
 
 

  برگه حضور و غیاب                                  

  نام و امضا مربی محترم          بیمارستان/نام بخش        تاریخ/ روز      ردیف
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

  :اطالعات دانشجو      
  :نام ونام خانوادگی

  :شماره دانشجویی

  :سال ورود

  :ترم

  .... ..../ ..../تا   : ..../ ..../ ....  کارآموزيتاریخ 

  : محل کارآموزي 

  :مربیان دوره

  :تاریخ تحویل دفترچه 
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  :مقدمه 

ثبت وجمع آوري تجربیات عملی به تدریج مجموعه اي ارزشمند فراهم می آورد که می تواند 
دراکثر دانشگاه هاي جهان  کارآموزان .زمینه اي رانیز براي تحقیقات بعدي فراهم آورد

اساس ارزیابی عملکرد تجربیات و عملکرد مهم خودرا درمجموعه اي به ثبت میرسانند واین 
شما دانشجویان عزیز اگر بازخورد مناسبی ازنحوه فعالیت آموزشی پژوهشی .آنان میشود

خود ازطرف اساتید مربوطه نداشته باشید طبیعتاً نقائص کار وزمینه هاي پیشرفت شما مخفی 
روزانه لذا این گروه آموزشی برآن شده است که با ارائه دفترچه ثبت فعالیتهاي .خواهد ماند

، زمینه اي فراهم نماید که هردانشجو بتواند تجربیات عملی خود (LOG BOOK)کارآموزي
چراکه این نمایید دقیق و نقادانه تکمیل ،لطفاً این دفترچه را روزانه .راثبت و بازنگري نماید 

  .دفترچه بهترین وسیله براي آموزش مناسب وبه موقع می باشد
کارآموزي بخش رادیولوژي امید است بتوانید در جهت ضمن آرزوي موفقیت درطی دوره 

  .ارتقاء توانمندي  علمی و  عملی خود کوشا باشید
  :مدت دوره

در مراکز آموزشی  ساعت  204مدت واحد می باشد که به  4 ، ) 1(کارآموزي در عرصه  
  .درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گذرانده میشود

 :وحرفه اي کارآموزانوظایف اخالقی   

  رعایت اصول اخالقی در برخود با اساتید،پرسنل و بیماران   -
  رعایت اصول اخذ شرح حال بیماران وروش گزارش نویسی   -
  ارزیابی وانجام معاینه آنهابا کسب اجازه از مددجویان براي اخذ شرح حال،  -

 حفظ حریم خصوصی      

  اشتباهاتانتقاد پذیري و کوشیدن در رفع   -
  نرعایت حقوق فردي بیمارا  -
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  و توسط مربی تایید گرددنموده  در پایان کارآموزي تکمیلرادانشجوي محترم لطفا این جدول      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :نکاتی که میبایست به آن دقت شود

 اختیار شما قرار گرفته استبراي ثبت فعالیتهاي روزانه کاراموزي در ) الگ بوك(این دفترچه. 
 درهرجلسه به تأیید مربی حاضر در بخش،دقت و متانسب بافعالیتهاي عملی خود پرنمودهلطفاً آنرا با 

 .برسانید

 در پایان دوره باید به گروه تحویل تکمیل الگ بوك از شروع دوره کار آموزي الزامی است و
 .گردد

 ثبت آن   به نسبت   لزوم تا در مو قع   باشید داشته   همراه به   اوقات می این الگ بوك را در تما
 اقدام شود

   ارائه تکالیف یادگیري ،شرکت در بحث گروهی ،تکمیل دقیق الگ بوك،مشارکت فعال در
 .یادگیري و یاد گیري خود راهبر از مواردي هستند که در  ارزشیابی لحاظ میشوند

 الگ بوك باید به امضاي مدیر گروه برسد 

 مربی به محدودیت فضاي بیمارستان و بخش هاي  رادیولوژي ، برنامه ریزي بر عهده  با توجه
 .می باشد  مسئول بخش

  نمره از ارزشیابی دانشجو کسر میگردد2درصورت گم کردن الگ بوك. 

