد. شدند یگذارتا پنج نمره کی ینمره

 5/3-5 نیمتوسط و ب 5/2-5/3 نیب، فیضع 5/2از  ترکم

کنندگان در مطالعه از اهداف همه شرکت. شد یدهخوب نمره

 یآگاه یشفاه به طورپرسشنامه  یطراح یمطالعه و نحوه

 هاهپرسشنام یاخالق نیمواز تیبه منظور رعا، نیهمچن. افتندی

در  هاهپرسشنام. افراد بودند یفاقد نام و نام خانوادگ

سپس ، دیگرد عیتوز های پژوهشنمونه نیب یکار یهافتیش

 . اقدام نمودند هاهپرسشنام لیداوطلبان نسبت به تکم

 ,.SPSS Incشد ) SPSS-19افزار نرم وارد هاداده

Chicago, Illinois, US) ی)فراوان یفیو با آمار توص ،

 . دیگرد لیو تحل هیتجز (نهیشیو ب نهیکم، نیانگیم، درصد

 

 نتايج

تصادفی با تفکیک نسبت  به صورتپرسشنامه  145مجموع در

 134و در نهایت جامعه آماری پرتوکاران هراستان توزیع شد

 %4/92دهیمیزان پاسخ) پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد

 یپرتوشناس ژیتکنولو یرشته هآموختدانش 134 از. درصد(

 36/57را مشخص کرده بودند  خود یتجنس کهپژوهش  یندر ا

 6/26تعداد. بودند آقا( نفر 57) %64/42 و خانم( %نفر 77)

 بین شش ماه تا یسابقه خدمت یافراد دارا ینر( افن 36درصد )

 7/17 و سال شش تا دو بین( نفر 24درصد ) 8/18و  سالدو 

 یخدمت یبقهاس یشش تا ده سال و مابق ین( بنفر 24) درصد

اطالعات دموگرافیک . ر( داشتندفن 50ده سال ) یباال

 . ارائه شده است 1کنندگان در جدول شرکت
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 دیدگاه از کاری محیط هاینیازمندی با پرتوشناسی تکنولوژی کارشناسی یهپا دروس تطابق فراوانی درصد :1نمودار

 رشته این گانآموختدانش

 مطالعه در کنندگانشرکت دموگرافیک اطالعات. 1 جدول
 کل کردستان همدان کرمانشاه المیا لرستان تیجنس 

 134 13 32 29 29 31 تیجنس دو هر کل تعداد
 77 7 20 15 15 20 زن

 57 6 12 14 14 11 مرد
 36 5 10 7 6 8 تیجنس دو هر سال 2ماه تا  6بین  خدمت سابقه یدارا افراد تعداد

 25 1 8 5 4 7 زن

 11 4 2 2 2 1 مرد

 24 2 7 5 4 6 تیجنس دو هر سال 6 تا 2 نیب خدمت سابقه یدارا افراد تعداد

 15 0 5 3 3 4 زن

 9 2 2 2 1 2 مرد

 24 2 6 6 3 7 تیجنس دو هر سال 10 تا 6 نیب خدمت سابقه یدارا افراد تعداد

 13 2 3 3 1 4 زن

 11 0 3 3 2 3 مرد

 50 4 9 11 16 10 تیجنس دو هر سال 10 از تربیش خدمت سابقه یدارا افراد تعداد

 24 4 4 4 7 5 زن

 26 0 5 7 9 5 مرد

 

پایه  دروس گروه در، پژوهش در کنندگانشرکت نظر از

شناسی دارای ریاضی و زیست، آمار هایدرس به ترتیب

به  به طوری کهین تطابق با نیازهای شغلی آنان است ترکم

کنندگان معتقد بودند درصد شرکت 56و  60، 74ترتیب 

دروس مذکور دارای تطابق کم یا بسیارکم با محیط کاری 

 . (1)نمودار  است آنان

 ینمره با "سمینار یک و دو"درسی هچنین واحدهای

تصویربرداری با "و بعد از آن  70/2(±3/1)و 75/2(±1/3)

