چه کاره شویم؟
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بررسی شغل های پر درآمد در ایران
شـغل هـای پزشـکی و خدمـات وابسـته :تقریبـا می شـود ادعا کرد کـه در هیچ یـک از ادوار
تاریـخ خدمـات درمانـی از رونق نیوفتـاده اند.
صنعـت گردشـگری :با توجه به افزایش سـاالنه تعداد گردشـگران دوسـتدار ایـران گردی،
سـعی کنیـد حرفـه ای مرتبـط بـا ایـن حـوزه برای خـود دسـت و پا کنیـد .از کار کـردن در
آژانـس هـای مسـافرتی بگیریـد تا ایجاد اقامتـگاه های بوم گردی و حتی راهنمای تور شـدن.
صنعـت غـذا :کـم کـم رسـتوران داری و کافی شـاپ داری در ایـران در حال تبدیل شـدن
بـه یـک صنعـت اسـت .تغییر ذائقه و سـبک زندگـی ایرانی هـا در این زمینه می توانـد راه پر
درآمـدی بـه روی شـما باز کند.

تقریبـا همـه مـا زمـان کودکـی مـان مخاطب این پرسـش قـرار گرفتـه ایم که بزرگ شـدی
مـی خواهـی چـه کاره شـوی؟ اما هر چه بزرگ تر شـدیم انتخاب شـغل آینـده مفهوم جدی
تـری بـه خـود گرفـت .پـس بهتر اسـت اگر هنوز شـغل آینـده تـان را انتخاب نکـرده اید این
نوشـته کوتـاه را مطالعه کنید:
حرفـه هـای مربـوط به بخـش رایانـه و اینترنت :بـا آن کـه از ورود اینترنت بـه زندگی
روزمـره مـا چنـد سـالی نمـی گذرد اما حسـابی جای خـودش را بـاز کرده اسـت .حرفه های
مرتبطی چون برنامه نویسـی ،سـاخت اپلیکیشـن و راه اندازی وب سـایت جزء پردرآمدترین
هـای این حوزه هسـتند.

کاربرد شغل تکنسین رادیولوژیست

 -6عکـس بـرداری دقیـق از نقـاط بـدن مطابـق با دسـتورات پزشـک
بیما ر
-7مراقبت از بیماران در مقابل اشـعه با قرار دادن محافظ روی نقاطی
از بـدن کـه از آنها عکس برداری نمی شـود
 -8بررسـی کیفیـت عکـس هـا بـرای تعیین اینکـه آیا نیـاز به عکس
بـرداری مجـدد اسـت یا خیر
-9نگهـداری از پوشـه سـوابق بیمـاران نیـز از دیگـر وظایف تکنسـین
رادیولوژی اسـت.

تکنسـین رادیولـوژی بـا کمـک انـواع فـن آوری هـای تصویربـرداری
از قسـمت هـای مختلـف بـدن بیمـار (مطابـق بـا دسـتور پزشـک
معالـج) تصویربـرداری مـی کنـد .در هـر مرکـز تصویربرداری پزشـک
رادیولوژیسـت حضـور دارد کـه بـا اسـتفاده از روش هـا و تجهیـزات
مختلـف تصویربـرداری بـه تشـخیص بیماری هـا می پـردازد .وظیفه
پزشـک رادیولوژیسـت تشخیص بیماری ها ،شکسـتگی ها و  ...از روی
تصاویـر رادیوگرافـی اسـت .انجـام کار تصویربرداری و کنتـرل ظهور و
تثبیـت تصاویـر رادیوگرافـی بـر عهده تکنسـین رادیولوژی می باشـد.

تحصیالت الزم و نحوه ورود به شغل تکنسین
رادیولوژی

مهارت و دانش مورد نیاز برای ورود به شغل
تکنسین رادیولوژی

چگونه
دستیار رادیولوژی شویم؟
بررسی شغل دستیاری رادیولوژی

بـا گسـترش علـم رادیولوژی انسـان توانسـت به اعماق بـدن راه پیدا کند و اجـزای آن را ببیند
فریده حبیبی
و بررسـی کنند .علم رادیولوژی در سـال های گذشـته به سـرعت پیشـرفت کرده و به پزشکان
روزنامهنگار
امـکان تشـخیص بیمـاری هـا را داده اسـت  ،امـا بـرای اینکه بتـوان از تکنولوژی اسـتفاده کرد
نیـاز بـه تخصـص در ایـن زمینـه وجـود دارد ،افراد بـرای این منظور باید در رشـته تکنولوژی پرتوشناسـی آمـوزش دیده و
بـه صـورت افراد متخصـص وارد این حوزه شـوند.

