
 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات دانشجو:

 نام ونام خانوادگی:

 شماره دانشجویی:

 سال ورود:

 ترم:

 تاریخ شروع دوره:

 مربیان دوره:     

 

 

 بسم ا... الرحمن الرحیم

 دانشگبه علوم پسشکی کرهبنشبه

 دانشکده پیراپسشکی              

 دفترچه ثبت فعالیتهای عملی دانشجویان               

)کارشناسی پیوسته وناپیوسته تکنولوژی       

 (رادیولوژی

LOG BOOK 

 کبرآهوزی

 3بیوبرستبنی

 

 هسئول دوره:آقبی توحید نیب

 آهوزشی:رادیولوشیگروه 

 3کبرآهوزیدرس:
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 :مقذمه

ّوِ هب هیذاًین ّز اًغبًی در پبیبى ّز رٍس رفتبر ٍ کزدُ ّبی خَد را یبدآٍری ًوَدُ ٍبِ اصطالح بِ حغببْبی 

زی گرعیذگی هی ًوبیذ درکٌبر بیٌؼ ػویك ٍٍعؼت اًذیؾِ السم اعت ّز فزد تجزبیبت ػولی خَد را ببسًخَد 

ًوَدُ ٍدر سًذگی بِ کبر گیزد.ثبت ٍجوغ آٍری تجزبیبت ػولی بِ تذریج هجوَػِ ای ارسؽوٌذ فزاّن هی آٍرد کِ 

بی جْبى  کبرآهَساى تجزبیبت ٍ ّ هی تَاًذ سهیٌِ ای راًیش بزای تحمیمبت بؼذی فزاّن اٍرد.دراکثز داًؾگبُ

آًبى هیؾَد.ؽوب داًؾجَیبى  دػولکزد هْن خَدرا درهجوَػِ ای بِ ثبت هیزعبًٌذ ٍایي اعبط ارسیببی ػولکز

ػشیش اگز ببسخَرد هٌبعبی اسًحَُ فؼبلیت آهَسؽی پضٍّؾی خَد اسطزف اعبتیذ هزبَطِ ًذاؽتِ ببؽیذ طبیؼتبً 

خفی خَاّذ هبًذ.لذا ایي گزٍُ اهَسؽی بزآى ؽذُ اعت کِ بب ارائِ دفتزچِ ًمبئص کبر ٍسهیٌِ ّبی پیؾزفت ؽوب ه

کِ بزای ؽزٍع در اختیبرؽوب لزار گزفتِ اعت سهیٌِ ای (LOG BOOK) ت فؼبلیتْبی رٍساًِ کبرآهَسیثب

دلیك ٍ لطفبً ایي دفتزچِ را رٍساًِ .فزاّن ًوبیذ کِ ّزداًؾجَ بتَاًذ تجزبیبت ػولی خَد راثبت ٍ ببسًگزی ًوبیذ 

 ًمبداًِ تکویل چزاکِ ایي دفتزچِ بْتزیي ٍعیلِ بزای آهَسػ هٌبعب ٍبِ هَلغ هی ببؽذ.

ضوي آرسٍی هَفمیت درطی دٍرُ کبرآهَسی بخؼ رادیَلَصی اهیذاعت بتَاًیذ در جْت ارتمبء تَاًوٌذی ػلوی ٍػولی 

 خَد کَؽب ببؽیذ.

 عنوان:

 َصیطزح دٍرُ بزای کبرآهَساى همطغ کبر ؽٌبعی رادیَل 

 مذت دوره:

 ّفتِ دٍ رٍسُ در هزاکش آهَسؽی درهبًی ٍابغتِ بِ داًؾگبُ ػلَم00(ٍاحذ هی ببؽذ کِ بِ صَرت 2رٍس )20هذت دٍرُ 

 پشضىی وزهاًطاُ گذراًذُ هیطَد.

  وظایف اخالقی وحرفه ای کارآموزان:

 رػبیت اصَل اخاللی در بزخَد بب اعبتیذ،پزعٌل ٍ بیوبراىـ

 حبل بیوبراى ٍرٍػ گشارػ ًَیغیرػبیت اصَل اخذؽزح -

 کغب اجبسُ اس هذدجَیبى بزای اخذ ؽزح حبل،ارسیببی ٍاًجبم هؼبیٌِ آًْبببحفظ حزین خصَصی-

 اًتمبد پذیزی ٍ کَؽیذى در رفغ اؽتببّبت -

 رػبیت حمَق فزدی بیوبراى-
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 قوانین ومقررات آموزشی:

 هی  31آغاسٍساػت پایاى وار رٍساًِ صثح تا اهضای دفتز حضَرٍغیاب  8ساػت حضَر درتخص اسساػت

