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

 : دانشجوي گرامي

دوره  Logbookدفترچه حاضر 

، به بیماري هاي چشمکارآموزي 

 نظور ثبت کلیه فعالیتهاي  آموزشيم

بالیني  شما در طول دوره طراحي 

در پايان دوره اطالعات  . استشده 

جهت ارزشیابي  بوکلوگ موجود در 

عملي و حضور و غیاب مورد استفاده 

قرار مي گیرد . لذا خواهشمند است 

در تکمیل آن حداکثر دقت خود را 

 مبذول فرمائید .

 : توجه

  در تکميل دفترچه نظم و دقت  را

 در نظر داشته باشيد 

  نهاي  ستيی و تتالخ دتود را در

 داري آن بيمل آوريد. حفظ و نگه

 تحويل يك كپی از دفترچه  هنگام

 نزد دود نگهداري نمائيد. 
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  : دانشجويان گرامی 

  مبیماري هاي چش کارآموزيگويیم. خوش آمد مي بیماري هاي چشمورود شما را به بخش 

 .گردداجرا مي دو هفته اي در دوره اي 

  حضور در شامل  بیماري هاي چشمبخش  هاي الصه اي از برنامهدر دفترچه حاضر خ

 - لینيفعالیت هاي با -حضور در کارگاه هاي آموزشي  -، کنفرانس، ژورنال کالبدرمانگاه

ه آورداطاق عمل حضور در و انجام پروسیجرهاي بالیني -پذيرش و پیگیري درمان بیمار

 شده است.

 گ بوکومقررات تکميل ل 

 يستي از ابتداي دوره آغاز گردد.تکمیل لوگ بوک با 

  شده  از استاد يا مسئول مشخص شده بخواهید که اقدام انجامدر جدول فعالیت هاي عملي

 را تايید نمايد.

  اجرا  شيآموزبرنامه شما از  ارزشیابي فرم به همراهدر پايان دوره دفترچه تکمیل شده را

 شما منظور گردد. ارزشیابي نهايي به آموزش بیمارستان تحويل تا در شده

  رزيابي وک را در اختیار گرفته و آن را الوگ بدر طول دوره آموزشي، اساتید مي توانند

 نمايند.

  بوک را به طور مستمر همراه خود داشته باشید.لوگ 

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

 د.شودانشجو تجديد دوره مي

 :مقررات دوره 

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

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

 گردد.کنترل اساتید و ناظرين بیمارستان انجام مي گزارش اخذ شده همچنیناساس 

 باشد.مي الزامي اه هاي طي دورهو کارگ حضور در کالسهاي آموزشي  

  ره و نمره صفر در آن بخش مي گردد روز باعث حذف دويک غیبت بیش از. 
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  در صورت ثبت حضور توسط دانشجو و عدم حضور در مرکز آموزشي غیبت غیرموجه

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

 :ارزشيابی دوره 

 هاي و کارگاه کنفرانسها و برنامه ها، وان شده در کالسهارفرانس امتحان از مباحث عن 

 باشد.مي منابع اعالم شده از سوي وزارت بهداشتآموزشي و 

 و  ارزشیابي به صورت کتبي و شفاهيOSCE انجام مي  و .... همچنین بررسي لوگ بوک

 گردد .

  د.م مي شوانجا استاد مربوطه يا مسئول معرفي شدهمهارت هاي عملي الزامًا تحت نظر 

 .ارزشیابي عملکرد دانشجو در حیطه هاي مهارتي توسط استاد انجام مي شود 

 

 

 

 
 

 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

 و آراسته سفید تمیز پوشیدن روپوش. 

  مشخصات به روپوش نصب کارت شناسايي حاوي. 

 و پرسنل بخش حسن رابطه با اساتید ، بیماران. 

  پزشکي استفاده مناسب از گوشي و لوازم. 

  بخش عدم استفاده از گوشي همراه در. 