 دارای 15/3(±5/1)ی نمره با "امواج التراسوند در پزشکی

ین کاربرد در بین دروس اختصاصی گزارش گردید ترکم
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کنندگان در این مطالعه واحدهای از نظر شرکت. (2)جدول

، 06/4(0±/7)ی دو و سه به ترتیب با نمره، درسی آناتومی یک

، های پرتونگاری یکو نیز تکنیک 62/4(±7/0)و  63/4(±0/6)

 و 63/4(0±/7)، 61/4(±7/0)ی دو و سه به ترتیب با نمره

پرکاربردترین دروس اختصاصی در ایفای  59/4(9/0±)

 . (2وظایف شغلی آنان بوده است )جدول

 باالترین تطابق با نیازهای، کارآموزی هایسرفصل بین از

 3و کارآموزی %53 )تکنیک اندام( 2شغلی در کارآموزی

در ، (2گزارش شده است )نمودار %53)تکنیک سر و گردن(

 4افراد واحد کارآموزی در عرصه  36% حالی که

)سونوگرافی( را دارای کاربرد کم یا بسیار کم در محیط 

 . دانستندشغلی خود می

 کارشناسی دروس دوره کلی کاربرد مجموع در

دروس  در، کاری هایمحیط در تکنولوژی پرتوشناسی

در  و در حد متوسط 08/3±7/0ی پایه با میانگین نمره

و کارآموزی در حد زیاد  (04/4±6/0)دروس اختصاصی 

 . ( گزارش شد9/74±0/3)

داد در گروه دروس پایه درس نشان  کنندگانشرکت نظرات

و مراقبت از  %70کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی )

و بعد از  (67%پزشکی )های تصویربرداری بیمار در بخش

( کاربرد زیاد یا بسیار زیادی در %64ای )آن اخالق حرفه

 . برآوردن احتیاجات شغلی آنان داشته است

افراد حذف دروس  %96/50در گروه دروس عمومی 

ریاضی و آمار را پیشنهاد داده بودند و بعد از آن درس 

از . ی سوم قرار داشتدر رتبه %07/23فیزیک عمومی با 

درس تصویربرداری با ، دهندهافراد پاسخ %30/17گاه ن

بایست از مجموع دروس می امواج فراصوت در پزشکی

حذف گردد و بعد از آن پیشنهاد حذف درس  اختصاصی

ین فراوانی را به خود تربیش %5/12 یک و دو با سمینار

 %23/19در گروه دروس کارآموزی . اختصاص دادند

واحد کارآموزی در  کنندگان خواستار حذفشرکت

% افراد نیز حذف  26/18بودند و  )سونوگرافی( 4ی عرصه

 . دانستندخانه( را الزم می)تاریک 1واحد کارآموزی 

کنندگان معتقد بودند تعداد واحدهای همچنین شرکت

یافته به درس ارزیابی تصاویر رادیولوژی یک و اختصاص

ساعات بایست واحد( ناکافی است و می 4دو )مجموعا 

 ی برای تدریس این درس در نظر گرفتهتربیشآموزشی 

بعد از آن پیشنهادات مربوط به افزایش . (%23/19شود )

 ی بالینیهاهتکنیک و جنب ،فیزیکی اصول واحدهای درسی

MRI (18%/8اختصاص داد ) ین سهم را به خودتربیش . 