 تاضذ

 ولیِ تىالیف خَد را در پایاى دٍرُ تِ استاد تالیٌی خَد تحَیل دّیذ 

 .حضَر داًطجَ در توام جلسات هزتَط تِ وارآهَسی الشاهی است 

 ًثایذ تجاٍس ًوایذاسیه دّن ساػات آى درس  ساػات غیثت داًطجَ درایي درٍس 

 :شودنکاتی که میبایست به آن دقت 

  ایي دفتزچِ)الي تَن( تزای ثثت فؼالیتْای رٍساًِ واراهَسی در اختیار ضوا لزار گزفتِ است.لغفاً آًزا

 تا دلت ٍ هتاًسة تافؼالیتْای ػولی خَد پزًوَدُ،درّزجلسِ تِ تأییذ هزتی حاضز در تخص تزساًیذ.

 تىویل الي تَن اس ضزٍع دٍرُ وار آهَسی الشاهی است 

 وا هی اٍلات تِ ّوزاُ داضتِ تاضیذ تا در هَ لغ لشٍم ًسثت تِ ثثت آى الذام ایي الي تَن را در ت

 ضَد

   ارائِ تىالیف یادگیزی ،ضزوت در تحث گزٍّی ،تىویل دلیك الي تَن،هطاروت فؼال در یادگیزی ٍ یاد گیزی

 .خَد راّثز اس هَاردی ّستٌذ وِ در  ارسضیاتی لحاػ هیطًَذ

 ٍُتزسذ الي تَن تایذ تِ اهضای هذیز گز 

  نوره از ارزشیببی دانشجو کسر هیگردد.2درصورت گن کردى الگ بوک 

  مقررات درون بخشی:

 آراستگی ظاّزی هتٌاسة تا ضأى ضزػی ٍ ػزفی داًطجَ در هحیظ تخص  .3

  اتیىت ضٌاسائیپَضص هٌاسة ضاهل رٍپَش سفیذ تا  .2

 رػایت لَاًیي آهَسضی هزتَط تِ حضَر ٍ غیاب .1

 تزًاهِ آهَسضی،تذٍى ّواٌّگی گزٍُ ٍاستاد هزتَعِػذم ّزگًَِ جاتجایی در  .4

 رػایت ًظافت تخص ٍجلَگیزی اسپزاوٌذُ ضذى تزچسة ًام ٍدستىص ّا درهحیظ تاریىخاًِ ٍتخص .5

 رػایت دلیك اصَل وٌتزل ػفًَت در تواهی هزاحل وار .6

 دلت ٍسزػت ػول در اًجام وارّای هحَلْا .7

 ػاللِ وافی تِ حزفِ خَد ٍ تالش تزای یاد گیزی .8

 ِ ّوزاُ داضتي هذاد سیاُ ًزم،خَدوارهطىی ٍهاصیه.ت .9

 . درپایاى تزم تِ پزسطْای ارسضیاتی دٍرُ تِ دلت پاسخ دّیذ ٍدرفزایٌذارتماء وارآهَسی ّا ضزوت ًواییذ .31
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 در محل کارآموزی رادیولوژی روزانه  برنامه زمان بنذی فعالیتهای آموزشی

 

 شرح برنامه ساعت ردیف

 تمغین کبر،آهبدُ عبسی تجْیشات ٍگزم کزدى دعتگبّْبگزٍُ بٌذی ٍ  33/8-8 1

 اًجبم آسهًَْبی پزتًَگبر ی 13-33/8 2

 ارائِ گشارػ کبر ٍ هطبلب تئَری ٍ رفغ اؽکبل،پشعؼ ٍ پبعخ 33/13-13 3

 اًجبم آسهًَْبی پزتًَگبری 15/12-33/13 4

 جوغ بٌذی فؼبلیتْب ٍ رفغ اؽکبل ،پزعؼ ٍپبعخ 13-15/12 5

 

 :3اهذاف کارآموزی 

 ( خَاًذى درخَاعتْبی رادیَگزافیRequests(ٍعببمِ بیوبری)History) 

 ِسهًَْبی رادیَ گزافی عبدُ اس اًذاهْبی فَلبًی ٍ تحتبًی،تَراکظ ٍ ؽکن،لگي ٍعتَى آاًجبم  الذام ب

  ظزهزبی.عیغتن صفزاٍی ٍعیغتن اداری تحت ً،فمزات،دعتگبُ گَارػ

  ػذم اًجبم ّز آسهَىآؽٌبیی ببهَارد آسهَى یب 

 رٍؽْبی اهبدُ عبسی بیوبر جْت اًجبم رادیَ گزافی هزبَط 

 ظَْرٍثبَت کلیؾِ گزفتِ ؽذُ ٍفزایٌذ آهبدُ عبسی تصَیز 

  رٍؽْبی پزتَ "ارسیببی رادیَگزاف تْیِ ؽذُ بباعتفبدُ اسهؼیبرّبی اعتبًذارد گفتِ ؽذُ دردرٍط

