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ورزي دوره کار Logbookدفترچه حاضر 

, به منظور ثبت کليه طب اورژانس

باليني  شما در  -فعاليتهاي  آموزشي 

. در پايان  استطول دوره طراحي شده 

 لوگ بوکدوره اطالعات موجود در 

ور و غياب جهت ارزشيابي عملي و حض

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 

  نهايت سعی و تالش خود را در

 حفظ و نگهداري آن بعمل آوريد. 

 تحويلل يلك ك لی از  هنگام

 اري نمائيد. دفترچه نزد خود نگهد
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  : دانشجويان گرامی 

  ي در دوره ا طب اورژانسسزي ورگوييم. کارخوش آمد مي طب اورژانسورود شما را به بخش

 .گرددماهه اجرا مي يک

  و  حضور در مورنينس شامل طب اورژانس بخش  هاي امهدر دفترچه حاضر خالصه اي از برن

پذيرش  - يفعاليت هاي بالين -حضور در کارگاه هاي آموزشي  -ارائه آن، کنفرانس، ژورنال کالب

 ده است.حضور در اورژانس و ... آورده شو انجام پروسيجرهاي باليني -و پيگيري درمان بيمار

  لوگ بوکمقررات تکميل 

 ي از ابتداي دوره آغاز گردد.تکميل لوگ بوک بايست 

  ده شساز استاد يا مسئول مشخص شده بخواهيد که اقدام انجسام در جدول فعاليت هاي عملي

 را تاييد نمايد.

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

 ا منظور گردد.ارزشيابي نهايي شم به آموزش بيمارستان تحويل تا در

  ن را آرا در اختيسار گرفتسه و  لسوگ بسوکدر طول دوره سه ماهه آموزشي، اساتيد مي تواننسد

 ارزيابي نمايند.

 را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد. لوگ بوک 

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

 شود.ميدانشجو تجديد دوره 

 :مقررات دوره 

 ينترن ست و  در هر نوبت حضور يک ااها براي کارورزان و کارآموزان بخش ازهم مجزا کشيک

 الزامي است .  استاجرو دو 

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

  ب بسر و غيسادانشجويان در ابتداي دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضسور

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

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

 عسالم صسورت ا هر گونه تعويض در برنامه کشيک يا درمانگاه ، غير موجه مسي باشسد نتنهسا در

 ( آموزش قبلي و هماهنگي  با مسئول



 اه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قمدانشکده پزشکی دانشگ -طب اورژانسزی رلوگ بوک کارو

 

3 

 

  ش روز مرخصي بسا همساهنگي اسستاد و مسسئول آمسوز يککارورزان در طي ماه مي توانند از

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

 شد.جابجايي کشيک ها دوبار در ماه و با هماهنگي و تکميل فرم مربوطه بالمانع مي با 

  در مرکسز آموزشسي غيبست غيرموجسه در صورت ثبت حضور توسس  دانشسجو و عسدم حضسور

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

 :ارزشيابی دوره 

 ايهسو کارگساه  کنفرانسسها و برنامسه هسا، رفرانس امتحان از مباحث عنوان شسده در کالسسها 

 باشد.مي منابع اعالم شده از سوي وزارت بهداشتآموزشي و 

 و  يارزشيابي به صورت کتبي و شفاهOSCE ... انجام مي گردد .  و 

  د.انجام مي شو 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 

 بيمارستان حفظ و رعايت شئون شرعی و اخالق پزشکی در كليه ساعات حضور در – 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 در عدم استفاده از گوشي همراه. 

 مهارت هاي برقراري ارتباط -3

 ارتباط ر اينبرقراري ارتباط با بيماران و استفاده از تکنيک هاي کالمي و غيرکالمي د 

 برقراري ارتباط موثر با بيمار و همراهان و خانواده بيمار 

 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پزشکي و مسوالن 

 لب سخنراني و يا مقاالت علميتوانايي بيان نظرات و آموخته ها در قا 

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

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

 اصول کلي مراقبت از بيمار 

 تجويز دارو 

 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بيمار 

 طب مکمل و جايگزين 

 تعهد حرفه اي، اخالق و حقوق پزشکی -5

 مهارت هاي تصميم گيري ، استدالل و حل مساله -6

 مار و مدارک پزشکی:مراقبت از بي –ب 

اي اخذ شرح حال و انجسام معاينسه باليني،تفسسير و پيگيسري نتسايا آزمايشسات و بررسسي هس – 1

 از کليه اراکلينيک، ارزيابي و بيان برنامه تشخيصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسبپ

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشيک.

طسال  از اان بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و پزشک معسالا و ويزيت روزانه بيمار – 2

ا ويزيست يسکليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و 

 بيماران سرپايي.