نکته حائز اهمیت دیگر از نظر افراد مورد مطالعه احساس 

واحد درسی داروشناسی در برنامه  نیاز به گنجاندن

. (%3/29درسی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی است )

همچنین وجود واحد مستقلی که اصول احیاء بیمار و 

تزریقات را آموزش دهد به عنوان دومین پیشنهاد از سوی 

 . (%86/25کنندگان مطرح شد )شرکت

یت از چیدمان کنندگان رضااز شرکت %07/49در مجموع 

نیز به  %8/14دروس را در حد متوسط ارزیابی کردند و 

دروس این رشته ابراز  میزان کم یا بسیار کم از چیدمان

براساس اطالعات مذکور رضایت  در نهایت. رضایت کردند

در حد متوسط  26/3از چیدمان دروس با میانگین نمره 

 . ارزیابی شد
 

 پرتوشناسی تکنولوژی گانآموختدانش نظر از مختلف دروس نمره معیار انحراف و میانگین. 2 جدول

(معیار انحراف) نگینمیا بیشینه کمینه فراوانی عنوان واحد درسی ردیف  

05/4(1±) 5 1 132 یتخصص زبان 1  
06/4(0±/7) 5 1 134 1 یآناتوم 2  
63/4(0±/6) 5 1 134 2یناتومآ 3  
62/4(0±/7) 5 1 134 3یآناتوم 4  
44/4(0±/9) 5 1 134  یپزشک اصطالحات 5  
39/4(0±/9) 5 1 133 یپزشک ریتصاو شینما و ثبت 6  
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95/3(1±) 5 1 132 پرتوها کیزیف 7  
4(1±/1) 5 1 133 یصیتشخ یپرتوشناس کیزیف 8  
61/4(0±/7) 5 1 134 1 ینگار پرتو یهاروش 9  

63/4(0±/7) 5 1 132 2 ینگار پرتو یهاروش 10  
59/4(0±/9) 5 1 132 3 یپرتونگار ی هاروش 11  
81/3(1±/1) 5 1 133 یولوژیوبیراد 12  
18/4(0±/9) 5 1 130  کنتراست مواد ساختمان و یژگیو با ییآشنا 13  
54/4(0±/9) 5 1 134 یاختصاص یپرتونگار یهاروش 14  
10/4(0±/9) 5 1 134 1 یپزشک ریتصاو یابیارز 15  
11/4(1±) 5 1 134 2 یپزشک ریتصاو یابیارز 16  
15/3(1±/5) 5 1 130 یپزشک در یفراصوت امواج با یربرداریتصو 17  
73/3(1±/1) 5 1 131 زانیونی یپرتوها یمتریدوز 18  
17/4(1±/1) 5 1 134 یمقطع یآناتوم 19  
07/4(0±/9) 5 1 129 یتوموگراف یهاستمیس یکیزیف اصول 20  
15/4(1±/1) 5 1 130 یتوموگراف ینیبال یهاجنبه و هاکیتکن 21  
MRI 132 1 5 (2/±1)71/3یبردار ریتصو ستمیس یکیزیف اصول 22  
MRI 132 1 5 (3/±1)71/3 ینیبال یهاجنبه و هاکیتکن 23  
60/3(1±/1) 5 1 130 یفیک کنترل و نیتضم 24  
11/4(0±/9) 5 1 133 زانیونی یپرتوها برابر در حفاظت 25  
69/3(0±/9) 5 1 132 یمقدمات یدارنگه و ریتعم 26  
75/2(1±/3) 5 1 129 1ناریسم 27  
70/2(1±/3) 5 1 129 2ناریسم 28  

 

 
 دیدگاه از کاری محیط هاینیازمندی با پرتوشناسی تکنولوژی کارشناسی یتطابق دروس کارآموز یدرصد فراوان :2 نمودار