 "0ٍ2ًگبری 

  ًحَُ صزفِ جَیی در هَاد هصزفی 

  رٍؽْبی حفبظت اس پزتَاػوبل 
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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 

   5 IVP  

    Thorax 

     

   15 Chest 

   3 Ribs 

   2 Sternum 

    Vertebral Spines 

   5 Cervical S  

   3 Thoracic S 

   20 Lumber S 

   3 Sacrum and Coccyx 

   2 Barium swallow 

   2 Barium meal 

   2 Barium enema  

   2 Transit 

   1 Cholangiography 

   3 IVU 

   2 VCUG 
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تاریخ  جلسه بیمارستان

وزمان 

 حضور 

آزمون 

 دخواستی

علت  شرایط جسمی بیمار 
 مراجعه

رادیو گراف  شرایط تابش اشعه      

تهیه شده 

پذیرفته/ رد 

شده.    

 امضا مربی

علت 

تکرار)توسط 

مربی درج 

 شود(

اشكاالت 
 تكنیكي

 KVP mAs  سرپا،ویلچر،برانکار،کودک
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 ارزشیابی عملکردی  دانشجو ازخود:

 :تسیارخَب                خَب                     ضؼیفتَاًایی پذیزش تیوار جذیذ را دارم  .3

 تَاًایی ظَْر ٍثثَت فیلن را دارم: تسیارخَب                خَب                     ضؼیف .2

 تِ پزتَ ًگاری رٍتیي ..........در  تىٌیىْای آى هسلظ ضذُ ام .1

 ضؼیف                     اًگطتاى دست:             تسیارخَب                خَب 

 وف دست:                   تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

 هچ دست:                    تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

     ضؼیف                 ساػذ:                          تسیارخَب                خَب 

 آرًج:                           تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

 تاسٍ:                            تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

                خَب                     ضؼیف ضاًِ:                          تسیارخَب 

 وتف:                          تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

 تزلَُ:                         تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

               خَب                     ضؼیف  اًگطتاى پا:                 تسیارخَب 

 استخَاًْای وٌجذی پا:  تسیارخَب                 خَب                     ضؼیف 

 وف پا:                       تسیارخَب                 خَب                     ضؼیف 

 َب                     ضؼیفهچ پا:                        تسیارخَب                 خ 

 پاضٌِ:                        تسیارخَب                 خَب                     ضؼیف 

 ساق:                          تسیارخَب                 خَب                     ضؼیف 

             خَب                     ضؼیف     ساًَ:                           تسیارخَب 

 وطىه:                      تسیارخَب                 خَب                     ضؼیف 

 حفزُ تیي وٌذیلی:         تسیارخَب                 خَب                     ضؼیف 

     ضؼیف                 هفصل پاتلَ فوَرال:   تسیارخَب                 خَب 

 راى:                         تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 
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 هفصل ّیپ:             تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

             ضؼیف         لگي:                         تسیارخَب                خَب 

 .تاپزتًَگاری.........درپزٍ سوطي ّا ٍ هتذّای رٍتیي آضٌاضذُ ام4

 ضىن)خَاتیذُ(:           تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

 ضىن )ایستادُ(:          تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

    :)تسیارخَب                خَب                     ضؼیف    ضىن)دوَتیتَس 

 IVPتسیارخَب                خَب                     ضؼیف                          : 

 ریِ ّا ٍ هذیاستي:      تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

 یارخَب                خَب                     ضؼیفتس                     :دًذُ ّا 

 هْزُ ّای گزدًی:         تسیارخَب                خَب                     ضؼیف 

 هْزُ ّای پطتی پاتَراسیه:  تسیارخَب                خَب               ضؼیف 

               خَب                     ضؼیف  هْزُ ّای ووزی:          تسیارخَب 

 هْزُ ّای خاجی:          تسیارخَب                خَب                      ضؼیف 

 هْزُ ّای دًثاچِ:         تسیارخَب                خَب                      ضؼیف 

           ضؼیف           هفصل ساوزٍ ایلیان:    تسیارخَب                خَب 
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 ارزیابی دوره :

 
 

 

 نظرات مربیان
 

 هالحظات ٍایزادات ٍاردُ تِ الي تَن ًوزُ تؼلك گزفتِ تِ الي تَن ًام ٍاهضاء هزتی

 

   

   

   

   

   

 

 نظرات دانشجو

 :طول دوره وتعداد واحد کارآموزی 

 

 بسیار مناسب                       نسبتاً مناسب                     زیاد است                       کم است   
 

 نظرات وپیشنهادات دانشجویان:

 

 

 