 مهارت هاي برقراري ارتباط -3

 رتباطاالمي در اين برقراري ارتباط با بیماران و استفاده از تکنیک هاي کالمي و غیرک 

 برقراري ارتباط موثر با بیمار و همراهان و خانواده بیمار 

بخشنامه وزارت بهداش  و سند توانمندي دانش  وز مطابقآمشرح وظايف كار

 بندهاي زير اس :شامل  آمودتگان رشته پزشکی
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 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پزشکي و مسوالن 

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

 مراقب  بيمار)تشخيص، درمان و بازتوانی( -4

 اصول کلي مراقبت از بیمار 

 ز داروتجوي 

 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بیمار 

 طب مکمل و جايگزين 

 ، ادالق و حقوق پزشکیايتيهد حرفه  -5

 گيري ، استدالل و حل مساله تصميممهارت هاي  -6

 مراقب  از بيمار و مدارک پزشکی: –ب 

 اياخذ شرح حال و انجاام معايناه بالیني،تفسایر و پیگیاري نتاايا آزمايشاات و بررساي ها – 1

 از کلیه اراکلینیک، ارزيابي و بیان برنامه تشخیصي و مطرح نمودن تشخیص هاي افتراقي مناسبپ

 بیماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشیک.

طاال  از اويزيت روزانه بیماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و پزشک معاالا و  – 2

ا ويزيات يادريافتي و نوشتن سیر بیماري در صورت لزوم و  کلیات برنامه درماني و لیست داروهاي

 بیماران سرپايي.

 گیاري دريافات جاوابدر صورت لزوم و به تشخیص دانشاکده پزشاکي و گاروه مربوطاه پي – 3

لینیکي آزمايشات )به شکل غیرحضوري مگر در موارد اورژانس( و بررسي آخرين گزارش هاي پاراک

 بیمار.

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

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

ت در صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن برگه هااي درخواسا – 5

لیاه کوگرافي و راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژي MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 

ان ياا برگه هاي درخواست پاراکلینیگ ديگر، در صورتي که برابار مقاررات آن گاروه ياا بیمارسات

 دانشکده نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد. 
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 (بيماري هاي چشم)سند توانمندي بخش درمانی:  –اقدامات تشخيصی  –پ 

ه کاارآموز با تعیین معاونت آموزشي دانشکده بر عهدفراگیري امور زير به منظور کسب مهارت و  –

 مي باشد. 

 مهارت بالينی .1

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

 :توانايي انجام 

 معاينه فیزيکي عمومي و جامع 

 معاينه منتال 

 و غیر  معاينه بالیني متمرکز بر شکايت اصلي بیمار در شرايط اورژانس

 اورژانس

 :ثبت اطالعات مربوط به بیمار در پرونده شامل 

 خالصه  -شرح پروسیجرها -دستورات -سیرپیشرفت بیماري -يافته هاي اولیه

 پرونده

 نوشتن مشاوره 

  نوشتن برگه اعزام و ارجا 

 نوشتن گواهي فوت 

 شرك  در همايش هاي آموزشی:  –ت 

و ياا کارگااهي و جلساات آموزشاي  يتئاور شرکت منظم و فعال در کلیه کالس هااي درس – 1

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

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 حضور فعال و منظم در ويزيت بیماران توسط پزشک معالا. – 2

انجاام  ه تعیین شده و گرفتن شرح حاال،شرکت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنام – 3

 معاينه از بیمار و معرفي بیمار به پزشک معالا يا.

دلیال  معرفي بیمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشک معالا شامل: معرفي کوتااه بیماار، – 4

 بستري شدن، بیان تشخیص هاي افتراقي و طرح درماني.

 ش. ق برنامه تنظیمي توسط مسئول آموزش بخارائه کنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طب – 5
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 حضور در بيمارستان:  –ث 

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

لیاه رياست هر گروه يا بخش يا دانشکده )مسئول آموزش کارآموزان هر بخش موظف است براي ک

 موزشي مدون تهیه و در آغاز دوره اعالم کند(. ساعات حضور آنان در بخش برنامه آ

ش ماوزتنظیم برنامه چرخش کارآموزان در بخشها و کشیک هاا باه عهاده پزشاک مسائول آ - 2

 کارآموزان است. 