 رشته این گانآموختدانش
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 بحث

دروس  نیتطابق عناو زانیم یمطالعه با هدف بررس نیا

 نیا یشغل یازهایبا ن یپرتوشناس یتکنولوژ یکارشناس

گان شاغل در مراکز آموختدانش دگاهیرشته از د

، کردستان، کرمانشاه، همدان یهااستان یربرداریتصو

 . انجام شد یمقطع یفیو لرستان با روش توص المیا

 به صورت، مطالعه نیکنندگان در ااساس نظرات شرکت بر

 یتطابق دروس مصوب برنامه آموزش زانیم یکل

در حد ، رشته نیا یشغل یازهایبا ن یولوژیراد یکارشناس

که دروس  یبه طور. است 26/3 ینمره نیانگیمتوسط با م

 یشغل یازهایتطابق با ن زانیم نیباالتر یدارا یاختصاص

و  استآنان  یشغل فیجهت انجام وظا گانآموختدانش

. دارا هستند ثیح نیتطابق را از ا نیترکم هیدروس پا

تطابق  زانیم یکه بر رو یاو همکاران در مطالعه رجنگیش

 یمصوب رشته یآموزش یبا برنامه یشغل یازهاین

گان انجام دادند آموختدانش دگاهیاز د یعموم بهداشت

رشته را از نظر  نیبودن دروس مختلف ا یدکاربر زانیم

 . (16کنندگان متوسط گزارش دادند)شرکت

و  یبا مطالعه انجام شده توسط ضرقان جینتا سهیمقا

 یکیزی( نشان داد درس اصول ف17)رجندیهمکاران در ب

با امواج فراصوت چه در گروه دروس  یبردارریتصو

در  یوز)کارآم یو چه در گروه کارآموز یاختصاص

تطابق ، کنندگاناز شرکت یاری( از نظر بس4 یعرصه

. ندارد یشغل یدر عرصه نانموجود آ یهاازیبا ن یمناسب

را جهت  شنهاداتیآمار پ نیباالتر یواحد درس نیا نیهمچن

 از یکی. به خود اختصاص داد، یحذف از برنامه درس

توجیه را  یآمار نیحصول چن لیدل تواندیکه م یمسائل

آمده به کمک  به دست ریمتفاوت تصاو یژگیو، کند

از  یاریسدر ب. ستا هاروش ریبا سا سهیالتراسوند در مقا

توسط  ریاخذ تصو ندیآفر، یبردارریتصو یهاروش

و  ریتفس ندیآو فر یپرتوشناس یکارشناسان تکنولوژ

اما ، ردیپذیتوسط پزشک متخصص صورت م یدهگزارش

( هر دو یفراصوت )سونوگراف با امواج یبردارریدر تصو

زمان و صورت همبه یدهو گزارش یربرداریتصو ندیفرآ

لذا بر خالف . شودیتوسط پزشکان متخصص انجام م

که  یولوژیراد، یام ار ا، اسکنیتیس رینظ ییهابخش

در  یپرتوشناس یضرورت حضور کارشناسان تکنولوژ

کارشناسان با  یهمکار، قابل انکار استریغ یامر، هاآن

به . رسدیبه نظر نم یچندان ضرور یبخش سونوگراف

 گفت توانیحاصل شده م جیو بر اساس نتا لیدل نیهم

 کیزیجهت آموزش ف، کنندگان اختصاص هفت واحدشرکت

مطابق با ، واحد( 4آن را ) یواحد( و کارآموز3التراسوند )

