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 ......................تاريخ ورود به بخش

 ............................بيمارستان:  ..

 : دانشجوي گرامي

دوره  Logbookدفترچه حاضر 

، به منظور طب اورژانسکارآموزي 

 -ثبت کليه فعاليتهاي  آموزشي 

ليني  شما در طول دوره طراحي با

. در پايان دوره اطالعات  استشده 

جهت ارزشيابي  بوکلوگ موجود در 

عملي و حضور و غياب مورد استفاده 

قرار مي گيرد . لذا خواهشمند است 

در تکميل آن حداکثر دقت خود را 

 مبذول فرمائيد .

 : توجه

  در تکميل دفترچه نظم و دقت  را

 در نظر داشته باشيد 

  نهاي  ستيی و تتالخ دتود را در

 حفظ و نگهداري آن بيمل آوريد. 

 تحويل يك كپی از دفترچه  هنگام

 نزد دود نگهداري نمائيد. 
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  : دانشجويان گرامی 

  در دوره طب اورژانس کارآموزيگوييم. خوش آمد مي طب اورژانسورود شما را به بخش 

 .گردداجرا مي دو هفته اي اي 

  گ و حضور در مورنينشامل  طب اورژانسبخش  هاي از برنامه در دفترچه حاضر خالصه اي

 - لينيفعاليت هاي با -حضور در کارگاه هاي آموزشي  -ارائه آن، کنفرانس، ژورنال کالب

ه شده حضور در اورژانس آوردو انجام پروسيجرهاي باليني -پذيرش و پيگيري درمان بيمار

 است.

 گ بوکومقررات تکميل ل 

 تي از ابتداي دوره آغاز گردد.تکميل لوگ بوک بايس 

  شده  از استاد يا مسئول مشخص شده بخواهيد که اقدام انجامدر جدول فعاليت هاي عملي

 را تاييد نمايد.

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

 ما منظور گردد.ارزشيابي نهايي ش به آموزش بيمارستان تحويل تا در شده

  رزيابي وک را در اختيار گرفته و آن را الوگ بدر طول دوره آموزشي، اساتيد مي توانند

 نمايند.

  بوک را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد.لوگ 

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

 شود.دانشجو تجديد دوره مي

 :مقررات دوره 

 ست و  در هر نوبت حضور يك اها براي کارورزان و کارآموزان بخش ازهم مجزا کشيك

 الزامي است .  استاجراينترن و دو 

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

 بر ياب دانشجويان در ابتداي دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضور و غ

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

 باشد.مي الزامي و کارگاه هاي طي دوره حضور در کالسهاي آموزشي  
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 صورت اعالم قبلي و هر گونه تعويض در برنامه کشيك، غير موجه مي باشد )تنها در 

 ( آموزش هماهنگي  با مسئول

  ره و نمره صفر در آن بخش مي گردد باعث حذف دوروز  يكغيبت بيش از 

  در صورت ثبت حضور توسط دانشجو و عدم حضور در مرکز آموزشي غيبت غيرموجه

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

 :ارزشيابی دوره 

 يها و کارگاه کنفرانسها و برنامه ها، رفرانس امتحان از مباحث عنوان شده در کالسها 

 باشد.مي منابع اعالم شده از سوي وزارت بهداشتآموزشي و 

 و  ارزشيابي به صورت کتبي و شفاهيOSCE انجام مي  و .... همچنين بررسي لوگ بوک

 گردد .

  د.انجام مي شو استاد مربوطه يا مسئول معرفي شدهمهارت هاي عملي الزامًا تحت نظر 

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

 

 

 

 

 كليات:  –الف 

 حفظ و رعاي  شئون شرعی و ادالق پزشکی در كليه ساعات حضور در بيمارستان – 1

 رعاي  مقررات دادلی گروه يا بخش، بيمارستان، دانشکده و دانشگاه – 2

 سفيد تميز و آراسته پوشيدن روپوش. 

  مشخصات به روپوش نصب کارت شناسايي حاوي. 

 و پرسنل بخش ن رابطه با اساتيد ، بيمارانحس. 

  پزشکي استفاده مناسب از گوشي و لوازم. 

  بخش عدم استفاده از گوشي همراه در. 

