
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  هدف و جایگاه آموزشیLog Book  : 

 ( دفتشچِ گضاسش عولیLog Book ثب ّذف آضٌبیی داًطجَیبى ثب اّذاف ولی دسٍُ وبسآهَصی ٍ هشاحل آى ٍ ًیض اسصیبثی صحیح )

 وبسآهَصی تٌظین ضذُ است.عولىشد داًطجَیبى عی دٍسُ ّبی 

 اهیذ است اسصیبثی گبم ثِ گبم داًطجَیبى هَجت ایجبد اًگیضُ ٍ ثْجَد عولىشد آًْب گشدد.

 

  چگونگی تکمیلLog Book : 

 .جذاٍل حبٍی عٌَاى فعبلیت ّبی سٍصاًِ هی ثبضذ 

 

 : دانشجو موظف است 

  دس سٍصّبی وبسآهَصیLog Book  .سا ّوشاُ داضتِ ثبضذ 

  عولی دس ّش هشحلِ، جذٍل سا ضخصبً تىویل ًوَدُ ٍ ثِ تبییذ هشثی هشثَعِ ثشسبًذ.پس اص وبس 

 .دس صَست عذم یبدگیشی پشسص ّبی هَسد ًظش خَد سا دس ّش ثخص هغشح وٌذ 

  هشثی ًبظش، دس ٌّگبم هطبّذُ عولىشد داًطجَ، سشعت، دلت ٍ صحت عولىشد داًطجَ سا هَسد اسصیبثی لشاس دادُ ٍ تجِ هَسد ًظش

 دس ستَى ّبی هشثَعِ دسج وٌذ.سا 

  ُداًطجَ دس پبیبى دٍسLog Book  .تىویل ضذُ سا جْت ثشسسی ًْبیی ثِ هسئَل دٍسُ وبسآهَصی تحَیل ًوبیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : مقررات آموزشی و حرفه ای 

 

 ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ هَلع 

 پَضص هٌبست، سبدُ ٍ آساستِ ضبهل سٍپَش سفیذ ٍ اتیىت ضٌبسبیی 

  ِتَجیْی ٍ سبیش جلسبت وِ ثب تَجِ ثِ ًیبص گشٍُ ثشگضاس هیگشددضشوت دس جلس 

 عذم تجوع دس لسوت ّبی هختلف ثخص ٍ پشّیض اص صحجت وشدى ثب صذای ثلٌذ، خٌذیذى ٍ ضَخی وشدى 

 سعبیت ًظن ٍ ًظبفت دس حیي وبس ثش اسبس همشسات ثخص 

 ِعذم ّشگًَِ جبثجبیی دس ثشًبهِ آهَصضی، ثذٍى ّوبٌّگی ثب هشثی هشثَع 

  ًِتىویل دلیك ٍ صبدلبLog Book اسائِ آى ثِ هشثی وبسآهَصی ٍ 

  سبعت وبسآهَصی، دس صَست اسائِ پَاّی ٍ ثب ًظش گشٍُ آهَصضی ٍ هشثی، هجبص ثِ غیجت هیجبضذ 1/0داًطجَ حذاوثش 

 داًطجَ هَظف ثِ ججشاى سبعبت غیجت دس ّوبى فیلذ آهَصضی ٍ ثب ّوبٌّگی لجلی هی ثبضذ 

  اص ول ًوشُ وبسآهَصی  25/0)ثذٍى گَاّی ٍ یب ثذٍى ّوبٌّگی( هعبدل دٍ سٍص غیجت ثب دٍ سٍص ججشاى ٍ وسش ّش غیجت غیش هجبص

 خَاّذ ضذ 20

 ّش سِ تبخیش ثِ عٌَاى یه سٍص غیجت غیش هجبص تلمی هی گشدد 

 2 .غیجت غیش هجبص هٌجش ثِ دسج ًوشُ صفش ثشای ول ٍاحذ وبسآهَصی دس آى ًیوسبل هی گشدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 وه محاسبه نمره :نح 

                                 )ًوشُ 12اسصیبثی عَل دٍسُ )الي ثَن 

                                                 ًُوشُ 8اهتحبى پبیبى دٍس 

 

 

 اهداف کارآموزی رادیولوشی 

 

  دانشجویان باید در پایان ترم، توانایی انجام فعالیت های زیر را داشته باشند: 