ر داولويت کاري کارآموزان شرکت در جلسات و همايش هاي آموزشاي، رانادهاي آموزشاي و  – 3

 درمانگاه ها است. 

ا شاکايات ن از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و ياموارد تخلف کارآموزا– 4

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

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

د جا  خواهرسید، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمیم مقتضي ارکننده اولیه به نتیجه قطعي ن

 شد. مرجع نهايي تصمیم گیري شوراي آموزشي دانشکده خواهد بود. 

 

 بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:
 

 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب
 نمره 1

فعالیت عملي بخش بر طبق 

 سند توانمندي ها(
 نمره 3

 حضور در کارگاه ها
 نمره 1

کتبي يا  - OSCEامتحان 

 شفاهي پايان دوره
 نمره 10

 )شرح حال و حضور( فعالیت درمانگاهي 
 نمره 3

رعايت مقررات و اخالق 

 ايحرفه
 نمره 2
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 كارآموز بايد:
 از بيمار مبتال به عالئم و شکايات شايع و مهم مرتبط با اين بخش شرح حال بگيرد، 

 يزيکی الزم را انجام دهد،مياينات ف 

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  

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

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. 

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

 سطوح باالتر ) مطابق ضوابط بخش( انجام دهد.

 

  بيماري هاي چشمعالئم و شکايات شايع در بخش 

 عالئم و شکايات شايع 
نام و نام دانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

    (Red eye) قرمزي چشم

کاهش بینايي/ خطاهاي انکساري )دوربیني و نزديک 

 بیني( / تاري ديد
  

   احساس جسم خارجي ملتحمه و قرنیه

   احساس جسم خارجي داخل چشم

   افتادگي پلک

   دوبیني و انحراف چشم

   سوختگي چشم)حرارتي و شیمیايي(

   آسیب هاي تروماتیک چشم )مانند پارگي پلک(

  ضربه نافذ و غیر نافذ به چشم و اربیت )خونريزي هاي 
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 عالئم و شکايات شايع 
نام و نام دانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

 چشم(داخل چشمي و پارگي هاي ديواره 

    (Floaters and flashes)مگس پران و جرقه

   (Pterygium)ناخنک 

 Computer vision)مشکالت چشم ناشي از کار با رايانه 

syndrome)احساس خشکي چشم و پخش نور : 
  

   (Eye strain) کوررنگي، اشک ريزش، درد چشم )رمد(

   افزايش فشار چشم

 

 اورژانس هاي شايع چشم پزشکی

 کاهش ديد ناگهاني، 

 پارگي پلک، 

 جسم خارجي ملتحمه و قرنیه، 

 جسم خارجي درون چشم، 

 سوختگیهاي شیمیايي و حرارتي چشم

 خونريزيهاي داخل چشمي، 

 پارگیهاي ديواره چشم، 

 اثر اشعه هاي مختلف بر چشم، 

 گلوکوم زاويه بسته، 

  ،اندافتالمیت

 شکستگیهاي اربیت، 

 وق شبکیه، انسداد عر

  ،آنفارکتوس عصب بینايي
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 اورژانس هاي شايع چشم پزشکی

 نقص اپیتلیوم قرنیه، 

 جداشدگي شبکیه

 سندرم ها و بيماري هاي مهم بخش چشم 

  سندرم ها و بيماري هاي مهم بخش چشم
نام و نام دانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

چشم و بیماريهاي سیستمیک: رتینوپاتي ديابتیک، 

يید، وابسته به تیرو رتینوپاتي هايپرتانسیو، افتالموپاتي

، بیماريهاي خود ايمني )شامل لوپوس، روماتوئید آرتريت

وگنر، سندرم شوگرن، سندرم بهجت(، بیماريهاي ارثي 

 بافت همبند)سندرم مارفان(، نقص آنزيمي گاالکتوزمي

  

   استرابیسم و آمبلیوپي

خطاهاي انکساري و اپتیک: خطاهاي شکست نور)نزديک 

ستیگماتیسم(، پیرچشمي و اختالل بیني، دوربیني و آ

 تطابق. 