 مهارت هاي برقراري ارتباط -3

بخشنامه وزارت بهداش  و سند توانمندي دانش آمودتگان رشته  وز مطابقآمشرح وظايف كار

 بندهاي زير اس :شامل  پزشکی
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  رتباطابرقراري ارتباط با بيماران و استفاده از تکنيك هاي کالمي و غيرکالمي در اين 

 اهان و خانواده بيماربرقراري ارتباط موثر با بيمار و همر 

 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پزشکي و مسوالن 

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

 مراقب  بيمار)تشخيص، درمان و بازتوانی( -4

 اصول کلي مراقبت از بيمار 

 تجويز دارو 

 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بيمار 

  جايگزينطب مکمل و 

 تيهد حرفه اي، ادالق و حقوق پزشکی -5

 مهارت هاي تصميم گيري ، استدالل و حل مساله -6

 مراقب  از بيمار و مدارک پزشکی: –ب 

اي اخذ شرح حال و انجاام معايناه باليني،تفساير و پيگياري نتاايا آزمايشاات و بررساي ها – 1

 از کليه ن تشخيص هاي افتراقي مناسباراکلينيك، ارزيابي و بيان برنامه تشخيصي و مطرح نمودپ

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشيك.

طاال  از اويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و پزشك معاالا و  – 2

ا ويزيات ياکليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و 

 يماران سرپايي.ب

 گياري دريافات جاوابدر صورت لزوم و به تشخيص دانشاکده پزشاکي و گاروه مربوطاه پي – 3

لينيکي آزمايشات )به شکل غيرحضوري مگر در موارد اورژانس( و بررسي آخرين گزارش هاي پاراک

 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

در صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن برگه هااي درخواسات  – 5

راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژيوگرافي و کلياه  MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 
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رتي که برابار مقاررات آن گاروه ياا بيمارساتان ياا برگه هاي درخواست پاراکلينيگ ديگر، در صو

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

 (طب اورژانس)سند توانمندي بخش درمانی:  –اقدامات تشخيصی  –پ 

 ه کاارآموزفراگيري امور زير به منظور کسب مهارت و با تعيين معاونت آموزشي دانشکده بر عهد –

 مي باشد. 

 مهارت بالينی .1

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

 :توانايي انجام 

 معاينه فيزيکي عمومي و جامع 

 معاينه منتال 

  معاينه باليني متمرکز بر شکايت اصلي بيمار در شرايط 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 ارجا 

 نوشتن گواهي فوت 

 شرك  در همايش هاي آموزشی:  –ت 

و ياا کارگااهي و جلساات آموزشاي  يشرکت منظم و فعال در کليه کالس هااي درس تئاور – 1

، اتاقهاي عمال، management، کنفرانس هاي علمي، کالس هاي بخش شامل گزارش صبحگاهي

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالا. – 2

دليال  معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشك معالا شامل: معرفي کوتااه بيماار، – 3

 اي افتراقي و طرح درماني.بستري شدن، بيان تشخيص ه

 ش. ارائه کنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توسط مسئول آموزش بخ – 4
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 حضور در بيمارستان:  –ث 

وي ساحضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هااي بهداشات طباق برناماه تعياين شاده از  – 1

لياه کارآموزان هر بخش موظف است براي کرياست هر گروه يا بخش يا دانشکده )مسئول آموزش 

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

ب شا 10حداکثر تعداد کشيك، براساس شرايط گروه و دانشکده تعياين و در هار صاورت از  – 2

 5ان کودکاان و زنا حداقل تعداد کشيك در گروه هاي داخلي، جراحاي، درماه تجاوز نخواهد کرد.

رآموز، و درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعاداد بيماار، تعاداد کاا شب در ماه

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

 گردد.  ساعت کشيك کارآموزان براساس امکانات و شرايط هر دانشکده پزشکي تعيين مي

ش ماوزتنظيم برنامه چرخش کارآموزان در بخشها و کشيك ها باه عهاده پزشاك مسائول آ – 3

 کارآموزان است. 

ياا در  ساعت قبل( و 24جابجايي در برنامه کشيك ممکن نيست، مگر با اطال  قبلي )حداقل  – 4

 موارد اضطراري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشك مسئول آموزش کارآموزان. 

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

ر داولويت کاري کارآموزان شرکت در جلسات و همايش هاي آموزشاي، رانادهاي آموزشاي و  – 6

 درمانگاه ها است. 