رادیولـوژی تصویـر بـرداری بـا روش هـای مختلف از بدن انسـان برای
تشـخیص دقیق بیماری ها می باشـد که در سـال های اخیر پیشرفت
چشـم گیری داشـته اسـت اما متاسـفانه در اسـتفاده از این علم باید
کامال ازعوارض آن آگاه بود ....بخشـی از رادیولوژی به رشـته پزشـکی
اشـاره دارد که شـامل دوزهای پایین تشعشـع برای ایجاد تصویر بسیار
دقیـق از یـک منطقـه اسـت کـه گزینـه های زیـادی به پزشـکان می
دهد همچنین رادیولوژی می تواند برای قسـمت وسـیعی از مشـکالت
مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد از جمله:
-1استخوان های شکسته
-2بیماری های قلبی و روده
-3لخته های خونی
 -4دستگاه های گوارش
-5سرطان سینه

این رشته مناسب چه کساین است؟

اگـر عاشـق علـم و تکنولـوژی بـوده و مـی توانید سـریع و درسـت
کار کنید ،این رشـته می تواند برای شـما مناسـب باشـد .تکنسـین
رادیولـوژی بایـد مهارت ارتباطی خوبی دربرخورد با بیماران داشـته
و قبل از تصویربرداری اطالعات و دسـتورات الزم را به آن ها بدهد.
او بایـد بـا کلیـه تجهیـزات و دسـتگاه هـای رادیوگرافـی بـه خوبی
آشـنا بوده و در اسـتفاده از آن ها تبحر داشـته باشـد .سـاعت کاری
تکنسـین رادیولـوژی معمـوال بـه صـورت تمـام وقـت اسـت .محل
کارش نیـز در بیمارسـتان هـا ،درمانـگاه هـا و مراکـز رادیولـوژی و
تصویربـرداری اسـت .تکنسـین رادیولوژی در هنـگام کار باید حتما
لبـاس هـای محافـظ در برابـر اشـعه هـا بپوشـد و بـه کمـک روش
هـای مختلـف ایمنـی ،بـدن بیمـار و خـود را از تابـش اشـعه هـای
مضر حفـظ کند.

تکنسـین رادیولـوژی باید مهارت ارتباطی خوبـی دربرخورد با بیماران
داشته و قبل از تصویربرداری اطالعات و دستورات الزم را به آنها بدهد.
محیطی که رادیولوژیسـت باید در آن کار کند شـامل بیمارسـتان ها و
مراکـز رادیولـوژی و پرتودرمانی اسـت .بخاطر محیط کار این افراد باید
شـخصی که این رشـته را مطالعه می کنند شـخصیتی داشـته باشـد
کـه بتوانـد بـا بیماران ارتبـاط برقرار کنـد .همین طور باید دروسـی را
کـه بـه صـورت تئوری در دانشـگاه یاد مـی گیرد بتوانـد در کار عملی
بـه کار گیـرد و همچنیـن در درس زیسـت شناسـی ریاضـی و فیزیک
بسـیار قـوی باشـد .اهمیـت درس ریاضـی فیزیـک در ایـن رشـته به
قـدری اسـت که مسـئوالن معتقدند کـه باید از رشـته ریاضی فیزیک
افـراد وارد رشـته رادیولـوژی شـوند .در صـورت ضعیف بـودن افراد در
رشـته ریاضی و فیزیک ممکن اسـت در انجام تصویربرداری اشتباهات
فاحـش انجـام دهنـد کـه خطرات جبـران ناپذیر را به بـار بیاورد.
تکنسـین رادیولـوژی بایـد بـا دقـت بوده و به جزئیـات توجه زیادی
داشته باشد.
برای ورود به شـغل تکنسـین رادیولوژی داشـتن عالقه و دانش در
زمینه های بیولوژی ،آناتومی ،پزشـکی و فیزیک الزم اسـت.
بـه روز بـودن و آگاهـی از جدیـد ترین روش ها و تکنولوژی ها نیز از
دیگر ویژگی های الزم برای ورود به شـغل تکنسـین رادیولوژی است.
تکنسـین رادیولـوژی بایـد توانایـی اسـتفاده درسـت از تجهیزات و
دسـتگاه هـای رادیوگرافی را داشـته باشـد.
تکنسـین رادیولـوژی بایـد مهارت های ارتباطـی خوب به خصوص
نسـبت به بیماران مختلف داشـته باشد.
داشـتن حـس مهربانـی و همدلـی نسـبت بـه بیماران نیـز از دیگر
ویژگـی هـای الزم بـرای ورود به شـغل تکنسـین رادیولوژی اسـت.