 پزیشش ٍ ًسخِ خَاًی ثیوبساى هشاجعِ وٌٌذُ ثِ ثخص سادیَلَطی 

 ضٌبخت پَصیطي ّبی صحیح ثشای اًجبم سادیَگشافی 

 سعبیت اصَل احتیبط دس ثشخَسد ثب ثیوبساى سشپبیی ٍ ثستشی 

 ضٌبخت تجْیضات ٍ ٍسبیل ثخص ٍ ًحَُ استفبدُ صحیح اص آًْب ثِ ٌّگبم وبس 

 ی، سبیش داًطجَیبى، پشسٌل، سَپشٍایضس ٍ وبسضٌبس آهَصضیثشلزاری استجبط صحیح ثب تین آهَصض 

 یبدگیشی حفظ اسشاس ثیوبساى ٍ سعبیت اصَل اخالق پضضىی 

 ِداضتي اًگیضُ لَی ٍ احسبس هسئَلیت دس لجبل اًجبم ٍظبیف هحَل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 گسارش فعالیت روزانه
 سبعت خشٍج...........................                                      سبعت ٍسٍد.................................                                تبسیخ.........................................           
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 کارآموزی در عرصه فرم ارزشیابی بالینی رشته رادیولوشی

 هطبّذُ ًطذ ضعیف هتَسظ خَة عبلی هَاسد اسصضیبثی

      حضَس ثِ هَلع دس هحل وبسآهَصی -1

      سعبیت ٍضعیت ظبّش -2

      تَجِ ثِ هشتت ثَدى اتبق سادیَگشافی -3

      ثشخَسد هٌبست ثب ثیوبس ٍ سبیشیي -4

      داضتي احسبس هسئَلیت دس لجبل ٍظبیف هحَلِ -5

      سعبیت اخالق پضضىی -6

      داضتي اعالعبت وبفی دس هَسد دسٍس تئَسی هشثَعِ -7

      داضتي اعالعبت وبفی دس هَسد لسوت ّبی هختلف ثخص سادیَلَطی -8

      ضٌبخت لسوتْبی هختلف دستگبُ سادیَلَطی -9

      خَاًذى ثشي دسخَاست -10

      خَاًذى ضشح حبل ثیوبس -11

      عشیمِ صحیح وبس وشدى ثب دستگبُ سادیَلَطی -12

      ضٌبخت لسوت ّبی هختلف دستگبُ اگضٍهبت )چبح فیلن( -13

      عشیمِ صحیح وبس وشدى ثب دستگبُ اگضٍهبت -14

      سعبیت پَضص هٌبست ثشای ثیوبس -15

      تَجِ ثِ تویض ثَدى وبست، اسىشیي ٍ تخت سادیَگشافی -16

      اًتمبل ثیوبس ثش سٍی تخت سادیَگشافی دس صَست لضٍم -17

      سعبیت اصَل ایوٌی ٍ ًظبفت -18

      اًتخبة سبیض هٌبست وبست ثشای اًجبم سادیَگشافی -19

      ثَدى( Anterior  ٍPosteriorاستفبدُ اص هبسوش ثِ عَس صحیح )سعبیت هٌبست ٍ سعبیت  -20

      اسبس اصَل گفتِ ضذُ(اًجبم سادیَگشافی ثِ عَس صحیح )ثش  -21

      ثجت هطخصبت ثیوبس ثش سٍی فیلن سادیَلَطی -22

      سعبیت اصَل استشیلیضاسیَى -23

      K.U.B  ٍL.S.Sداًستي آهبدگی ّبی الصم ثشای عىسجشداسی ّبی هبًٌذ  -24

      ضٌبخت آستیفىتْب -25

      سبخت داسٍی ظَْس ٍ ثجَت -26

      سادیَگشافیداًستي استجبط ثیوبس ثب ٍضعیت  -27

      ضٌبخت ستْبی هَسد ًیبص دس اًجبم سادیَگشافی -28

      ضٌبخت هَاد حبجت دس سادیَگشافی -29

      عشیمِ استفبدُ صحیح هَاد حبجت ثب تَجِ ثِ سادیَگشافی هشثَعِ -30

      هشالجت ّبی الصم اص ثیوبس دس صهبى استفبدُ اص هَاد حبجت -31

      ثِ عَس صحیح I.Vاًجبم تضسیك  -32

      وبس ثب پشتبثل -33

      وبس ثب سیستن فلَسٍسىَپی -34

      تضسیك عضالًی -35

      ساثغِ فبوتَسّبی اضعِ دس استجبط ثب یىذیگش -36

      وٌتشل ثخص دس ضیفت ّبی هختلف -37

      تطخیص فَسیت ّبی سادیَگشافی -38

      تطخیض ولیطِ ّبی ًشهبل -39

      ثشگضاسی سویٌبس -40



 

 