 گيسري دريافست جسوابدر صورت لزوم و به تشخيص دانشسکده پزشسکي و گسروه مربوطسه پي – 3

لينيکي کل غيرحضوري مگر در موارد اورژانس( و بررسي آخرين گزارش هاي پاراکآزمايشات نبه ش

 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

ت بوطه نوشتن برگه هساي درخواسسدر صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مر – 5

کليسه  راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژيسوگرافي و MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 

ان يسا برگه هاي درخواست پاراکليني  ديگر، در صورتي که برابسر مقسررات آن گسروه يسا بيمارسست

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

 (طب اورژانس)سند توانمندي بخش درمانی:  –قدامات تشخيصی ا –پ 
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هسده فراگيري امور زير به منظور کسب مهارت و با تعيسين معاونست آموزشسي دانشسکده بسر ع – 9

 ز مي باشد. ورکار

 مهارت بالينی .1

 اراخذشرح حال ساختارمند، يکپارچه ، کامل و جامع و متمرکز بر شکايت اصلي بيم 

 :توانايي انجام 

 ينه فيزيکي عمومي و جامعمعا 

 معاينه منتال 

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

 :ثبت اطالعات مربوط به بيمار در پرونده شامل 

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

 پرونده

 نوشتن مشاوره 

  ارجا نوشتن برگه اعزام و 

 نوشتن گواهي فوت 

 شركت در همايش هاي آموزشی:  –ت 

و يسا کارگساهي و جلسسات آموزشسي  يشرکت منظم و فعال در کليه کالس هساي درس تئسور – 1

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

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 عال و منظم در ويزيت بيماران توس  پزشک معالا.حضور ف – 2

دليسل  معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشک معالا شامل: معرفي کوتساه بيمسار، – 3

 بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني.

 ش. ارائه کنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توس  مسئول آموزش بخ – 4

 حضور در بيمارستان:  –ث 

وي سسحضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هساي بهداشست طبسق برنامسه تعيسين شسده از  – 1

يسه ان هر بخش موظف است بسراي کلکارورزرياست هر گروه يا بخش يا دانشکده نمسئول آموزش 

 د(. ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعالم کن
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 شلب 12حداکثر تعداد کشيک، براساس شراي  گروه و دانشکده تعيين و در هسر صسورت از  – 2

 8نسان حداقل تعداد کشيک در گروه هاي داخلي، جراحي، کودکسان و ز تجاوز نخواهد کرد.درماه 

ز، راروو درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيمسار، تعسداد کس شب در ماه

  مي کند. ات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حداقل تعداد کشيک را تعيينامکان

ش مسوزدر بخشها و کشيک هسا بسه عهسده پزشسک مسسئول آ ورزانتنظيم برنامه چرخش کار – 3

 ان است. کارورز

يسا در  ساعت قبل( و 24جابجايي در برنامه کشيک ممکن نيست، مگر با اطال  قبلي نحداقل  – 4

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

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

شسکايات  ان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجسام وظسايف و يساکارورزموارد تخلف – 6

کده سب مورد در شوراي آموزشي بخسش، گسروه يسا بيمارسستان يسا دانشسان در اين رابطه حکارورز

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

د جا  خواهکننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ار

 راي آموزشي دانشکده خواهد بود. شد. مرجع نهايي تصميم گيري شو

 بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:
 

 نمره 2 حضور فعال در کشيک ها نمره 1 حضور درمورنين  و ارائه آن

 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب
 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

اخذ شرح حال دربخش و ثبت دقيق 

 آن
 نمره 2

 ايرعايت مقررات و اخالق حرفه
 نمره 2

 
 

 نمره امتحان پايان بخش  8

 نمره عملکرد طی دوره 12
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Progress Note  

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

Subjective : ارنکاتي توس  بيمسار يسا همسراه وي در مسورد تغييسرات در شسکايات بيمسار اظهس 

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

Objective : ديسد جکند شامل عاليم حياتي، تغييرات نکاتي است که پزشک در معاينه پيدا مي

  (ها و ... بروز راش جديد پوستي،تغييرات در سمع ريه،تغيير در معاينه ارگانايجاد شده نمانند 

Assessment : گردد نماننسد ارزيابي هاي انجام شده و اقدامات پاراکلينيک روز گذشته ثبت مي

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

Plan : برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فوق براي بيمسار توسس  پزشسک در نظسر گرفتسه 

 شودن شامل درمانهاي دارويي و ... ( مي

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

شود  ه مينوشت يادداشتي است که روي پرونده بيمار بستري در بخش هنگام تحويل گرفتن بيمار

 : شودميو به چند قسمت تقسيم 

 الف( خالصه اي از شرح حال و معاينات بالينی بيمار

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

 ج( تشخيص و يا تشخيص هاي احتمالی مطرح براي بيمار

استد( اقدامات درمانی كه تا حال حاضر صورت گرفته   

Off service Note  

يادداشتي است که پزشک در آخرين ويزيت بيمار بسستري در بخسش جهست اطسال  کسادر جديسد 

 نويسد و به سه قسمت تقسيم ميشود :پزشکي در پرونده بيمار بستري در مي
 الف( خالصه اي از شرح حال و معاينات بالينی بيمار
رداري ها و آزمايشات و ... ( و درماتیب( خالصه اي از اقدامات تشخيصی )مانند تصوير ب  

 ج(برنامه تشخيصی و درمانی آينده بيمار كه بايد پيگيري شود.