  .دانندیکار نم طیدر مح خود یشغل یازهاین

به منظور اضافه کردن  زین یشنهاداتیپ کنندگانشرکت

 یتکنولوژ یبه برنامه کارشناس یدرس یواحدها یبرخ

 یاز گروه دروس اختصاص. مطرح کردند یپرتوشناس

تقاضا را به  نیتربیش یفارماکولوژ یافزودن واحد درس

 یریادگیکارشناسان به  ازیاحساس ن. خود اختصاص داد

کاربرد فراوان  لیبه دل تواندیم یفارماکولوژ اتیکل

 یپزشک یربرداریتصو یکنتراستزا در رشته یداروها

 نیکه در رابطه با ا یموارد منع مصرف و عوارض. باشد

الزم که  یهایآمادگ نیو همچن است داروها مطرح

 یبا درخواست عکس رنگ مارانیدر مورد ب ستیبایم

شده تا  بموج یهمگ، قرص( اعمال شود زی)بعضاً با تجو

 اتیکل با ییآشنا ینهیخأل دانش در زم، کارشناسان

 . احساس کنند یرا بخوب ییدارو

 یکنندگان اضافه شدن واحد کارآموزشرکت گرید شنهادیپ

 (قاتیتزر، ایاح) ماریمراقبت از ب هیاست که بتواند اصول اول

 انیبه دانشجو ماریب نیو در بال مارستانیب طیرا در مح

از  یاریکه بس از آن جهت شنهادیپ نیا. آموزش دهد

حضور  یهیلاو قیبدحال در همان دقا ایو  ییتروما مارانیب

 یهابه بخش، عهیضا صیجهت تشخ مارستانیدر ب

 . حائز توجه است شوندیمنتقل م یربرداریتصو

است که  نیدر پژوهش حاضر ا گریجالب توجه د افتهی
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کاربرد  یپرتوشناس یتکنولوژ یگان کارشناسآموختدانش

