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 حداکثر دقت خود را مبذول فرمائيد .
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  : دانشجويان گرامی 

  ماهوه  دودر دوره اي  جراحوي زيرکواروگوويي.. خوش آمد مي جراحيورود شما را به بخش

 .گردداجرا مي

  حضور در مورنينگ شامل  جراحيخش ماهه ب دو هاي در دفترچه حاضر خالصه اي از برنامه

 - فعاليوت هواي بواليني -حضوور در کارگواه هواي آموزشوي  -و ارائه آن، کنفرانس، ژورنال کالب

اطوا  عمول حضوور در اورژانوس و و انجام پروسيجرهاي بواليني -پذيرش و پيگيري درمان بيمار

 آورده شده است.

  لوگ بوکمقررات تکميل 

 اي دوره آغاز گردد.تکميل لوگ بوک بايستي از ابتد 

  از استاد يا مسئول مشخص شده بخواهيد که اقدام انجوام شوده در جدول فعاليت هاي عملي

 را تاييد نمايد.

  اجرا شده آموزشيبرنامه شما از  ارزشيابي فرم به همراهدر پايان دوره دفترچه تکميل شده را 

 ردد.ارزشيابي نهايي شما منظور گ به آموزش بيمارستان تحويل تا در

  را در اختيوار گرفتوه و آن را  لووگ بووکدر طول دوره سه ماهه آموزشي، اساتيد مي تواننود

 ارزيابي نمايند.

 را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد. لوگ بوک 

  در مواردي کهLog book  و  گورددناقص باشد ، نمره ناتمام است و به دانشکده گزارش نمي

 شود.دانشجو تجديد دوره مي

 قررات دوره:م 

 ست و  در هر نوبت حضور يك اينترن اها براي کارورزان و کارآموزان بخش ازه. مجزا کشيك

 الزامي است .  استاجرو دو 

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

 دانشجويان در ابتداي دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضوور و غيواب بور 

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

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

 صوورت اعوالم  هر گونه تعويض در برنامه کشيك يا درمانگاه ، غير موجه موي باشود نتنهوا در

 ( آموزش قبلي و هماهنگي  با مسئول
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 در طي ماه مي توانند از يك روز مرخصي بوا همواهنگي اسوتاد و مسوئول آمووزش  کارورزان

 بيمارستان استفاده نمايند.ن استفاده از فرم مرخصي الزامي است(.

 .جابجايي کشيك ها دوبار در ماه و با هماهنگي و تکميل فرم مربوطه بالمانع مي باشد 

 موزشوي غيبوت غيرموجوه در صورت ثبت حضور توسو  دانشوجو و عودم حضوور در مرکوز آ

 محسوب و واحد نامبرده خاتمه و نمره صفر درج خواهد شد.

 :ارزشيابی دوره 

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

 باشد.مي منابع اعالمي از سوي وزارت بهداشتآموزشي و 

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

  انجام مي شود. استاد مربوطه يا مسئول معرفي شدهمهارت هاي عملي الزاماً تحت نظر 

 .ارزشيابي عملکرد دانشجو در حيطه هاي مهارتي توس  استاد انجام مي شود 

 

 

 
 

 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 نصب کارت شناسايي حاوي. 

 و پرسنل بخش حسن رابطه با اساتيد ، بيماران. 

  پزشکي استفاده مناسب از گوشي و لوازم. 

  بخش عدم استفاده از گوشي همراه در. 

 مهارت های برقراری ارتباط -3

 برقراري ارتباط با بيماران و استفاده از تکنيك هاي کالمي و غيرکالمي در اين ارتباط 

 برقراري ارتباط موثر با بيمار و همراهان و خانواده بيمار 

 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پزشکي و مسوالن 

 يا مقاالت علمي توانايي بيان نظرات و آموخته ها در قالب سخنراني و 

بخشنامه وزارت بهداشت و سند توانمندی دانش آموختگان رشته  ز مطابقرشرح وظايف كارو

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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 )تشخيص، درمان و بازتوانی(بيمارمراقبت  -4

 اصول کلي مراقبت از بيمار 

 تجويز دارو 

 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بيمار 

 طب مکمل و جايگزين 

 تعهد حرفه ای، اخالق و حقوق پزشکی -5

 مهارت های تصميم گيری ، استدالل و حل مساله -6

 پزشکی:مراقبت از بيمار و مدارک  –ب 

اخذ شرح حال و انجوام معاينوه باليني،تفسوير و پيگيوري نتوايا آزمايشوات و بررسوي هواي  – 1

اراکلينيك، ارزيابي و بيان برنامه تشخيصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسب از کليه پ

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشيك.