محل و ساعت کاری

سـاعت کاری تکنسـین رادیولوژی معموال به صورت تمام وقت اسـت.
محـل کارش نیـز در بیمارسـتان هـا ،درمانگاه هـا و مراکـز رادیولوژی
و تصویربـرداری اسـت .تکنسـین رادیولـوژی گاهی در بیمارسـتان ها
شیفت کاری در شب و روز های تعطیل هم دارد .تکنسین رادیولوژی
در هنگام کار باید حتما لباسـهای محافظ در برابر اشـعه ها پوشـیده
و بـه کمـک روش هـای مختلـف ایمنی ،بـدن بیمار و خـود را از تابش
اشـعه های مضر حفـظ کنند.

وظایف تکنسین رادیولوژی

-1اسـتفاده از تجهیـزات کامپیوتـری بـرای انجـام عکـس بـرداری از
وظایـف تکنسـین رادیولـوژی اسـت.
-2از وظایف دیگر تکنسـین رادیولوژی تنظیم و نگهداری از تجهیزات
و دسـتگاه های رادیوگرافی است.
-3تزریـق مـاده حاجـب به بیمار در صورت لزوم تحت نظارت پزشـک
نیز از وظایف تکنسـین رادیولوژی است.
 -4آماده کردن بیماران شـامل گرفتن تاریخچه پزشـکی و توضیح در
مـورد نحـوه کار به آن ها
-5قـراردادن بیمـاران و تجهیـزات در مـکان مناسـب به منظور عکس
بـرداری صحیح
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دانشـجویان رشـته رادیولـوژی اول از همـه بایـد دروس پایـه ماننـد
فیزیـک آناتومـی و فیزیولـوژی را بخوانـد و بعـد از آن دروس تخصصی
تصویربـرداری پزشـکی را بیاموزنـد .همچنیـن بایـد بـا دسـتگاه های
تصویربـرداری و نحـوه کار بـا آنها آشـنا شـوند و طی دو سـال کاردانی
تصویربـرداری دریافـت میکننـد .اگـر فـرد مسـئول آموزش مناسـب
نباشـد و از آگاهـی کافـی بهـره ای نبرده باشـد میتواند بـا پرتوگیری
بیمـار بـه او آسـیب برسـاند و همچنیـن تصویر مناسـبی تهیه نکنند
در نتیجه دکتر رادیولوژیسـت نمیتواند تشـخیص درسـتی از بیماری
فـرد بدهـد و آن را درمـان کننـد .تصویربـرداری ها چند نوع اسـت که
بعضی از آنها سـاده اسـت مانند تصویربرداری از دسـت و پا و انگشتان،
تصویـر بـرداری از سیسـتم گـوارش و عروق و ادرار کار نسـبتا سـختی
اسـت و دانـش ویـژه ای را نیـاز دارد.
عالقـه منـدان بـرای ورود بـه شـغل تکنسـین رادیولوژی بایـد مدرک
دانشـگاهی کارشناسـی تکنولـوژی پرتوشناسـی داشـته و در صـورت
عالقه می توانند تا مقطع کارشناسـی ارشـد و دکتری در رشـته های
مرتبـط ادامه تحصیـل دهند.
رادیولوژیسـت با داشـتن مدرک کاردانی و کارشناسـی باید کار اجرایی
انجـام دهـد .فـردی کـه دارای مـدرک کاردانـی در ایـن رشـته اسـت
بیشـتر تصویـر بـرداری های سـاده مثـل تصویربـرداری از دسـت و پا
انگشـتان را انجـام مـی دهـد و کسـانی که کارشـناس هسـتند در این
زمینـه بایـد تصویربرداری پیشـرفته تر یعنی تصویربرداری از دسـتگاه
گـوارش را انجـام دهنـد .کار بـا دسـتگاه هـای توموگرافـی در حیطـه
فعالیـت های کارشناسـان این رشـته اسـت.