 توجه: 
شود )نه اينترن و استاجر كشيك(میهر صبح توسط اينترن و استاجر صبح ثبت   Progress note 1-      

 .شودط اينترن گذاشته میدر شروع و انتهاي هر بخش توس  on and off - service notes نوشتن -2

یپزشک یدانشجو ازیمورد ن یها ادداشتي  
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 :  طب اورژانسبخش  ورزيعناوين كنفرانسهاي آموزشی دوره كار -1

 محل مهر و امضاء استاد  عنوان كنفرانس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 :بايد ارورزك

  بيمار مبتال به عالئم و شکايات شايع و مهم در اين بخش شرح حال بگيرد،  ضمن احيا و تثبيت 

 عاينات فيزيکی الزم را انجام دهد، م 

 ،تشخيص هاي افتراقی مهم را فهرست كند 

  مشکالت بيماران مبتال به بيماريهاي شايع و مهم در اين بخش را تشخيص دهد، براساس شلواهد علملی و

گايدالينهاي بومی در مورد اقدامات پيشگيري، مشتمل بر درمان و توانبخشی بيمار در حد ملورد انتظلار از 

زشك عمومی استدالل و پيشنهاد نمايد و مراحل مديريت و درمان مشکل بيمار را بر اساس استانداردهاي پ

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

  پروسيجرهاي ضروري مرتبط با اين بخش را با رعايت اصول ايمنی بيمار، به طور مستقل با نظلارت مناسلب

 انجام دهد )مطابق ضوابط بخش(

 

  طب اورژانسعالئم و شکایات شایع در بخش 

 طب اورژانس بخش عالئم و شکايات شايع در
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   ایست قلبی تنفسی

   شوک، 

   کاهش هوشیاری، 

   گاز گرفتگی، 

   گزیدگی، 

   زخم، 

   تشنج، 

   سردرد،

   سرگیجه، 

   تنگی نفس،

   قفسه سینه، درد 

   درد شکم
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  باید با آن  طب اورژانسبيماریها، سندرم هاو اقدامات تشخيصی كه دانشجو در بخش

 آشنا شود 
 

 ها و سندرم ها بيماري
 ینام و نام خانوادگ

 ماريب
 مهر استاد

   تروماي متعدد

   سوختگي هاي حرارتي، الکتريکي، راديواکتيو، 

   عوارض تزريق خون، 

   انس هاي پرفشاري خون، اورژ

بيماري هاي محيطي شامل : سرمازدگي، گرمازدگي، 

بيماري هاي مرتب  با تغيير فشار نکوه گرفتگي، 

 غواصي(، غرق شدگي، هايپوترمي، هايپرترمي
  

مسموميت ها شامل: استامينوفن، الکل، ضد افسردگي 

 هاي سه حلقه اي، گاز مونوکسيد کربن، اوپيوئيد ها،

ا، ان گردان، سموم دفع آفات نباتي، حشره کش همواد رو

 هيدروکربن ها، مسموميت با قارچ ها

  

   آنافيالکسي

   بيوتروريسم و سالح هاي کشتار جمعي

   ديس ريتمي هاي شايع،

   آزمايشها و روشهاي تشخيصي رايا داراي کاربرد

   داروهاي رايا داراي کاربرد در حيطه فعاليت باليني
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 زان استاد مربوطه می باشد.ردر مورد كارو پروسيجرهااييد كننده انجام ت 

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

 

 تاييد كننده ورزكار مهارت رديف
خودارزيابی 

 رورزكا

1 

انجام دقيق و کامل 

ترياژ استاندارد بيمار  

در شراي  عادي و 

ه بر حوادث غير مترقب

اساس پروتوکلنشامل 

دسته بندي/ طبقه 

بندي و تعيين ميزان 

 نياز بيمار(

 انجام

  

2 
مانورهاي پايه اداره راه 

 هوايي 
 انجام

  

3 

به کارگيري تجهيزات 

کمکي راه هوايي مانند 
Oral Airway ،Nasal 

Airway ،BMV ،

LMA  

 انجام

  

