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 کارآموزيدوره  Logbookدفترچه حاضر 

, به منظور ثبت کليه فعاليتهاي  رادیولوژي

باليني  شما در طول دوره آموزش 

. در پایان دوره  استطراحي شده 

جهت  گ بوکولاطالعات موجود در 

ارزشيابي عملي و حضور و غياب مورد 
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 مبذول فرمائيد .
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 درچه م وزد و د ودهدار  ومائيد. 
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 دانشجويان گرامی : 

  یو  در دوره اي رادیولووژي کارآموزيگویيم. خوش آمد مي رادیولوژيورود شما را به بخش 

 .گرددماهه اجرا مي

  البکحضور در ژورنال شامل  رادیولوژيبخش   ايه در دفترچه حاضر خالصه اي از برنامه- 

 و ... آورده شده است. -حضور در کارگاه هاي آموزشي 

  لوگ بوکمقررات تکميل 

 .تکميل لوگ بوک بایستي از ابتداي دوره آغاز گردد 

 را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد. لوگ بوک 

 

 :مقررات دوره 

  در بيمارستان ضروري است. 30/12تا  30/7حضور دانشجو از ساعت 

 اب بور دانشجویان در ابتداي دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضوور و غيو

 گردد.کنترل اساتيد و ناظرین بيمارستان انجام مي گزارش اخذ شده همچنيناساس 

 باشد.مي الزامي و کارگاه هاي طي دوره حضور در کالسهاي آموزشي  

  ره و نمره صفر در آن بخش مي باعث حذف دو روز ی غيبت بيش از 

 :ارزشيابی دوره 

 ايهوو کارگواه  کنفرانسوها و برناموه هوا  رفرانس امتحان از مباحث عنوان شوده در کالسوها 

 باشد.مي اعالم شده از سوي وزارت بهداشتمنابع آموزشي و 

 و  ارزشيابي به صورت کتبي و شفاهيOSCE  انجام مي گردد . .... و 

 ي ارزشيابی:معيارها 

 حضور در دوره -

 امتحان پایان دوره -
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 كليات:  –الف 

 حفظ و رعايت شئون شرعی و اخالق پزشکی در كليه ساعات حضور در بيمارستان – 1

 رعايت مقررات داخلی گروه يا بخش، بيمارستان، دانشکده و دانشگاه – 2

 سفيد تميز و آراسته پوشيدن روپوش. 

  مشخصات به روپوش اوينصب کارت شناسایي ح. 

 و پرسنل بخش حسن رابطه با اساتيد   بيماران. 

  پزشکي استفاده مناسب از گوشي و لوازم. 

  بخش عدم استفاده از گوشي همراه در. 

 مهارت هاي برقراري ارتباط -3

 ارتباط ر اینبرقراري ارتباط با بيماران و استفاده از تکني  هاي کالمي و غيرکالمي د 

 باط موثر با بيمار و همراهان و خانواده بيماربرقراري ارت 

 برقراري ارتباط با همکاران  پرسنل پزشکي و مسوالن 

 توانایي بيان نظرات و آموخته ها در قالب سخنراني و یا مقاالت علمي 

 مراقبت بيمار)تشخيص، درمان و بازتوانی( -4

 اصول کلي مراقبت از بيمار 

 تجویز دارو 

 تغذیه 

 اقدامات حمایتي 

 زتواني بيماربا 

 طب مکمل و جایگزین 

 تعهد حرفه اي، اخالق و حقوق پزشکی -5

 مهارت هاي تصميم گيري ، استدالل و حل مساله -6

 مراقبت از بيمار و مدارک پزشکی: –ب 

و سند توانمندی دانش آموختگان رشته  بخشنامه وزارت بهداشت وز مطابقآمشرح وظايف كار

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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اي اخذ شرح حال و انجوام معاینوه باليني تفسوير و پيگيوري نتوایا آزمایشوات و بررسوي هو – 1

 از کليه نامه تشخيصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسباراکليني   ارزیابي و بيان برپ

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشي .

گيوري بررسوي آخورین در صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشوکي و گوروه مربوطوه پي – 2

 گزارش هاي پاراکلينيکي بيمار.