وط در بخش و به همراه کارورز و پزشك معوالا و اطوالا از ويزيت روزانه بيماران بستري مرب – 2

کليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و يوا ويزيوت 

 بيماران سرپايي.

 گيوري دريافوت جووابدر صورت لزوم و به تشخيص دانشوکده پزشوکي و گوروه مربوطوه پي – 3

مگر در موارد اورژانس( و بررسي آخرين گزارش هاي پاراکلينيکي آزمايشات نبه شکل غيرحضوري 

 بيمار.

 در صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي – 4

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

رگه هواي درخواسوت در صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن ب – 5

راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژيووگرافي و کليوه  MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 

برگه هاي درخواست پاراکلينيگ ديگر، در صورتي که برابور مقوررات آن گوروه يوا بيمارسوتان يوا 

 دانشکده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد. 
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 (جراحی )سند توانمندی بخش درمانی:  –يصی اقدامات تشخ –پ 

ز ورفراگيري امور زير به منظور کسب مهارت با تعيين معاونت آموزشي دانشکده بر عهده کوار – 9

 مي باشد. 

 مهارت بالينی .1

 اخذشرح حال ساختارمند، يکپارچه ، کامل و جامع و متمرکز بر شکايت اصلي بيمار 

 :توانايي انجام 

 و جامع معاينه فيزيکي عمومي 

 معاينه منتال 

 معاينه باليني متمرکز بر شکايت اصلي بيمار در شراي  اورژانس و غير اورژانس 

 :ثبت اطالعات مربوط به بيمار در پرونده شامل 

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

 پرونده

 نوشتن مشاوره 

 نوشتن برگه اعزام و ارجاا 

 ي فوتنوشتن گواه 

 شركت در همايش های آموزشی:  –ت 

و يوا کارگواهي و جلسوات آموزشوي  يشرکت منظ. و فعال در کليه کالس هواي درس تئوور – 1

، اتاقهاي عمول، managementبخش شامل گزارش صبحگاهي، کنفرانس هاي علمي، کالس هاي 

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 زيت بيماران توس  پزشك معالا.حضور فعال و منظ. در وي – 2

شرکت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حوال، انجوام  – 3

 معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پزشك معالا يا.

معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشك معالا شامل: معرفي کوتواه بيموار، دليول  – 4

 يان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني.بستري شدن، ب

 ارائه کنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توس  مسئول آموزش بخش.  – 5

 حضور در بيمارستان:  –ث 
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حضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هواي بهداشوت طبوق برناموه تعيوين شوده از سووي  – 1

سئول آموزش کارورزان هر بخش موظف است بوراي کليوه رياست هر گروه يا بخش يا دانشکده نم

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

شب   12حداکثر تعداد کشيك، براساس شراي  گروه و دانشکده تعيين و در هور صوورت از  – 2

 8لي، جراحي، کودکوان و زنوان حداقل تعداد کشيك در گروه هاي داخ تجاوز نخواهد کرد.درماه 

ز، رو درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيموار، تعوداد کوارو ش  در ماه

 امکانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حداقل تعداد کشيك را تعيين مي کند. 

ش مووزپزشوك مسوئول آدر بخشها و کشيك هوا بوه عهوده  ورزانتنظي. برنامه چرخش کار – 3

 کارورزان است. 

ساعت قبل( و يوا در  24جابجايي در برنامه کشيك ممکن نيست، مگر با اطالا قبلي نحداقل  – 4

 ورزانموارد اضطراري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشك مسئول آموزش کار

 وا است.ترک کشيك جز در موارد اضطراري و با کسب اجازه از پزشك کشيك مطلقا ممن – 5

موارد تخلف کارورزان از شرح وظايف فو  و يا هرگونه اهمال در انجوام وظوايف و يوا شوکايات – 6

کارورزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخوش، گوروه يوا بيمارسوتان يوا دانشوکده 

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

کننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمي. مقتضي ارجاا خواهد 

 شد. مرجع نهايي تصمي. گيري شوراي آموزشي دانشکده خواهد بود. 