شاکايات ا موارد تخلف کارآموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و يا– 7

شاکده کارآموزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گاروه ياا بيمارساتان ياا دان

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

د هجا  خواکننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ار

 شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشکده خواهد بود. 
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 بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:
 

 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب
 نمره 1

فعاليت عملي بخش بر طبق سند 

 توانمندي ها(
 نمره4

 حضور در کارگاه ها
 نمره 1

کتبي يا  - OSCEامتحان 

 شفاهي پايان دوره

8 

 نمره

اخذ شرح حال دربخش و ثبت دقيق 

 آن
 نمره 2

 ايرعايت مقررات و اخالق حرفه
 نمره 2

   نمره 2 حضور فعال در کشيك ها

 

 

 

Progress Note  

 :اين يادداشت جهت پيگيري روزانه در پرونده بيمار ثبت ميشود و شامل چهار قسمت است 

Subjective : ارر ماورد تغييارات در شاکايات بيماار اظهانکاتي توسط بيماار ياا هماراه وي د 

 گردد ) مانند حال عمومي،وضعيت اشتها، بي قراري، خواب آلودگي و ... (مي 

Objective : دياد جکند شامل عاليم حياتي، تغييرات نکاتي است که پزشك در معاينه پيدا مي

  ا و ...عاينه ارگانهايجاد شده )مانند بروز راش جديد پوستي،تغييرات در سمع ريه،تغيير در م

Assessment : گردد )مانناد ارزيابي هاي انجام شده و اقدامات پاراکلينيك روز گذشته ثبت مي

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

Plan : برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فوق براي بيماار توساط پزشاك در نظار گرفتاه 

 ي دارويي و ... ( شود) شامل درمانهامي

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

ي شود يادداشتي است که روي پرونده بيمار بستري در بخش هنگام تحويل گرفتن بيمار نوشته م

 : شودميو به چند قسمت تقسيم 

 الف( دالصه اي از شرح حال و مياينات بالينی بيمار

 ب( دالصه اي از اقدامات تشخيصی )مانند تصوير برداري ها و آزمايشات و ... (

یپزشک يدانشجو ازيمورد ن يها ادداش ي  
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 ج( تشخيص و يا تشخيص هاي احتمالی مطرح براي بيمار

 د( اقدامات درمانی كه تا حال حاضر صورت گرفته اس 

Off service Note  

جدياد  يادداشتي است که پزشك در آخرين ويزيت بيمار بساتري در بخاش جهات اطاال  کاادر

 نويسد و به سه قسمت تقسيم ميشود :پزشکي در پرونده بيمار بستري در مي
 الف( دالصه اي از شرح حال و مياينات بالينی بيمار

 ب( دالصه اي از اقدامات تشخيصی )مانند تصوير برداري ها و آزمايشات و ... ( و درماتی

د.ج(برنامه تشخيصی و درمانی آينده بيمار كه بايد پيگيري شو  
 توجه: 

 )نه اينترن و استاجر کشيك(شود میهر صبح توسط اينترن و استاجر صبح ثب   Progress noteنوشتن -1

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

 كارآموز بايد:
 بخش شرح حال بگيرد،از بيمار مبتال به عالئم و شکايات شايع و مهم مرتبط با اين  

 مياينات فيزيکی الزم را انجام دهد، 

تشخيص هاي افتراقی مهم را مطرح كند و تشخيص و نحوه مديري  مشکل بيمار را پيشنهاد   

 دهد

اس مشکالت بيماران مبتال به بيماريهاي شايع و مهم مرتبط با اين بخش را شناسايی كند، براس  

مورد اقدامات پيشگيري، درمان، پيگيري، ارجاع و شواهد علمی و گايدالينهاي بومی، در 

توانبخشی  همراه با آموزخ بيمار در حد مورد انتظار از پزشك عمومی استدالل و پيشنهاد 

نمايد و در مديري  مشکل بيمار بر اساس استانداردهاي بخش زير نظر سطوح باالتر )مطابق 

 ضوابط بخش( مشارك  كند. 