روه مربوطه نوشتن یادداشت هاي در صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گ – 3

 (on-and off service notes) مخصوص آغاز و پایان هر دوره

 در صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن برگوه هواي درخواسوت –4

کليوه  رادیوگرافي  سونوگرافي  آندوسکوپي  آنژیووگرافي و MRI  CTScanتصویربرداري از جمله 

ان یوا خواست پاراکلينيگ دیگر  در صورتي که برابور مقوررات آن گوروه یوا بيمارسوتبرگه هاي در

 دانشکده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد. 
 

 (راديولوژي)سند توانمندي بخش درمانی:  –اقدامات تشخيصی  –پ 

 کوارآموز ه بر عهدهفراگيري امور زیر به منظور کسب مهارت و با تعيين معاونت آموزشي دانشکد –

 مي باشد. 

 مهارت بالينی .1

 اراخذشرح حال ساختارمند  یکپارچه   کامل و جامع و متمرکز بر شکایت اصلي بيم 

 :توانایي انجام 

 معاینه فيزیکي عمومي و جامع 

 معاینه منتال 

  سورژانامعاینه باليني متمرکز بر شکایت اصلي بيمار در شرایط اورژانس و غير 

 وط به بيمار در پرونده شامل:ثبت اطالعات مرب 

 خالصه  -شرح پروسيجرها -دستورات -سيرپيشرفت بيماري -یافته هاي اوليه

 پرونده

 نوشتن مشاوره 

 نوشتن برگه اعزام و ارجاع 

 نوشتن گواهي فوت 

 شركت در همايش هاي آموزشی:  –ت 
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وزشوي و یوا کارگواهي و جلسوات آم يشرکت منظم و فعال در کليه کالس هواي درس تووور – 1

  اتاقهاي عمول  managementبخش شامل گزارش صبحگاهي  کنفرانس هاي علمي  کالس هاي 

 راندهاي آموزشي و سایر برنامه هاي آموزشي.
 

 حضور در بيمارستان:  –ث 

وي سوحضور در بيمارستان  درمانگاه و یا خانه هواي بهداشوت طبور برناموه تعيوين شوده از  – 1

ليوه کده )مسوول آموزش کارآموزان هر بخش موظف است براي کریاست هر گروه یا بخش یا دانش

 ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعالم کند(. 

ر داولویت کاري کارآموزان شرکت در جلسات و همایش هاي آموزشوي  رانودهاي آموزشوي و  – 2

 درمانگاه ها است. 

ا شوکایات وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظایف و یو موارد تخلف کارآموزان از شرح– 3

شوکده کارآموزان در این رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش  گوروه یوا بيمارسوتان یوا دان

سيدگي مطرح و تصميمات الزم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر کدام از مراجع ر

د جاع خواهرد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارکننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد  مو

 شد. مرجع نهایي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشکده خواهد بود. 

 

 كارآموز بايد:در پايان چرخش آموزشی 

 برقرار رتباطبا مراجعان  بيماران  کارکنان و سایر اعضاي تيم سالمت به نحو شایسته ا 

 هد. شان دنمناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب  کند و ویژگي هاي رفتار حرفه اي

 ن در خصوص تصویربرداري هاي رادیولوژی  مهم اندامها و دستگاههاي مختلف بد

 دانش کافي بدست آورد. 

  اي هتصویربرداري هاي رادیولوژی  مهم در موارد شایع را بر اساس اندیکاسيون

يطه حار و   ميزان پرتودهي به بيمرادیولوژي از نظر ارزش تشخيصي  هزینه ایجاد شده

 مرتبط با فعاليت پزش  عمومي انتخاب بهينه و درخواست نماید. 

 ر )به بيما تصویربرداري و علم رادیولوژي را به عنوان روش علمي براي تشخيص و درمان

اي  تي حرفهمهار ویژه همراه با مشاوره هاي قبل و بعد آن( و نه صرفاً به عنوان ی  ابزار

  ر بگيرد. به کا
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 (موارد نرمال و گوناگوني هايVariations طبيعي را در گرافي هاي مهم )

 شایع)فهرست پيوست( تجسم و شناسایي کند بطوري که مانع از اقدامات اضافي

 درماني گردد.  -تشخيصي

 یافته هاي مهم تصویربرداري در موارد اورژانس شایع را بهنگام تشخيص دهد . 

 اي هیربرداري )متخصصين و بخش رادیولوژي( را با یافته نکات مهم گزارشات تصو

 موجود در کليشه ها تطبير دهد. 

  ته هاي ا یافبیافته هاي مهم موجود در کليشه ها و نکات مرتبط در گزارش رادیولوژي را

ي اردهاباليني بيمار انطباق دهد و در مراحل مدیریت مشکل بيمار بر اساس استاند

 تر )مطابر ضوابط بخش( مشارکت کند. بخش زیر نظر سطوح باال

 ساده رادیولوژی  را بشناسد. پروسيجرهاي 

 

 تصويربرداري هاي راديولوژيک مهم اندامها و دستگاههاي مختلف بدن 

 

 باریم  با بررسي طبيعي نماي: شامل) hollow viscus دستگاه گوارش تصویربرداري

 نحوه و شایع ضایعات سونوگرافي   CT Colonography معرفي طبيعي  اسکنتيسي

approach بيماري هر به) 

 ره به approach نحوه و شایع هايبيماري) نرم نسا و مفاصل استخوان  تصویربرداري

 (بيماري

 (MRI اسکن تيسي ساده  کليشه) نرم نسا و مفاصل استخوان  تصویربرداري

 بيماري هر به approach نحوه و گردن و سر شایع هايبيماري تصویربرداري

 هايماريبي نرمال  اسکنتيسي نرمال  IVP نرمال  سونوگرافي) ادراري سيستم تصویربرداري

 (approach و شایع

 سيستم مخصوص  هاي view نرمال  ماموگرافي دستگاه : شامل) پستان تصویربرداري

BIRADS نحوه و approach هر به BIRADS  در سونوگرافي نقش MRI) 

 سالپنکوگرافي هيسترو نرمال  MRI و CT سونوگرافي : شامل) مامایي و زنان ربرداريتصوی

 درخواست هاياندیکاسيون بيماري  هر به approach ينحوه و شایع ضایعات نرمال 



دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -بوک کارآموزی  رادیولوژی گلو  

 

7 

 

 (واژینال ترانس سونوگرافي

 و هابيماري نرمال  MRI اسکن تيسي  CXR شامل) عروق و قلب و مدیاستن تصویربرداري

 (بيماري هر به approach يحوهن

 کودکان تصویربرداري
 
 

 راديولوژيک مداليته ها و انواع تصويربرداري هاي مهم 

 

  مواردي كه بايد ديده شود -راديوگرافی ساده : 

 Chest x-ray: PAلترال  دکوبيتوس   

 Abdominal x-ray: supine  erect 

 Skull x-ray: AP  lateral  occipitomental 

 Spine x-ray: AP و لترال 

 Extremities: هاي فوقاني و تحتانياندام 

 

   مواردي كه بايد ديده شود -فلوروسکوپی/ مطالعات با ماده حاجب : 

 دستگاه گوارش : 

1. Barium Swallow 
2. Barium follow Through 
3. Barium enema 

  تناسلي –دستگاه ادراري : 
1. Intravenous venography  
2. Micturating cystourethrogram 

 

  مواردي كه بايد ديده شود -سونوگرافی : 

 کبد و مجاري صفراوي 

 پانکراس 

 طحال 

 کليه و مثانه 

 هارحم و تخمدان 
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 مواردي كه بايد ديده شوند -اسکن تیسی : 

 اسکن توراکس با اندیکاسيون و داراي پروتکل تيسي 3حداقل  :قفسه صدري

 متفاوت

 کل شکم و لگن با اندیکاسيون و داراي پروتاسکن تيسي 3حداقل  :شکم و لگن

 متفاوت

 هاي متفاوتاسکن مغز با تشخيصتيسي 3حداقل  :مغز 

 اندام  مزانتر  قلب :تي آنژیوگرافيسي 

 

 نوشتن درخواست راديولوژيک در موارد شايع داراي كاربرد در فعاليت  نحوه

 بالينی 

 

 رئوس مطالب نظري اين بخش 

 رادیوگرافي هايتکني  و دیولوژيرا هايروش انواع معرفي -1

 اشعه برابر در حفاظت و رادیوبيولوژي -2

 رادیولوژي در شدهاستفاده حاجب مواد انواع با آشنایي -3

اري هاي ر بيمنشانه شناسي رادیولوژی  و اندیکاسيون هاي کاربرد انواع روشهاي رادیولوژی  د -4

 استخواني و تروماي استخوان

 ن ها  اندیکاسيون عکس ساده  سي تي اسکن و سایرگرافي طبيعي قفسه صدري )پوزیش -5

 روشهاي تصویر برداري قفسه صدري(

اریهاي   بيمنشانه شناسي رادیولوژی  و معرفي اجمالي بيماریهاي قفسه صدري )مدیاستن  پلور -6

 پارانشيمال  بيماریهاي عفوني  تومورال پولمونر(

 شگوار مختلف در بررسي دستگاه رادیولوژي ساده شکم و اندیکاسيون روشهاي تصویربرداري -7

 معرفي اجمالي بيماریهاي دستگاه گوارش و شکم حاد -8

ختلف اري ممعرفي اجمالي بيماریهاي دستگاه ادراري تناسلي و اندیکاسيون روشهاي تصویربرد -9

 در بررسي دستگاه

 اطفال تصویربرداري -10

واد مفاده از است طالعات باسازي براي انجام مطالعات تصویربرداري مثل مآشنایي با اقدامات آماده -11

  Nuclear medicineو  MRIاسکن و  CTحاجب خوراکي و تزریقي  سونوگرافي  

 آشنایي با عوارض احتمالي اقدامات مختلف تصویربرداري -12
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ن ها و کاسيوشده در تصویربرداري؛ اندیآشنایي با انواع مواد حاجب و داروهاي رایا استفاده -13

  ها و عوارض مواد حاجبممنوعيت

 هاهاي رادیولوژي در تشخيص و درمان بيماريآشنایي با مزایا و محدودیت -14

 لمقاب در حفاظت هايو روش (بارداري ازجمله) انسان روي یونيزان پرتوهاي سوء آشنایي با آثار -15

 پرتوها

 رادیوگرافي هايتکني  و رادیولوژي هايروش انواع معرفي -16

 اشعه برابر در حفاظت و رادیوبيولوژي -17

 رادیولوژي در شدهاستفاده حاجب مواد انواع با يآشنای -18

اري هاي ر بيمنشانه شناسي رادیولوژی  و اندیکاسيون هاي کاربرد انواع روشهاي رادیولوژی  د -19

 استخواني و تراوماي استخوان

 گرافي طبيعي قفسه صدري )پوزیشن ها  اندیکاسيون عکس ساده  سي تي اسکن و سایر -20

 صدري(روشهاي تصویر برداري قفسه 

اریهاي   بيمنشانه شناسي رادیولوژی  و معرفي اجمالي بيماریهاي قفسه صدري )مدیاستن  پلور -21

 پارانشيمال  بيماریهاي عفوني  تومورال پولمونر(

 شگوار رادیولوژي ساده شکم و اندیکاسيون روشهاي تصویربرداري مختلف در بررسي دستگاه -22

 حاد معرفي اجمالي بيماریهاي دستگاه گوارش و شکم -23

ختلف اري ممعرفي اجمالي بيماریهاي دستگاه ادراري تناسلي و اندیکاسيون روشهاي تصویربرد -24

 در بررسي دستگاه

 اطفال تصویربرداري -25

واد مفاده از ا استسازي براي انجام مطالعات تصویربرداري مثل مطالعات بآشنایي با اقدامات آماده -26

  Nuclear medicineو  MRIاسکن و  CTحاجب خوراکي و تزریقي  سونوگرافي  

 آشنایي با عوارض احتمالي اقدامات مختلف تصویربرداري -27

ن ها و کاسيوشده در تصویربرداري؛ اندیآشنایي با انواع مواد حاجب و داروهاي رایا استفاده -28

 ها و عوارض مواد حاجب ممنوعيت

 هاهاي رادیولوژي در تشخيص و درمان بيماريآشنایي با مزایا و محدودیت -29

 لمقاب در حفاظت هايو روش (بارداري ازجمله) انسان روي یونيزان پرتوهاي سوء شنایي با آثارآ -30

 پرتوها

 

 