 

:بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل 
 نمره 2 حضور فعال در کشيك ها نمره 1 حضور درمورنينگ و ارائه آن

 انس علمي و ژورنال کالبارائه کنفر
 نمره 1

فعاليت عملي بخش بر طبق 

 سند توانمندي ها(
 نمره 3

 حضور در کارگاه ها
 نمره 1

کتبي يا  - OSCEامتحان 

 شفاهي پايان دوره
 نمره 8

 نشرح حال و حضور( فعاليت درمانگاهي 
 نمره 1

رعايت مقررات و اخال  

 ايحرفه
 نمره 2

ق اخذ شرح حال دربخش و ثبت دقي

 آن
 نمره 1

 نمره امتحان پايان بخش  8

 نمره عملکرد طی دوره 12
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Progress Note  
 اين يادداشت جهت پيگيري روزانه در پرونده بيمار ثبت ميشود و شامل چهار قسمت است :

Subjective : نکوواتي توسوو  بيمووار يووا همووراه وي در مووورد تغييوورات در شووکايات بيمووار اظهووار 

 حال عمومي،وضعيت اشتها، بي قراري، خواب آلودگي و ... ( گردد ن مانندمي 

Objective : کند شامل عالي. حيواتي، تغييورات جديود ايجواد نکاتي است که پزشك در معاينه پيدا مي

 شده نمانند بروز راش جديد پوستي،تغييرات در سمع ريه،تغيير در معاينه ارگانها و ... 

Assessment : گوردد نماننود نتوايا ده و اقدامات پاراکلينيك روز گذشته ثبوت ميارزيابي هاي انجام ش

 تصوير برداري ها و آزمايشات و ... روز گذشته ( 

Plan : شوودن برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فو  براي بيمار توس  پزشوك در نظور گرفتوه مي

 شامل درمانهاي دارويي و ... ( 

 را بخاطر بسپاريد !  SOAP نکته : جهت بخاطر سپردن چهار حرف اول
On service Note  

يادداشتي است که روي پرونده بيمار بستري در بخش هنگام تحويل گرفتن بيمار نوشته مي شود و به 

 : شودميچند قسمت تقسي. 

 الف( خالصه ای از شرح حال و معاينات بالينی بيمار

و آزمايشات و ... ( ب( خالصه ای از اقدامات تشخيصی )مانند تصوير برداری ها  

 ج( تشخيص و يا تشخيص های احتمالی مطرح برای بيمار

 د( اقدامات درمانی كه تا حال حاضر صورت گرفته است

Off service Note  
يادداشتي است که پزشك در آخرين ويزيت بيمار بستري در بخش جهت اطالا کوادر جديود پزشوکي در 

 نويسد و به سه قسمت تقسي. ميشود :پرونده بيمار بستري در مي
 الف( خالصه ای از شرح حال و معاينات بالينی بيمار

 ب( خالصه ای از اقدامات تشخيصی )مانند تصوير برداری ها و آزمايشات و ... ( و درماتی

 ج(برنامه تشخيصی و درمانی آينده بيمار كه بايد پيگيری شود.
 توجه: 

 ننه اينترن و استاجر کشيك(شود میوسط اينترن و استاجر صبح ثبت هر صبح ت Progress noteنوشتن -1

2- on and off - service notes  شوددر شروع و انتهای هر بخش توسط اينترن گذاشته می. 

یپزشک یدانشجو ازیمورد ن یها ادداشتي  



 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -رزی جراحی لوگ بوک کارو

 

8 

 

 جراحیبخش  زیروعناوين كنفرانسهای آموزشی دوره كار  : 

 محل مهر و امضاء استاد  عنوان كنفرانس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 كارورز بايد:

   ،از بيمار مبتال به عالئم و شکايات شايع و مهم در اين بخش شرح حال بگيرد 

  ،معاينات فيزيکی الزم را انجام دهد 

 ،تشخيص های افتراقی مهم را فهرست كند 

   اقدامات ضروری برای تشخيص و مديريت مشکل بيمار را در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناس 

 با استانداردهای بخش بالينی محل آموزش، زير نظر استاد مربوطه انجام دهد. 

  مشکالت بيماران مبتال به بيماريهای شايع و مهم در اين بخش را تشخيص دهد، براساس شبواهد علمبی و

 گايدالينهای بومی در مورد اقدامات پيشگيری، مشتمل بر درمان و توانبخشی بيمار در حد مبورد انتظبار از

پزشک عمومی استدالل و پيشنهاد نمايد و مراحل مديريت و درمان مشکل بيمار را بر اساس استانداردهای 

 بخش با نظارت سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد. 

   پروسيجرهای ضروری مرتبط با اين بخش را با رعايت اصول ايمنی بيمار، به طور مستقل با نظبارت مناسب

 ش( انجام دهد)مطابق ضوابط بخ
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  خواهد شدبا آن آشنا  جراحیبخش كه دانشجو در محتوای آموزشی  

 عالئم و شکايات شايع 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   توده گردن 

   ديس فاژي 

   توده پستان

   درد پستان

   ترشح پستان 

   استفراغ و تهوا 

   درد حاد شک. 