عالقه مندان
برای ورود به
شغل تکنسین
رادیولوژی باید
مدرک دانشگاهی
کارشناسی
تکنولوژی
پرتوشناسی داشته
و در صورت عالقه
می توانند تا مقطع
کارشناسی ارشد
و دکتری در رشته
های مرتبط ادامه
تحصیل دهند.
رادیولوژیست ها
با مدرک کاردانی
و کارشناسی می
توانن کار اجرایی
انجام دهند

فرصت شغیل و ابزارکار تکنسین رادیولوژی

رشـته رادیولوژی از نظر بازار کار و فرصت شـغلی جایگاه نسـبتا خوبی
دارد زیـرا بیمارسـتانهای دولتـی و خصوصـی مرکـز تصویربـرداری به
افـراد متخصـص در زمینـه رادیولوژی نیاز دارند .فـارغ التحصیالن این
رشـته در مقطع کاردانی هم می توانند مشـغول به کار شـوند و انجام
امـور اجرایـی را به عهده داشـته باشـند .همچنین افراد رادیولوژیسـت
مـی تواننـد بـه فعالیـت و اسـتخدام در کلینیـک ها ،بیمارسـتان ها و
همچنیـن مراکز تصویربرداری مشـغول به کار شـوند .اگـر افراد تجربه
سـرمایه مـورد نیـاز را داشـته باشـند مـی توانند به صـورت خصوصی
نیـز به مرکـز رادیولـوژی تصویر برداری تاسـیس کنند.
تکنسـین رادیولـوژی مـی توانـد در بیمارسـتان هـا ،کلینیـک هـا
ی اسـکن،
ی تـ 
و مراکـز تصویربـرداری (رادیـو لـوژی ،ایزوتـوپ ،سـ 
ی رشـته
ن دوره کارشناسـ 
( MRIاسـتخدام شـود .فـار غ التحصیلا 
ی پیشـرفت ه و تخصصـی
ش روشـها 
رادیولـوژی بـا توجـ ه بـ ه آمـوز 
ی (پزشـک رادیولوژیسـت) امور
ص رادیولوژ 
ی متخص 
قادرند با همکار 
ن قادرند در بخش های
ی را انجا م دهند .همچنیـ 
ی رادیولـوژ 
تخصصـ 
ی را
ی و تشـخیص 
ت درمان 
ی نیز خدما 
ی هسـتها 
ی و پزشـک 
رادیوتراپ 
ص ارائـ ه دهند.
زیـر نظـر متخصـ 
شـغل تکنسـین رادیولوژی (کارشـناس پرتوشناسی) یکی از مشاغلی
اسـت کـه همیشـه مـورد نیـاز بیمارسـتان هـا و مراکز تصویربـرداری
مـی باشـد .طبـق اطالعـات غیر رسـمی ایـن شـغل از بـازارکار خوبی
در کشـور برخـوردار اسـت .آمارهـای کشـورهای دیگـر نیـز وضعیـت
اسـتخدامی و بـازارکار مناسـبی را بـرای این شـغل نشـان مـی دهد.