  :کلی این کارآموزي شامل اهداف          

  صورت عملی به  قسمتهاي مختلف آن  بخش سی تی اسکن و آشنایی دانشجویان با  .1
 یادگیري مراحل مختلف اسکن یک بیمار به صورت کلی .2

 معمولی و اسکن اسپیرال  براي یک اسکن پروتکل  یادگیري نحوه اجراي  .3

 اسکن   با هردو تفاوت  هم و  با و تفاوت آنها   دینامیک تزریق و  با  اسکنهاي  یادگیري انجام .4
 بدون  تزریق

وپروتکل هاي  profile،Histogram، )سه بعدي سازي(MRP،3Dآشنایی با نرم افزارهاي  .5
 رایج سی تی در بررسی قسمتهاي مختلف بدن بیمار

استعمال  شناخت موارد براجراي آزمونهاي سی تی اسکن از قسمتهاي مختلف بدن و  تسلط .6
 منع استعمال این آزمونها  یا

  ی بوسیله تفسیرفیلممفاهیم اصلی درك تصویرواشتباهات تکنیک ، یادگیري آنا تومی مقطعی .7

  

 مورد  آزمون تعداد مورد انتظار انجام شده  مشاهده   امضاء مربی

 مشاهده شده  انجام شده 

      5  20  Brain 

      5 20 PNS 

      
1 5 

Upper&Lower 

Limb 

      1  5 HRCT of Lung 

      2 10 Chest  ct 

      2  10 Abd  ct 

        1 3D (SR,VR,VE) 

        1 CTA(Brain) 

        1 CTA(Neck) 

        1 CTA(Abdomen) 
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  :قوانین ومقررات آموزشی

 صبح با امضاي دفتر حضوروغیاب آغازوساعت پایان  8ساعت حضور دربخش ازساعت
  می باشد 13کار روزانه 

 کلیه تکالیف خود را در پایان دوره به استاد بالینی خود تحویل دهید 

  الزامی استحضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کارآموزي. 

 نباید تجاوز نمایدازیک دهم ساعات آن درس  ساعات غیبت دانشجو دراین دروس 

   موظف به جبران تا پایان ترم می باشنددر صورت غیبت با هماهنگی مربی مسئول  

   در نظر گرفته می شود نمره دوره صفردر صورت عدم جبران . 

  :درون بخشیمقررات 

 آراستگی ظاهري متناسب با شأن شرعی و عرفی دانشجو در محیط بخش  .1

 اتیکت شناسائیپوشش مناسب شامل روپوش سفید با  .2

 رعایت قوانین آموزشی مربوط به حضور و غیاب .3

 عدم هرگونه جابجایی در برنامه آموزشی،بدون هماهنگی گروه واستاد مربوطه .4

ازپراکنده شدن برچسب نام ودستکش ها رعایت نظافت بخش وجلوگیري  .5
 درمحیط تاریکخانه وبخش

 رعایت دقیق اصول کنترل عفونت در تمامی مراحل کار .6

 دقت وسرعت عمل در انجام کارهاي محوله .7

 عالقه کافی به حرفه خود و تالش براي یاد گیري .8

 .به همراه داشتن مداد سیاه نرم،خودکارمشکی وماژیک .9

ارتقاء  درفرایند پرسشهاي ارزشیابی دوره به دقت پاسخ دهید و درپایان ترم به .10
 . کارآموزي ها شرکت نمایید

  

  برنامه زمان بندي فعالیتهاي آموزشی روزانه  در محل کارآموزي رادیولوژي            

  

  

  
  
  
 

  شرح برنامه  ساعت  ردیف

  گروه بندي و تقسیم کار،آماده سازي تجهیزات وگرم کردن دستگاه ها  30/8-8  1

  انجام آزمونهاي پرتونگاري  10-30/8  2

  ارائه گزارش کار و مطالب تئوري و رفع اشکال، پرسش و پاسخ  30/10-10  3

  انجام آزمونهاي پرتونگاري  15/12-30/10  4

  جمع بندي فعالیتها و رفع اشکال ،پرسش وپاسخ  13-15/12  5
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 : ارزیابی دوره             

 نظرات مربیان                                

.مکاران گرامی لطفاٌنمره تعلق گرفته لحاظ شوده  
  :همکاري پرسنل شاغل درامرآموزش دانشجو و نام افرادي که همکاري بسیارخوب داشته اند      

  
  
  

 نظرات دانشجو     

 :طول دوره وتعداد واحد کارآموزي

  
  بسیار مناسب                       نسبتاً مناسب                      زیاد است                        کم است   

   
  
  

  :  نمره الگ بوك:                                                                                   نمره ارزشیابی 

  مربینام وامضاء 
نمره تعلق گرفته 

  به الگ بوك

  

  مالحظات وایرادات وارده به الگ بوك

      

      

      

      

    )ع(امام رضا
    طالقانی

  الرحمن الرحیم... بسم ا

  
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  دانشکده پیراپزشکی

  دفترچه ثبت فعالیتهاي عملی دانشجویان
  )کارشناسی پیوسته تکنولوژي رادیولوژي(

LOG BOOK  
   ctکارآموزی 

  آقاي توحیدنیا :مسئول دوره
  رادیولوژي:گروه آموزشی
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