   درد مزمن شک. 

شک.  توده    

   يرقان انسدادي 

   خونريزي گوارشي فوقاني نهماتمز( 

   خونريزي گوارشي تحتاني نخونريزي( از مقعد 

   توده کشاله ران 

   لنگش پا نکالديکاسيون ( 

   درد حاد اندام تحتاني با توجه به مشکالت عروقي 

   درد مزمن اندام تحتاني با توجه به مشکالت عروقي 

تيروئيد ندول     

   لنفادنو پاتي نواحي گردن، آگزيالو کشاله ران 

   پلورال افيوژن

   عدم دفع گاز و مدفوا

   اختالل دفع مدفوا

   اتساا شک. 
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 عالئم و شکايات شايع 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   درد مقعد

   خارش مقعد

 

 سندرم ها و بيماری های مهم در اين بخش 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   شوک 

   سوختگي 

ن معده سرطا    

   آپانديست حاد 

   بيماريهاي بدخي. روده بزرگ 

بيماري هاي خوش خي. روده کوچك و روده بزرگ و 

 آنوس
  

   بيماريهاي پپتيك معده و دوازده. 

   پانکراتيت حاد ومزمن

   انسداد روده 

   فتق هاي جدار شک. و کشاله ران 

يهاي ناشي بيماريهاي مجاري صفراوي با تاکيد بر بيمار

 از سنگ کيسه صفرا 
  

توده هاي پانکراس با تاکيد بر بيماريهاي بدخي. 

 پانکراس
  

   بيماريهاي بدخي. پستان 

بيماريهاي خوش خي. تيروئيد با تاکيد بر گواتر و 

 پرکاري تيروئيد
  

   بيماريهاي بدخي. تيروئيد



 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -رزی جراحی لوگ بوک کارو

 

11 

 

توده هاي خوش خي. و بدخي. کبد با تاکيد بر 

ايع در کشور بيماريهاي ش  
  

   ( ATLSتروماي ماژور ناداره مصدوم براساس آموزه هاي 

   اداره آب، الکتروليت و اسيد و باز در بيماران جراحي 

   اداره بيماران جراحي قبل و بعد از اعمال جراحي 

   خونريزي و هوستاز جراحي و اصول انتقال خون 

   مراقبتهاي حاد جراحي

   عفونت هاي جراحي 

   اداره زخ. ها و ترمي. زخ.

مري  به معده رفالکس    

   شرح حال و معاينه بيمار جراحي مغز و اعصاب

رويکرد ندسته بندي، يافته هاي سي تي، اورژانسها( و 

  Head Injury اداره بيمار مبتال به تروماي جمجمه
  

   اداره بيمار مبتال به تروماي ستون فقرات 

مغز بيماريهاي عروقي    

 

  در مورد كارورزان استاد مربوطه می باشد. پروسيجرهاتاييد كننده انجام 

 توسط اساتيد انجام خواهد شد. ،روسيجرها پدر طی و پايان دوره ارزيابی  

 تاييد كننده ورزكار پروسيجرها رديف
خودارزيابی 

 ورزكار

   انجام کنترل خونريزي هاي خارجي 1

   انجام استفاده از ابزار جراحي 2

   انجام بي حسي موضعي 3

4 
بخيه کردن و برداشتن بخيه 

 پوستي
 انجام
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 تاييد كننده ورزكار پروسيجرها رديف
خودارزيابی 

 ورزكار

5 
شامل شستشو،  مراقبت از زخ.

 پانسمان 
 انجام

  

6 
مشارکت انجام پانسمان هاي 

 پيچيده همراه با دبريدمان ساده 
 انجام

  

   انجام مشارکت در تخليه آبسه 7

   انجام تعبيه لوله معده 8

   انجام وند ادراري تعبيه س 9

10 

مشارکت در گذاشتن لوله قفسه 

توراکوستومي با سوزن  صدري

 فشارنده در پنوموتوراکس

مشارکت در انجام 

 کريکوتيروئيدوتومي توراکوسنتز

 انجام

  

   انجام پاراسنتز شکمي 11

   انجام اداره زخ. سوختگي 12

   انجام تعبيه رکتال تيوب 13

   مشاهده *ناخن  زير هماتوم تخليه 14

   مشاهده *لوله با توراکوستومي 15

   مشاهده *ختنه 16

   مشاهده  *کات داون عرو  محيطي 17

   انجام مشارکت در تخليه آبسه 18

   انجام تعبيه لوله معده 19

   انجام تعبيه سوند ادراري  20

 

