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 :مقذمه

حسبثْبی خَد ّوِ هب هیذاًین ّز اًسبًی در پبیبى ّز رٍس رفتبر ٍ وزدُ ّبی خَد را یبدآٍری ًوَدُ ٍثِ اصغالح ثِ 

رسیذگی هی ًوبیذ دروٌبر ثیٌص فویك ٍٍسقت اًذیطِ السم است ّز فزد تجزثیبت فولی خَد را ثبسًگزی ًوَدُ 

ٍدر سًذگی ثِ وبر گیزد.ثجت ٍجوـ آٍری تجزثیبت فولی ثِ تذریج هجوَفِ ای ارسضوٌذ فزاّن هی آٍرد وِ هی 

بی جْبى  وبرآهَساى تجزثیبت ٍ فولىزد ّ اوثز داًطگبُتَاًذ سهیٌِ ای راًیش ثزای تحمیمبت ثقذی فزاّن اٍرد.در

آًبى هیطَد.ضوب داًطجَیبى فشیش اگز  دهْن خَدرا درهجوَفِ ای ثِ ثجت هیزسبًٌذ ٍایي اسبط ارسیبثی فولىز

ثبسخَرد هٌبسجی اسًحَُ فقبلیت آهَسضی پضٍّطی خَد اسعزف اسبتیذ هزثَعِ ًذاضتِ ثبضیذ عجیقتبً ًمبئص وبر 

جت ٍسهیٌِ ّبی پیطزفت ضوب هخفی خَاّذ هبًذ.لذا ایي گزٍُ اهَسضی ثزآى ضذُ است وِ ثب ارائِ دفتزچِ ث

وِ ثزای ضزٍؿ در اختیبرضوب لزار گزفتِ است سهیٌِ ای فزاّن ًوبیذ  (LOG BOOK)فقبلیتْبی رٍساًِ وبرآهَسی 

لغفبً ایي دفتزچِ را رٍساًِ دلیك ٍ ًمبداًِ تىویل .وِ ّزداًطجَ ثتَاًذ تجزثیبت فولی خَد راثجت ٍ ثبسًگزی ًوبیذ 

 چزاوِ ایي دفتزچِ ثْتزیي ٍسیلِ ثزای آهَسش هٌبست ٍثِ هَلـ هی ثبضذ.

               فمیت درعی دٍرُ وبرآهَسی ثخص رادیَلَصی اهیذاست ثتَاًیذ در جْت ارتمبء تَاًوٌذی فلوی ٍفولی ضوي آرسٍی هَ  

 خَد وَضب ثبضیذ.

 عنوان:

 عزح دٍرُ ثزای وبرآهَساى همغـ وبر ضٌبسی رادیَلَصی

 :مذت دوره

آهَسضی درهبًی ٍاثستِ ثِ داًطگبُ فلَم ّفتِ دٍ رٍسُ در هزاوش 00(ٍاحذ هی ثبضذ وِ ثِ صَرت 2رٍس )20هذت دٍرُ 

 پشضىی وزهبًطبُ گذراًذُ هیطَد.

  ای کارآموزان:وظایف اخالقی وحرفه 

 رفبیت اصَل اخاللی در ثزخَد ثب اسبتیذ،پزسٌل ٍ ثیوبراىـ

 رفبیت اصَل اخذضزح حبل ثیوبراى ٍرٍش گشارش ًَیسی-

 ٍاًجبم هقبیٌِ آًْبثبحفؼ حزین خصَصیوست اجبسُ اس هذدجَیبى ثزای اخذ ضزح حبل،ارسیبثی -

 اًتمبد پذیزی ٍ وَضیذى در رفـ اضتت -

 رفبیت حمَق فزدی ثیوبراى-
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 قوانین ومقررات آموزشی:

 هی 01 صجح ثب اهضبی دفتز حضَرٍغیبة آغبسٍسبفت پبیبى وبر رٍساًِ 8درثخص اسسبفت حضَربفت س 

 ثبضذ

  ثبلیٌی خَد تحَیل دّیذولیِ تىبلیف خَد را در پبیبى دٍرُ ثِ استبد 

 .حضَر داًطجَ در توبم جلسبت هزثَط ثِ وبرآهَسی الشاهی است 

 ًجبیذ تجبٍس ًوبیذاسیه دّن سبفبت آى درط  سبفبت غیجت داًطجَ درایي درٍط 

 :نکاتی که میبایست به آن دقت شود

  گزفتِ است.لغفبً آًزا ایي دفتزچِ)الي ثَن( ثزای ثجت فقبلیتْبی رٍساًِ وبراهَسی در اختیبر ضوب لزار

 ثب دلت ٍ هتبًست ثبفقبلیتْبی فولی خَد پزًوَدُ،درّزجلسِ ثِ تأییذ هزثی حبضز در ثخص ثزسبًیذ.