 یشغل یهاتیمسؤول بردشیرا در پ ناریدروس آمار و سم

از آن است که  یحاک مسأله نیا. دانندیخود اندک م

 یعلوم پزشک یهادر پژوهش یگان سهم اندکآموختدانش

 افراد از نیباعث شده است ا مسأله نیو هم کنندیم فایا

 . باشند اطالعیب یپژوهش در علوم پزشک گاهیجا

مقطع  انیدانشجو دگاهیو همکاران د یطالعه ادهمم کی در

 یخوانکرمان را از نظر هم یپزشکدانشگاه علوم یکارورز

مصوب در بخش  یداده شده با اهداف آموزش یهاآموزش

آنان نشان داد  یهاهافتید و دنقرار دا یابیزنان مورد ارز

داده شده با اهداف  یهامعتقدند آموزش انیدانشجو

در . (18)ستین یکاف یدارد اما به اندازه طابقمصوب ت

( 13و همکاران صورت گرفت) ییایکه توسط ضای مطالعه

در عرصه به عنوان  یمانند مطالعه حاضر واحد کارآموز

گزارش شد که  انیدانشجو یبرا یواحد ضرور

 یازهایواحد با ن نیا یانطباق باال زانیم یدهندهنشان

در هر دو مطالعه  نیبر ا عالوه. گان استآموختدانش یشغل

در حد  یگان از برنامه درسآموختدانش تیرضا زانیم

که توسط  یادر مطالعه نیهمچن. دیمتوسط گزارش گرد

نشان  جی( نتا19انجام گرفت) زیو همکاران در تبر یالهفرج

 یرشته تکنولوژ یبرنامه درساین که داد با وجود 

 یول است رشته یشغل یهاسازگار با مهارت یپرتوشناس

 . دارد یراتییبه تغ ازین

سودان انجام  زیکه در دانشگاه عبدالعزای مطالعه در

گان خواستار آموختدانش( مانند مطالعه حاضر 12)دیگرد

 نیبودند که ا MRIدرس  یساعت آموزش شیافزا

گان به آموختدانش ازیواحد و ن نیضرورت ا یدهندهنشان

  است یربرداریدر بخش تصو MRI تربیشآموزش 

( 20)(Chapiro)و همکاران  رویکه توسط چاپ یمطالعات در

مانند ، ( صورت گرفت21)همکاران و (Young) انگیو 

ساعت  شیکنندگان خواستار افزامطالعه حاضر شرکت

آن  لیبودند که از دال ریتصاو یابیآموزش درس ارز

برنامه  مؤثر شرفتیواحد در پ نیا تیبه اهم توانیم

کار  طیگان در محآموختدانشبهتر  یدهو خدمات یآموزش

 . اشاره کرد

 یبه فقدان همکار توانیمطالعه م نیا یهاتیمحدود از

ت سؤاالکنندگان در پاسخ به شرکت یکامل بعض

لحاظ  رسدیبه نظر م نیهمچن. اشاره کرد کیدموگراف

 لیتحل توانستیشرکت کنندگان م یکردن سابقه کار

ارائه  ینظرسنج نیآنان در ا دگاهید ییاز چرا یترجامع

 . دهد

 نیعناو یتمام یتوان بررسمی مطالعه نینقاط قوت ا از

و دروس  یدروس اختصاص، هیدروس پا)رشته  یدرس

نظرات )قابل قبول  یجامعه آمار کیاز نظر  (یکارورز

 . گان در چند استان در غرب کشور( اشاره کردآموختدانش

 شنهادیپ، پژوهش نیبه اطالعات حاصله از ا تیعنا با

 یهاآموزش تیفیک ینهیدر زم یتربیشمطالعات  شودیم

خصوص از به ، مقطع چهارساله نیارائه شده در ا

 ردیگان رشته به عنوان گروه هدف صورت گآموختدانش

مشکالت موجود  قیدق ییبا شناسا بتوان تیتا در نها

آموزش  یحوزه یهایکاست رفعدر جهت  یمؤثراقدامات 

رشته و  انیاز دانشجو توانیم نیعالوه برا. انجام داد

به عنوان گروه هدف در مطالعات  زین یعلم تئیه یاعضا

 . استفاده کرد ندهیآ

 

 گيرينتيجه

مربوط به  یدرس یدهد که واحدهامی مطالعه حاضر نشان

 یشغل یازهایبا ن یپرتوشناس یرشته تکنولوژ

الزم  نیبنابرا، حد متوسط تطابق دارد گان درآموختدانش

اضافه نمودن درس  یبرا یاژهیاست که اصالحات و

و  ایاح) ماریاصول مراقبت از ب یو کارآموز یفارماکولوژ

 یابیدروس ارز یش ساعت آموزشیو افزا (قاتیتزر

و آمار  ناریحذف دروس سم نیو همچن MRIو  ریتصاو

 یشغل ندهیدر آ یبرنامه آموزش تیفیک یارتقا تیاز اولو

 . گان گرددآموختدانش
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Assessing the Conformity of Radiology BSc Curriculum and Job 

Requirements from the Viewpoint of Radiology Graduates Employed 

at Medical Imaging Centers 

 

 

Elham Razavi1, Saman Dalvand2, Hamed Zamani3, Razieh Goodarzi4 
 

Abstract 

 
Introduction: Assessing the educational program relevance to job requirements can help identify its 

weaknesses and foster an opportunity for its improvement. Radiology experts play a vital role in disease 

diagnosis. The objective of this study was to investigate the viewpoint of radiology graduates about the 

coordination of the curriculum of Radiology BSc with their professional needs.  

Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 134 graduates of radiology BSc Working 

in Medical Imaging centers of Hamedan, Kermanshah, Kurdistan, Ilam, and Lorestan in the academic year 

2018. In each province, 20% of the population of radiology technologists was selected via simple random 

sampling. Data were collected through a questionnaire that included demographic information and survey 

questions about the application of the main courses in this field in job responsibilities. The data were analyzed 

using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency, percentage).  

Results: Based on the job needs, the current curriculum had varying levels of application. The highest 

application rate was in specialty courses (4.04±0.7), and the lowest rate was in basic courses (3.08±0.9). The 

results revealed that the appropriate courses are Anatomy 1-3 (4. 6±0.7), and Radiographic positioning and 

procedures 1-3 (4.6±0.8) in specialty courses, and radiographic positioning and procedure in training units 

(4.2±0.6). Ultrasound physics and Seminar in specialty courses, and Statics and general mathematics in basic 

courses had the least conformity with professional needs with 3.15±1.5, 2.7±1.3, 1.8±0.7, and 2. 1±0.9, 

respectively. According to the results of this study, the graduates of this discipline had an average satisfaction 

level (3.26) with the contents of their academic program.  

Conclusion: The findings indicated that the didactic content of radiology BS is somewhat coordinated with 

the job requirements of this field. However, the curriculum should be revised to improve its applicability for 

future employees.  
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