ریز و درشت پول توجیبی کودکان  
بررسی همه جوانب پول تو جیبی کودکان و نوجوانان
فاطمه سوزنچی کاشانی
روزنامهنگار

علـم اقتصاد،علـم تخصیـص منابـع محـدود بـه نیـاز هـای نامحـدود اسـت و بـا اسـتفاده از این علم می توانیم در شـرایط کمیابی ،بهترین انتخاب را داشـته باشـیم.کمیابی نیز به شـرایطی گفته می شـود کـه نتوانیم همه خواسـته های خود را بـه طور همزمان
بـرآورده سـازیم .پـول توجیبـی در واقـع یـک وسـیله آموزشـی و تربیتـی اسـت کـه بـا اسـتفاده ازآن ،فرزنـدان حق انتخاب و مسـئولیت پذیری را یاد می گیرند و با شـیوه های درسـت خرج کردن آشـنا می شـوند و در نهایـت می آموزند کـه چگونه با پول
محـدود خـود نیازهـای نامحدودشـان را بـرآورده سـازند.دریافت پـول توجیبـی مرحله مهمی در زندگی فرزندان می باشـد .این مرحله برای آن ها شـروع یک اسـتقالل اسـت.

اگـر شـماهم قصـد دادن پـول توجیبـی بـه فرزنـدان تـان را دارید ،نـکات زیر
را درنظـر بگیرید:
هـدف از دادن پـول توجیبـی ،آموزش مدیریت دخل و خرج ،مفهوم
صرفـه جویـی ،اهمیـت کارکردن و آشـنایی با اهمیـت و ارزش پول
اسـت .بنابرایـن وقتی بـه فرزندان تان پول توجیبی می دهید ،زمان مناسـبی
است که این مفاهیم را به نیز آنان بیاموزید.
زمـان مناسـب بـرای دادن پـول تو جیبی ،وقتی اسـت که فرزندتان
بـه پختگـی الزم برسـد؛ یعنـی هنگامـی کـه بـه مدرسـه مـی رود
وشـمردن یـاد مـی گیـرد .در ایـن زمان کـودک می تواند هنـگام پول گرفتن
یا خرج کردن ،آن را جمع و تفریق کند.
سـعی کنیـد بـا توجـه بـه نیازهای واقعـی فرزندانتـان بـه آن ها پول
دهیـد و متعـادل عمل کنید .مقدار متعادل پول توجیبی باعث رشـد
شـخصیتی فرزندان ،ایجاد حس اسـتقالل و حس تشـخص در آنان می شـود.
والدینـی کـه دادن پـول توجیبـی را بـی اهمیـت می داننـد و یا مقـدار کمی را
بـرای ایـن کار اختصـاص مـی دهنـد ،باعث عدم رشـد مـوارد فـوق در فرزندان
خـود مـی شـوند و درمقابـل والدینـی کـه در ایـن امـر افـراط می کننـد و پول
زیـادی را بـرای این منظور اختصاص می دهند ،باعث رشـد خودخواهی و زیاده
خواهی در فرزندان می شوند و قدرت مدیریت مالی را از آنان خواهند گرفت.
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بـه فرزنـدان خـود بیاموزیـد که پول علف خرس نیسـت و در هر
سـنی بـه آن هـا کمـک کنیـد تـا ارزش پولـی را کـه خـرج می
کنند بدانند.
از درس هـای مالـی مهمـی کـه کودک باید یـاد بگیرد ،چگونه صبر
کـردن برای خرید اسـت .شـما مـی توانید از ایـن روش ،عادت های
درسـت پـول خـرج کـردن را بـه فرزنـدان تـان القا کنیـد .برای ایـن کار بهتر
اسـت گاهـی اوقـات در مـورد رونـد تصمیم گیـری هایی کـه در هنگام خرید
انجام می دهید با آن هاصحبت کنید.
بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه کودکانـی که سـن کمتـری دارند،
توانایـی نگهـداری پـول خـود را تـا آخر مـاه ندارند؛ پس بهتر اسـت
کـه بـه کـودکان 7تـا 9سـال به صـورت هفتگی و به کـودکان باالی 10سـال
به صورت ماهانه پول توجیبی بدهید.همچنین بهتراسـت پول توجیبی دادن
از قاعـده منظـم و مقـدار مشـخصی برخـوردار باشـد تـا کـودکان و نوجوانان
بتوانند براساس آن برای پول خود برنامه ریزی کنند.