  

   کاتاراکت )آب مرواريد(

   گلوکوم )آب سیاه(

بیماريهاي پلک و مجاري اشکي: عفونتها و آماسهاي 

پلک )شامل گل مژه، شاالزيون و بلفاريت (، افتادگي 

 پلک، تومورهاي پلک )شامل خال، پاپیلوم، گزانتالسما،

ختالالت دستگاه اشکي ) همانژيوم و کارسینوماها(، ا

شامل داکريوآدنیت، انسداد حاد، مزمن و مادرزادي 

 مجراي اشکي( و سندرم خشکي چشم )اشک(
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بیماريهاي ملتحمه و اسکلرا: کونژنکتیويت هاي 

میکروبیال و آلرژيک، ناخنک، تومورهاي ملتحمه و 

 اسکلريت، اپي اسکلريت 

  

، نراتیو قرنیهبیماريهاي قرنیه: کراتیت، بیماريهاي دژ

 )شامل کراتوکونوس و آرکوس سنیلیس (
  

   بیماريهاي يووه آ : يوويیت و مالنوم

بیماريهاي ويتره و رتین: بیماريهاي عروقي رتین، 

 تومورهاي داخل چشم. 
  

ي، اختالالت نوروافتالمولوژيک: التهاب و ورم عصب بیناي

(، اپتیک نوروپاتي ها ) ايسکمیک، توکسیک و تغذيه اي

بیماريهاي سیستم پاراسمپاتیک، سندرم هورنر و 

 نیستاگموس(

  

 وعفونت ها )شامل سلولیت(، درموئید  :بیماريهاي اربیت

همانژيوم، نوروفیبروماتوز، مالنوم، : تومورها )شامل

 رتینوبالستوم و رابدومیوسارکوم

  

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

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

 

 كارآموز پروسيجرها رديف
تاييد 

 كننده

دودارزيابی 

 كارآموز

1 
 Central visual)آزمون ديد مرکزي

acuity)  

 انجام
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 كارآموز پروسيجرها رديف
تاييد 

 كننده

دودارزيابی 

 كارآموز

   انجام آزمون ديد رنگ 2

   انجام  (Pinhole test)آزمون روزنه 3

   انجام آزمون کاهش بینايي 4

   انجام آزمون ديد محیطي 5

   مشاهده  (Confrontation)آزمون روياروئي 6

    معاينه مردمک ها 

 
معاينه حرکات ماهیچه هاي خارج 

 چشمي
 

  

    معاينه خارج چشم 

 
معاينه با اسلیت المپ )سگمان 

 (*قدامي
 

  

    افتالموسکوپي مستقیم 

 
جسم خارجي سطحي از خارج کردن 

 *چشم با اسلیت لمپ 
 

  

    *تونومتري چشم  

 می باشد. ادتياري *موارد ستاره دار 

 كارگاه هاي آموزشی طی دوره
 

 تاريخ عنوان كارگاه

آزمايشها و روشهاي تشخیصي رايا داراي کاربرد در حیطه 

 در بخش چشم فعالیت بالیني
 

نوشتن نسخه در  فهرست داروهاي رايا چشم پزشکي و نحوه

 موارد شايع چشم پزشکي
 



دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -بيماري هاي چشملوگ بوک كارآموزي   

 

12 

 

 

 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

  نمره 3 اخذ شرح حال درمانگاهي

  نمره 3 مهارت هاي عملي بخش

  نمره 10 ، 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 بیماران و همکاران

 عدم غیبت در طول دوره

  جمع نمره

 

       تجديد دوره:    قبولی 

 

 

  

 

 

 

 مهر و امضاي استاد: مهر و امضاي استاد:


