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       شماره  دانشجویی : :                             م ونام خانوادگینا

                                                                        

                                              

   هدف وجایگاه آموزشیLog book  :   

باعث آگاهی   LOG BOOKنقش موثری ایفا کند.  در استاندارد سازی آموزش وارزیابی دانشجویان  دتوانسیستم مدرن ومکتوبی است که می 

دون دانشجویان واساتید از وظایف خود شده وبرنامه ریزی عملی آموزشی را تسهیل می نماید . همچنین ارزیابی پایان ترم )یا روتیشن ( را م

ن وثبت آ. در نتیجه حفظ ونگهداری وتکمیل ه ای می کاهد ظحگی وتضییع حقوق دانشجویان بصورت قابل مال وسیستماتیک نموده واز پراکند

دروس وراهنمایی های اساتید مربوطه در روند آموزشی توسط دانشجویان ضروری است وهرگونه اعمال در این زمینه ها به زیان دانشجویان 

 بوده وتنبیهاتی نیز همراه خواهد داشت .

 رات درون بخشی :مقر 

 آراستگی ظاهری متناسب با شان دانشجو وآراستگی محیط کار  -(1

 پوشش مناسب شامل روپوش تمیز دارای آرم دانشگاه با اتیکت شناسایی  -(2

 رعایت اصول اخالقی در برخورد با اساتید ،پرسنل وبیماران   -(3

 رعایت قوانین آموزشی مربوط به حضور وغیاب -(4

 دیر گروه مرنامه آموزشی ،بدون هماهنگی با  گونه جابجایی در بعدم هر  -(5

 شدن پوشش فیلم ودستکش ها در محیط تاریکخانه وبخش  بخش ،جلوگیری از پراکند ه رعایت نظافت -(6

 عدم استفاده از گوشی موبایل در زمان حضور در بخش -(7

  در محدوده زمانی مقرر جهت اخذ نمره عملیو کنفرانس مربوطه وکلیشه ها ی الزامی  LOG BOOKتحویل   -(8

   پروتکل کنترل عفونت در بخش رادیولوژی جهت رادیوگرافی های داخل دهانی 

جهت جلوگیری از انتشار وانتقال عفونت ها در رادیولوژی ها وجود دارد . در حال حاضر روش عملی ومطمئنی که در بخش روشهای مختلفی 

 مراحل زیر می باشد .رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی گرگان مورد استفاده قرار می گیرد به ترتیب شامل 

از خود تحویل گیرد . دستگاه رادیوگرافی شامل تیوپ  بازوها وکنترل اکسپوژر موجود دانشجویان بایستی اتاق تهیه رادیوگرافی را از نفر قبل -(1

 وسا لم باشند وکلیه وسایل یک بار مصرف وپوشش های پالستیکی مربوط به بیمار قبلی از محیط خارج شده باشد .

پوشاند. همچنین هر گونه ب روپوش سربی را به وی  وی صندلی نشانده وگردنبند سربی یادانشجویان بدون استفاده از دستکش ،بیمار را ر -(2

 ی در این مرحله به وی ارائه می گردد.در حین تهیه رادیوگرافآموزش جهت همکاری بیمار 

دانشجو با استفاده از دستکش )یابا دستی که به روش عملی شسته وضد عفونی شده ( پوشش های پالستیکی تیوپ دستگاه دستگیره درب -(3

 ل اکسپوژر را نصب می کند .ورودی وکنتر

در یک دستمال تمیز تحویل می گیرد و آنها را در محل مناسب ودر در این مرحله با پوشیدن دستکش )جدید( دانشجو فیلم الزم برای بیمار را -(4

 دسترس )پشت پنجره اتاق رادیوگرافی ( قرار می دهد .

 مراحل تهیه رادیوگرافی انجام می شود . -(5

 جام رادیوگرافی از بیمار خواسته می شود که شخصا گردنبند سربی خود را خارج نموده ودر محل مناسب قرار دهد .پس از ان-(6

پس  xcpدانشجو با دقت کلیه پوشش های پالستیکی مربوط به بیمار را از محیط خارج می کند .همچنین هر گونه وسیله مورد استفاده مانند  -(7

 از آبکشی جهت استریلیزاسیون به مسئول مربوطه تحویل می شود .

 .در این مرحله فیلم های مورد استفاده قرار گرفته را در یک دست نگه داشته ودستمال آنها را دور می اندازد -(8

بدون دستکش باز می شود وکلیه فیلم در کنار شیر آب دستکش آلوده شده از یکی از دستان )دست راست ( خارج شده وشیر آب به کمک دست -(9

ها به کمک دست دارای دستکش )دست چپ( بمدت کافی زیر جریان آب قرار می گیرد تا بزاق وترشحات دیگر از سطح آنها زدوده گردد .در 

 صورت استفاده از شیر های آب اتوماتیک نیاز به خارج کردن دستکش نخواهد بود . 

هیپوکلریت قرار می گیرند .باید دقت نمود که محلول سدیم هیپوکلریت کهنه یا کدر نشده ظروف حاوی سدیم  نوسپس فیلم های شسته شده در-(11

 ٪ مورد استفاده قرار گیرد . فیلم ها باید حد اقل به مدت سی ثانیه در این محلول بمانند. 5باشد و همیشه محلول تازه وبا رنگ شفاف با غلظت 

 ر محلول سدیم هیپوکلریت دستکش دیگر نیز از دست خارج می شود .پس از قرار دادن فیلم ها د-(11

 پس از طی مدت زمان الزم ،فیلم ها به کمک پنس از محلول خارج شده وتوسط دستمال نیز خشک می گردند.-(12

. استفاده از دستکش نخواهد بود  فیلم هایی که به این طریق ضد عفونی باشند کامال تمیز بوده وبرای ظهور وثبوت آنها نیازی به استفاده از-(13

 .دستکش چه درون دستگاه ظهور وثبوت اتوماتیک وچه در روش دستی ممنوع می باشد 

 مسئولین واساتید مربوطه وظیفه دارند در صورت مشاهده هر گونه تخلف وسهل انگاری از ادامه کار و ورود دانشجویان جلوگیری کنند. -(14

 کنترل عفونت دلیل موجهی برای دانشجویان خاطی نخواهد بود . اظهار عدم اطالع از پروسه-(15

 

  فهرست مراجع مطالعاتی دانشجو : 
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 قسمت اول 

 1رادیولوژی عملی 

 اهداف آموزشی دوره : 

 دانشجویان طی دوره رادیولوژی عملی یک باید آموزش های خاص ومهارت های مربوطه را به شرح ذیل کسب نمایند :

آموزش تکنیکهای مختلف رادیوگرافی های داخل دهانی شامل پری اپیکال های موازی ونیمساز وهمچنین بایت وینگ بصورت -(1

 عملی بر روی مدل فانتوم 

 عملکرد هر یک از اجزای آن .آشنایی با ساختار فیلم های پری اپیکال وشناخت  -(2

 ای بایت وینگ از تمامی گروه های دندانی روی مدل فانتوم .تهیه رادیوگرافی های پری اپیکال نیمساز وکلیشه ه-(3

 آموزش روش های کنترل عفونت در رادیولوژی والزام به آنها . -(4

 کلیشه های تهیه شده بصورت اتوماتیک ودستی .آموزش وانجام مراحل ظهور وثبوت  -(5

 متناسب با شرایط متفاوت .توان تنظیم وتغیر آنها   وژر شناخت فاکتور های مختلف اکسپو -(6

 است .ی رادیوگرافی شامل دانیسته وکنترسی کیفیت کلیشه هارشناخت فاکتورهای بر -(7

شناخت عواملی که در حین اکسپوژر یا در طول مراحل ظهور وثبوت بر کیفیت مطلوب کلیشه ها تاثیر منفی می گذارند وروش حل  -(8

 مشکالت بوجود آمده .

 ( ایجاد شده در تصاویر وتوان تصحیح آنها .  Elongation ،Shortening  ،Cone cutومتریک )ژئتشخیص اشکاالت  -(9

 اکلوزال فک باال وپایین بر روی مدل فانتوم .آموزش تکنیک رادیوگرافی -(11

 

  1حد اقل های آموزش رادیولوژی عملی (Requirements    : ) 

  رادیوگرافی های داخل دهانی از همه گروه های دندانی بر روی فانتوم 

  تشخیص لندمارک های داخل دهانی 

  آشنایی با کنترل عفونت 

  بایت وینگ کلیشه دوتحویل                 
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 نام ونام خانوادگی :                                                  شماره دانشجویی : 

  :ثبت تجربیات دانشجو وراهنمایی های استاد 
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                                                                         نام ونام خانوادگی :   

 شماره دانشجویی :   

 

  1فعالیت های مورد ارزیابی دانشجویان در دروس رادیولوژی عملی 

 

تقسیم بندی موارد تاثیر گذار ارزیابی 

 دانشجویان
 نمره کل

نمره 

 دانشجو

 حضور وغیاب منظم در بخش -1

 کیفیت کلیشه های تهیه شده از مدل فانتوم  -2

 رعایت قوانین بهداشت فردی وکنترل عفونت در بخش  – 3

 برخورد مناسب با سایر دانشجویان ، اساتید وپرسنل بخش  – 4

 کنفرانس داخل بخش  – 5

 امتحان عملی پایان ترم  – 6

  امتحان نظری خروج از بخش – 7

  

  جمع کل 

 

 

                                تاریخ :                                                            

 امضا ی استاد مربوطه : 
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