 تىویل الي ثَن اس ضزٍؿ دٍرُ وبر آهَسی الشاهی است 

  ایي الي ثَن را در توب هی اٍلبت ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضیذ تب در هَ لـ لشٍم ًسجت ثِ ثجت آى الذام

 ضَد

  ئِ تىبلیف یبدگیزی ،ضزوت در ثحث گزٍّی ،تىویل دلیك الي ثَن،هطبروت فقبل در یبدگیزی ٍ یبد گیزی ارا

 .خَد راّجز اس هَاردی ّستٌذ وِ در  ارسضیبثی لحبػ هیطًَذ

 الي ثَن ثبیذ ثِ اهضبی هذیز گزٍُ ثزسذ 

 

 مقررات درون بخشی:

 آراستگی ؽبّزی هتٌبست ثب ضأى ضزفی ٍ فزفی داًطجَ در هحیظ ثخص  .0

  اتیىت ضٌبسبئیپَضص هٌبست ضبهل رٍپَش سفیذ ثب  .2

 رفبیت لَاًیي آهَسضی هزثَط ثِ حضَر ٍ غیبة .1

 فذم ّزگًَِ جبثجبیی در ثزًبهِ آهَسضی،ثذٍى ّوبٌّگی گزٍُ ٍاستبد هزثَعِ .4

 ثزچست ًبم ٍدستىص ّب درهحیظ تبریىخبًِ ٍثخصرفبیت ًؾبفت ثخص ٍجلَگیزی اسپزاوٌذُ ضذى  .5

 رفبیت دلیك اصَل وٌتزل ففًَت در توبهی هزاحل وبر .6

 دلت ٍسزفت فول در اًجبم وبرّبی هحَلْب .7

 فاللِ وبفی ثِ حزفِ خَد ٍ تالش ثزای یبد گیزی .8
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 دیولوژی در محل کارآموزی راروزانه برنامه زمان بنذی فعالیتهای آموزشی 

 
 

 برنبمهشرح  سبعت ردیف

 گزٍُ ثٌذی ٍ تمسین وبر،آهبدُ سبسی تجْیشات ٍگزم وزدى دستگبّْب 33/8-8 1

 اًجبم آسهًَْبی پزتًَگبر ی 13-33/8 2

 ارائِ گشارش وبر ٍ هغبلت تئَری ٍ رفـ اضىبل،پشسص ٍ پبسخ 33/13-13 3

 اًجبم آسهًَْبی پزتًَگبری 15/12-33/13 4

 اضىبل ،پزسص ٍپبسخجوـ ثٌذی فقبلیتْب ٍ رفـ  13-15/12 5

 

 

 :2اهذاف کلی کار آموزی 

  خَاًذى  در خَاستْبی رادیَ گزافی ٍ سبثمِ ثیوبری 

 الذام ثِ اًجبم آسهًَْبی رادیَگزافی سبدُ اس اًذاهْبی فَلبًی ٍ تحتبًی تحت ًؾز هزثی 

 آضٌبیی ثب هَارد اًجبم یب فذم اًجبم ّز آسهَى 

  رٍضْبی هختلف تصَیزثزداری پشضىیالذام ثِ آهبدُ سبسی ثیوبر اى ثزای 

  ُؽَْر ٍثجَت ولیطِ گزفتِ ضذ 

  0رٍضْبی پزتًَگبری "ارسیبثی رادیَ گزاف تْیِ ضذُ ثب استفبدُ اس هقیبرّبی گفتِ ضذُ در درط" 

 ًَحَُ افوبل رٍضْبی حفبؽت اس پزت 

  صزفِ جَیی در هَاد هصزفی 
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Rejected Accepted Radiographs 

Taken or Done Expected Title:                            

    UPPER Extremities 

   5 Fingers 

   8 Hand 

   8 Wrist 

   6 Forearm 

   8 Elbow 

   5 Arm 

   8 Shoulder 

   3 Scapula 

   3 Clavicle 

    Lower Extremities 

   3 Fingers of foot 

   8 Foot 

   8 Ankle 

   5 Heel 

   8 Leg 

   8 Knee 

   2 Patella 

   5 Femur 

   8 Hip 

   15 Pelvis 

   5 SI Joint 

   5 (Upright)Abdomen 

   15 (KUB)Abdomen 

    Thorax 

   15 Chest 

   3 Ribs 

   2 Sternum 

    Vertebral Spines 

   5 Cervical S  

   3 Thoracic S 

   20 Lumber S 

   3 Sacrum and Coccyx 
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تاریخ  جلسه بیمارستان

وزمان 

 حضور 

آزمون 

 خواستیرد

شرایط جسمی 

 بیمار 

علت 
 مراجعه

رادیو گراف تهیه  شرایط تابش اشعه      

شده پذیرفته/ رد 

شده.    امضا 

 مربی

علت 

تکرار)توسط 

مربی درج 

 شود(

اشكاالت 
 تكنیكي

سرپا،ویلچر،

برانکار،کود

 ک

 KVP mAs 
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 ارزیببی دوره :
 نظرات مربیبن -1

 هالحؾبت ٍایزادات ٍاردُ ثِ الي ثَن ًوزُ تقلك گزفتِ ثِ الي ثَن ًبم ٍاهضبء هزثی

 

   

   

   

   

   

 

                 همکبری پرسنل شبغل در امر آموزش دانشجوو نبم افرادی که همکبری بسیبر خوة داشته اند:                                             

 
  اهام علی)ع(
  اهام رضا)ع(

  اهام خوینی)ره(
 طالقانی

 
 

  

 نظرات دانشجو

 طول دوره وتعداد واحد کارآهوزی: 

 

 نسبتاً هناسب                     زیاد است                       کن است         بسیار هناسب               

 

 :دانشجویبن نظرات وپیشنهبدات

 

 