اين بخش را با رعاي  اصول ايمنی بيمار و تح  نظارت مناسب  پروسيجرهاي ضروري مرتبط با 

 سطوح باالتر ) مطابق ضوابط بخش( انجام دهد.
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  طب اورژانسعالئم و شکايات شايع در بخش 

 عالئم و شکايات شايع 
نام و نام دانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   ایست قلبی تنفسی، 

   مولتیپل تروما، 

   درد قفسه سینه، 

   درد شکم، 

   تنگی نفس، 

   ضعف و بی حالی، 

   کاهش سطح هوشیاری 

   سردرد، سرگیجه و تشنج: رولوژیکوعالئم شایع ن

 

 در مورد كارآموزان استاد مربوطه و اينترن بخش می باشد. پروسيجرهاتاييد كننده انجام  

 شد. ، توسط اساتيد انجام دواهدپروسيجرهادر طی و پايان دوره ارزيابی  

 

 كارآموز پروسيجرها رديف
تاييد 

 كننده

دودارزيابی 

 كارآموز

1 

  انجام و تمرين ترياژ استاندارد بيمار

در شرايط عادي بر اساس 

پروتکل)شامل دسته بندي/ طبقه 

 بندي و تعيين ميزان نياز بيمار(

 انجام

  

2 

مانورهاي پايه اداره راه هوايي و 

به کارگيري تجهيزات کمکي راه 

  Oral Airwayي مانند هواي

 انجام

  

   انجام(  BLSاحياي قلبي ريوي پايه)  3
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 كارآموز پروسيجرها رديف
تاييد 

 كننده

دودارزيابی 

 كارآموز

شامل ماساژ قلبي، تنفس دهان 

به دهان، تنفس با ماسك، مانور 

  AEDهيمليخ و 

4 
نوار قلب و مانيتوريگ قلبي 

 تنفسي
 انجام

  

   انجام رگ گيري 5

6 
آشنايي با وسايل الزم جهت سونداژ 

 ريكمثانه و لوله نازوگاست
 مشاهده

  

7 
تزريقات زير جلدي و عضالني و 

 وريدي
 

  

8 

مراقبت از زخم) شست و شو، 

پانسمان، انوا  زخم و وسايل 

 مورد نياز جهت ترميم(

 

  

9 
 مراقبت اوليه بيمار ترومايي

 (Primary Trauma Care ) 
 

  

 

 كارگاه هاي آموزشی طی دوره
 

 تاريخ عنوان كارگاه
تاييد حضور توسط 

 زخ بيمارستانآمو

   کارگاه احيا
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 ريپورت نمونه فرم ارزشيابی و عملکرد دانشجو در مورنينگ

 ضييف متوسط دوب آيتم هاي ارزشيابی مورنينگ ريپورت

    و ارائه شرح حال باليني معرفي کامل بيمار

    ارائه تشخيص هاي افتراقي 

(و ، ايمنيمار )از نظر پيامد، هزينهتعيين اقدامات تشخيصي يا درماني مطرح براي بي

 اقدامات تشخيصي درماني مختلف استخراج اطالعات مربوط به گزينه هاي 
   

    بررسي اقدامات انجام  شده

يناي مقايسه اقدامات انجام شده و يافته هاي استخراج شده از مطالعات، برم

 جسجوي مبتني برشواهد
   

اقدامات تشخيصي (اسب ترين گزينه اولويت بندي گزينه ها و انتخاب من

 درماني(  براي بيمار

   

    بحث گروهي و توصيه هاي درماني براي بيمار

    ارائه پيشنهادات براي جستجوي منابع ومطالعات تکميلي

    دهشاستفاده از وسايل کمك آموزشي جهت ارائه مطالب و تسلط به محتواي ارائه 

    منابع

    از ارائه ارزيابي کلي اساتيد

 نمونه فرم ارزشيابی شرح حال دانشجو

 آيتم ارزشيابي
 ضعيف متوسط خوب

2 1 0 

    ثبت شرح حال بيمار

    ثبت علت بستري

    ثبت معاينات انجام شده )عالئم و نشانه ها(

    ثبت تشخيص افتراقي

    Progress noteثبت 

    ثبت عالئم حياتي

    ثبت روند بهبودي بيمار

    نوشتن خالصه پرونده
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 نمره نهايی دانشجو:

 فيالي  آموزشی
نمره تييين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 1 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

 

  نمره 1 حضور در کارگاه ها

 Progressاخذ شرح حال بيماران بخش و 

note و ثبت دقيق آن 
 نمره 2

 

  مرهن 2 حضور فعال در کشيك ها

  نمره 4 مهارت هاي عملي بخش

  نمره 8 ، کتبي يا شفاهي پايان دورهOSCEامتحان 

 و 
ت
ررا
مق
ت 

عاي
ر

ي
ه ا
رف
 ح
الق

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

 

       تجديد دوره:    بولی ق
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