
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  هدف و جایگاه آموزشیLog Book  : 

 ( دفتزچِ گشارش عولیLog Book ثب ّذف آضٌبیی داًطجَیبى ثب اّذاف ولی درٍُ وبرآهَسی ٍ هزاحل آى ٍ ًیش ارسیبثی صحیح )

 وبرآهَسی تٌظین ضذُ است. عولىزد داًطجَیبى عی دٍرُ ّبی

 اهیذ است ارسیبثی گبم ثِ گبم داًطجَیبى هَجت ایجبد اًگیشُ ٍ ثْجَد عولىزد آًْب گزدد.

 

  چگونگی تکمیلLog Book : 

 .جذاٍل حبٍی عٌَاى فعبلیت ّبی رٍساًِ هی ثبضذ 

 

 : دانشجو موظف است 

  در رٍسّبی وبرآهَسیLog Book  .را ّوزاُ داضتِ ثبضذ 

  عولی در ّز هزحلِ، جذٍل را ضخصبً تىویل ًوَدُ ٍ ثِ تبییذ هزثی هزثَعِ ثزسبًذ.پس اس وبر 

 .در صَرت عذم یبدگیزی پزسص ّبی هَرد ًظز خَد را در ّز ثخص هغزح وٌذ 

  هزثی ًبظز، در ٌّگبم هطبّذُ عولىزد داًطجَ، سزعت، دلت ٍ صحت عولىزد داًطجَ را هَرد ارسیبثی لزار دادُ ٍ تجِ هَرد ًظز

 در ستَى ّبی هزثَعِ درج وٌذ.را 

  ُداًطجَ در پبیبى دٍرLog Book  .تىویل ضذُ را جْت ثزرسی ًْبیی ثِ هسئَل دٍرُ وبرآهَسی تحَیل ًوبیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : مقررات آموزشی و حرفه ای 

 

 ٍرٍد ٍ خزٍج ثِ هَلع 

 پَضص هٌبست، سبدُ ٍ آراستِ ضبهل رٍپَش سفیذ ٍ اتیىت ضٌبسبیی 

  ِتَجیْی ٍ سبیز جلسبت وِ ثب تَجِ ثِ ًیبس گزٍُ ثزگشار هیگزددضزوت در جلس 

 عذم تجوع در لسوت ّبی هختلف ثخص ٍ پزّیش اس صحجت وزدى ثب صذای ثلٌذ، خٌذیذى ٍ ضَخی وزدى 

 رعبیت ًظن ٍ ًظبفت در حیي وبر ثز اسبس همزرات ثخص 

 ِعذم ّزگًَِ جبثجبیی در ثزًبهِ آهَسضی، ثذٍى ّوبٌّگی ثب هزثی هزثَع 

  ًِتىویل دلیك ٍ صبدلبLog Book ارائِ آى ثِ هزثی وبرآهَسی ٍ 

  سبعت وبرآهَسی، در صَرت ارائِ پَاّی ٍ ثب ًظز گزٍُ آهَسضی ٍ هزثی، هجبس ثِ غیجت هیجبضذ 1/0داًطجَ حذاوثز 

 داًطجَ هَظف ثِ ججزاى سبعبت غیجت در ّوبى فیلذ آهَسضی ٍ ثب ّوبٌّگی لجلی هی ثبضذ 

 ( هعبدل دٍ رٍس غیجت ثب دٍ رٍس ججزاى ٍ وسز ّز غیجت غیز هجبس )اس ول ًوزُ وبرآهَسی  25/0ثذٍى گَاّی ٍ یب ثذٍى ّوبٌّگی

 خَاّذ ضذ 20

 ّز سِ تبخیز ثِ عٌَاى یه رٍس غیجت غیز هجبس تلمی هی گزدد 

 2 .غیجت غیز هجبس هٌجز ثِ درج ًوزُ صفز ثزای ول ٍاحذ وبرآهَسی در آى ًیوسبل هی گزدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 : نحوه محاسبه نمره 

                                 )ًوزُ 12ارسیبثی عَل دٍرُ )الي ثَن 

                                                 ًُوزُ 8اهتحبى پبیبى دٍر 

 

 

 اهداف کارآموزی رادیولوشی 

 

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

 پذیزش ٍ ًسخِ خَاًی ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثخص رادیَلَصی 

 پَسیطي ّبی صحیح ثزای اًجبم رادیَگزافی اعوبل 

 رعبیت اصَل احتیبط در ثزخَرد ثب ثیوبراى سزپبیی ٍ ثستزی 

 ی ارتجبط صحیح ثب تین آهَسضی، سبیز داًطجَیبى، پزسٌل، سَپزٍایشر ٍ وبرضٌبس آهَسضیثزلزار 

  حفظ اسزار ثیوبراى ٍ رعبیت اصَل اخالق پشضىییبدگیزی 

 ِداضتي اًگیشُ لَی ٍ احسبس هسئَلیت در لجبل اًجبم ٍظبیف هحَل 

 ضٌبخت تجْیشات، ٍسبیل ٍ دارٍّبی هَرد ًیبس در ثخص ٍ استفبدُ صحیح اس آًْب ثِ ٌّگبم وبر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 گسارش فعالیت روزانه
 سبعت خزٍج...........................                                      سبعت ٍرٍد.................................                                تبریخ.........................................           
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 فرم ارزشیابی بالینی رشته رادیولوشی

 (2کارآموزی بیمارستانی )

 هطبّذُ ًطذ ضعیف هتَسظ خَة عبلی هَارد ارسضیبثی

      حضَر ثِ هَلع در هحل وبرآهَسی -1

      رعبیت ٍضعیت ظبّز -2

      تَجِ ثِ هزتت ثَدى اتبق رادیَگزافی -3

      سبیزیي ثزخَرد هٌبست ثب ثیوبر ٍ -4

      داضتي احسبس هسئَلیت در لجبل ٍظبیف هحَلِ -5

      رعبیت اخالق پشضىی -6

      داضتي اعالعبت وبفی در هَرد درٍس تئَری هزثَعِ -7

      داضتي اعالعبت وبفی در هَرد لسوت ّبی هختلف ثخص رادیَلَصی -8

      ضٌبخت لسوتْبی هختلف دستگبُ رادیَلَصی -9

      درخَاستخَاًذى ثزي  -10

      خَاًذى ضزح حبل ثیوبر -11

      عزیمِ صحیح وبر وزدى ثب دستگبُ رادیَلَصی -12

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

      عزیمِ صحیح وبر وزدى ثب دستگبُ اگشٍهبت -14

      رعبیت پَضص هٌبست ثزای ثیوبر -15

      رادیَگزافیتَجِ ثِ تویش ثَدى وبست، اسىزیي ٍ تخت  -16

      اًتمبل ثیوبر ثز رٍی تخت رادیَگزافی در صَرت لشٍم -17

      رعبیت اصَل ایوٌی ٍ ًظبفت -18

      اًتخبة سبیش هٌبست وبست ثزای اًجبم رادیَگزافی -19

 Anteriorاستفبدُ اس هبروز ثِ عَر صحیح )رعبیت هٌبست ٍ رعبیت  -20

 ٍPosterior )ثَدى 

     

      عَر صحیح )ثز اسبس اصَل گفتِ ضذُ(اًجبم رادیَگزافی ثِ  -21

      ثجت هطخصبت ثیوبر ثز رٍی فیلن رادیَلَصی -22

      رعبیت اصَل استزیلیشاسیَى -23

ٍ  K.U.Bداًستي آهبدگی ّبی السم جْت عىسجزداریْبیی هبًٌذ  -24

L.S.S  ُغیز ٍ 

     

      ضٌبخت آرتیفىتْب -25

      سبخت دارٍی ظَْر ٍ ثجَت -26

      ثیوبری ثب ٍضعیت رادیَگزافیداًستي ارتجبط  -27

      ضٌبخت ستْبی هَرد ًیبس در اًجبم رادیَگزافی -28

      ضٌبخت هَاد حبجت در رادیَگزافی -29

      عزیمِ استفبدُ صحیح هَاد حبجت ثب تَجِ ثِ رادیَگزافی هزثَعِ -30

      هزالجت ّبی السم اس ثیوبر در سهبى استفبدُ اس هَاد حبجت -31

      ثِ عَر صحیح I.Vاًجبم تشریك  -32

      وبر ثب پزتبثل -33

      وبر ثب سیستن فلَرٍسىَپی -34



 

 