پـول نبایـد به وسـیله ای برای تنبیه و پاداش تبدیل شـود .بنابراین
بهتراسـت که در ازای کمک کردن در کارهای خانه و کسـب نمرات
بـاال در امتحانـات ،از پـول دادن بـه فرزنـدان تـان خودداری کنیـد؛ آن ها باید
یاد بگیرند که برای خودشان کار می کنند نه برای پول.
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از فرزنـدان تـان بخواهیـد خودشـان بـرای نیازهای مازادشـان پول
بدهند .این کار روش بسـیار مناسـبی اسـت که به آن ها بفهمانید
هزینه کاالهای غیرضروری چقدر برایشان تمام می شود.
بـه فرزنـدان پـس انداز کـردن را آموزش دهید .هفت سـالگی زمان
بسـیار مناسـبی اسـت کـه کودک بـا مفهوم پس انداز آشـنا شـود.
بـرای ایـن کار بهتـر اسـت پـس انـداز را با یک بـازه زمانی کوتاه شـروع کنید.
ً
مثلا مـی توانیـد پـس انـداز کـردن در یک هفتـه را بـه کودک تـان آموزش
دهیـد و بعـد از یـک هفتـه با پول حاصل از این پس انـداز برای کودک چیزی
بخریـد کـه او را خوشـحال کنـد .بعد از آن می توانید بازه پس انـداز را به دوره
های یک ماهه ،سه ماهه و یک ساله برسانید.
بـرای آمـوزش پـس انـداز می توانیـد از فرزندان تـان بخواهید که از
چنـد قلـک ،قوطـی یـا کارتن های خالی اسـتفاده کننـد و صندوق
هایـی درسـت کننـد و روی آن هـا برچسـب هایـی بـا عناوینی مثـل خیریه،
مخـارج ،پـس انـداز کوتاه مدت و بلندمدت بچسـبانند .بـه آن ها بیاموزید هر
ً
بیندازند(مثلا  10درصـد) و ایـن مقدار پول
مـاه پولـی را در صنـدوق خیریـه
صـرف خیریـه یـک خانواده نیازمند شـود .پولی را که در صنـدوق مخارج می
اندازنـد ( 30درصـد) مـی تواننـد برای مخـارج اختیاری اسـتفاده کنند .مث ً
ال
اگـر مـی خواهنـد بـرای خـود خوراکی بخرنـد از این صنـدوق پـول بردارند و
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بعـد از مدتـی مـی فهمنـد که اگـر پول شـان را برای چیزهـای کوچک خرج
کننـد ،برای خرید وسـایل بزرگتر پولی برایشـان باقی نمی مانـد .فرزندان می
تواننـد  30درصـد پـول خـود را در صندوقـی که بـرای پس انـداز کوتاه مدت
درسـت کـرده انـد ذخیره کننـد و از این پول برای خریـدن کاالهایی که گران
هسـتند ماننـد دوچرخـه و  ...اسـتفاده کننـد .و در صندوق آخری که سـاخته
انـد مـی تواننـد هـر مـاه  30درصـد پول خـود را نیـز در این صنـدوق ذخیره
کننـد و بـرای خریـد وسـایل مهم بـرای آینده خـود مانند مخارج دانشـگاه از
آن استفاده کنند.
بـه ایـن نکتـه توجه کنید کـه قـرار دادن پس انـداز در چیزی فراتر
از حسـاب پـس انـداز ،فرزندان دلبندتان را با جهان سـرمایه گذاری
آشـنا مـی کنـد .آن هـا باید درک کنند کـه چگونه بهترین رشـد را برای پول
خود بدسـت آورند و در عین حال باید شـانس از دسـت دادن سـرمایه را نیز
درک کننـد .بـرای ایـن کار مـی توانید فرزنـدان خود را به سـرمایه گذاری در
بورس تشویق کنید.
ایـن کارهـا روش مناسـبی بـرای آمـوزش پـس انـداز پـول توجیبـی فرزندان
اسـت ،ولـی بـه آن هـا اجـازه دهیـد کـه بـرای خـرج کـردن پـول شـان حق
اظهارنظـر داشـته باشـند،حتی اگـر اشـتباه می کنند .زیـرا در این صـورت از
عواقـب ولخرجـی درس خوبـی مـی گیرند.
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