   انجام اينتوباسيون 4

5 

احياي قلبي ريوي 

( شامل  BLSپايهن 

ماساژ قلبي، تنفس 

دهان به دهان، تنفس 

با ماسک، مانور 

  AEDهيمليخ و 

 

 انجام
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 تاييد كننده ورزكار مهارت رديف
خودارزيابی 

 رورزكا

6 

احياي قلبي ريوي 

پيشرفته و شوک 

 الکتريکي

 انجام

  

7 

انجام و تفسير نوار 

قلب و مانيتوري  

 قلبي تنفسي

 انجام

  

   انجام رگ گيري 8

   انجام سونداژ مثانه  9

10 
تعبيه لوله 

 استريکنازوگ
 انجام

  

11 

تزريقات زير جلدي و 

عضالني و وريدي و 

 اينترا اسئوس

 انجام

  

   انجام  ABGانجام و تفسير  12

13 

بي حرکت سازي اندام 

هان آتل گيري( و 

ستون فقرات نبک 

 بورد و کوالر( 

 انجام

  

14 

مراقبت از زخمن شست و 

شو، کمپرسيون، 

تورنيکه، بي حسي 

وا  موضعي، پانسمان ان

زخم و کاربرد وسايل 

مورد نياز جهت ترميم و 

 بخيه(

 انجام
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 تاييد كننده ورزكار مهارت رديف
خودارزيابی 

 رورزكا

   انجام توراکوسنتز  15

   انجام آبدومينوسنتز 16

   انجام  LPلومبار پانکچر  17

18 

مراقبت از چشم و 

کاهش آسيب هاي 

اوليهن شستشوي 

 چشم(

 انجام

  

   انجام اپيستاکسيس 19

 

 ساير فعاليت هاي علمی ارائه شده
فعاليت علمي/آموزشي انجام  ديفر

 شده

 تاييد و ارزشيابي ناظر موضو 

   ژورنال کالب 1

   پمفلت آموزش بيمار 2

    فيلم از انجام پروسيجر 3

    فيلم ازمهارت هاي ارتباطي 4

    پوستر آموزشي 5

   همکاري در طرح پژوهشي 6

7     
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 كارگاه هاي آموزشی طی دوره .2
 

 تاريخ گاهارعنوان ك
تاييد حضور توسط 

 آموزش بيمارستان

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 هاي گذرانده شده كشيكاطالعات مربوط به   .3

 سويمشخص شده از  ينناظر ورزانباشد و مسوول نظارت  بر عملکرد و حضور غياب کارکشيک درماه مي 12و حداکثر  8کشيک موظف حداقل 

 باشند.دانشگاه مي

 تاييد حضور در بخش تاييد حضور در اورژانس تاريخ تاييد حضور در بخش حضور در اورژانس تاييد تاريخ
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 ري ورت نمونه فرم ارزشيابی و عملکرد دانشجو در مورنينگ
 ضعيف متوسط خوب آيتم هاي ارزشيابی مورنينگ ري ورت

    و ارائه شرح حال باليني بيمار معرفي کامل

    ارائه تشخيص هاي افتراقي 

ه، زينهتعيين اقدامات تشخيصي يا درماني مطرح براي بيمار ناز نظر پيامد، 

اني اقدامات تشخيصي درم ايمني(و استخراج اطالعات مربوط به گزينه هاي 

 مختلف

   

    بررسي اقدامات انجام  شده

ناي رميم شده و يافته هاي استخراج شده از مطالعات، بمقايسه اقدامات انجا

 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

    دهشئه استفاده از وسايل کمک آموزشي جهت ارائه مطالب و تسل  بر مطلب ارا

    منابع

    ارزيابي کلي اساتيد از ارائه 

 نمونه فرم ارزشيابی شرح حال دانشجو

 آيتم ارزشيابي
 ضعيف متوس  خوب

2 1 0 

    ثبت شرح حال بيمار

    ثبت علت بستري

    ئم و نشانه ها(ثبت معاينات انجام شده نعال

    ثبت تشخيص افتراقي

    Progress noteثبت 

    ثبت عالئم حياتي

    ثبت روند بهبودي بيمار

    نوشتن خالصه پرونده
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 نمره نهايی دانشجو:
 

 فعاليت آموزشی
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 1 حضور فعال در مورنين  و ارائه آن

 

  نمره 1 انس علمي و ژورنال کالبارائه کنفر

  نمره 1 حضور در کارگاه ها

 Progressاخذ شرح حال بيماران بخش و 

note و ثبت دقيق آن 
 نمره 2

 

  نمره 2 حضور فعال در کشيک ها

  نمره 3 مهارت هاي عملي بخش

  نمره 8 پايان دوره OSCEامتحان کتبي يا شفاهي، 

 و 
ت
ررا
مق
ت 
عاي
ر

حر
ق 
خال
ا

ي
ه ا
ف

 

 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       قبولی 
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