 *موارد ستاره دار ترجيحی می باشد.
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 رائه شدهساير فعاليت های علمی ا
فعاليت علمي/آموزشي انجام  رديف

 شده

 تاييد و ارزشيابي ناظر موضوا

   ژورنال کالب 1

   پمفلت آموزش بيمار 2

    فيل. از انجام پروسيجر 3

    فيل. ازمهارت هاي ارتباطي 4

    پوستر آموزشي 5

   همکاري در طرح پژوهشي 6

7     
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 كارگاه های آموزشی طی دوره
 

 تاريخ ارگاهك عنوان
تاييد حضور توسط آموزش 

 بيمارستان

    جراحيشرح حال گيري و معاينات در طب 

   جراحيآشنايي با گرافي هاي شايع در طب 

   انتقال خون و آشنايي با عوارض آن

   مايع درماني و اصالح الکتروليت ها

   آشنايي با تست هاي آزمايشگاهي

   بي حسي موضعي در جراحي

   ز کردن راه هوايي ناينتوباسيون، تراکئوستومي(با
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 گذرانده شده های كشيکاطالعات مربوط به  -4

باشد و مسوول نظارت  بر عملکرد و حضور غياب کار آموزان ناظرين مشخص شده از کشيك درماه مي 12و حداکثر  8کشيك موظف حداقل 

 باشند.سوي دانشگاه مي

 تاييد حضور در بخش تاييد حضور در اورژانس تاريخ تاييد حضور در بخش اورژانس تاييد حضور در تاريخ
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 ريپورت نمونه فرم ارزشيابی و عملکرد دانشجو در مورنينگ
 ضعيف متوسط خوب آيتم های ارزشيابی مورنينگ ريپورت

    ح حال بالينيو ارائه شر معرفي کامل بيمار

    ارائه تشخيص هاي افتراقي 

تعيين اقدامات تشخيصي يا درماني مطرح براي بيمار ناز نظر پيامد، هزينه، 

اقدامات تشخيصي درماني  ايمني(و استخراج اطالعات مربوط به گزينه هاي 

 مختلف

   

    بررسي اقدامات انجام  شده

استخراج شده از مطالعات، برميناي  مقايسه اقدامات انجام شده و يافته هاي

 جسجوي مبتني برشواهد
   

اقدامات تشخيصي (اولويت بندي گزينه ها و انتخاب مناسب ترين گزينه 

 درماني(  براي بيمار
   

    بحث گروهي و توصيه هاي درماني براي بيمار

    ارائه پيشنهادات براي جستجوي منابع ومطالعات تکميلي

    يل کمك آموزشي جهت ارائه مطالب و تسل  به محتواي ارائه شدهاستفاده از وسا

    منابع

    ارزيابي کلي اساتيد از ارائه

 نمونه فرم ارزشيابی شرح حال دانشجو

 آيت. ارزشيابي
 ضعيف متوس  خوب

2 1 0 

    ثبت شرح حال بيمار

    ثبت علت بستري

    ثبت معاينات انجام شده نعالئ. و نشانه ها(

    ثبت تشخيص افتراقي

    Progress noteثبت 

    ثبت عالئ. حياتي

    ثبت روند بهبودي بيمار

    نوشتن خالصه پرونده
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 نمره نهايي دانشجو:

 فعاليت آموزشی
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 1 حضور فعال درمورنينگ و ارائه آن

 

  نمره 1 البارائه کنفرانس علمي و ژورنال ک

  نمره 1 حضور در کارگاه ها

  نمره 1 اخذ شرح حال درمانگاهي

 Progressاخذ شرح حال بيماران بخش و 

note و ثبت دقيق آن 
 نمره 1

 

  نمره 2 حضور فعال در کشيك ها

  نمره 3 مهارت هاي عملي بخش

  نمره 8 کتبي يا شفاهي پايان دوره ،OSCEامتحان 

رر
مق
ت 
عاي
ر

 و 
ت
ا

ي
ه ا
رف
 ح
ال 

اخ
 

 لباس فرم و ظاهر دانشجو

 نمره2

 

 حضور به موقع و فعال در بخش
 برخورد مناسب با بيماران و همکاران

 عدم غيبت در طول دوره

  جمع نمره

 

        دو ماه      تجديد دوره:     يک ماه   ماه 2قبولی 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 مهر و امضای استاد:

 ضای استاد:مهر و ام

 

 مهر و امضای استاد:

 مهر و امضای استاد:
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