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دوره  Logbookدفترچه حاضر 

به منظور ثبت کليه  قلب،ورزي کار

باليني  شما در  -فعاليتهاي  آموزشي 

. در  استحي شده طول دوره طرا

لوگ پايان دوره اطالعات موجود در 

جهت ارزشيابي عملي و حضور و  بوک

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 

  در نهايت سعی و تالش خود را

 حفظ و نگهداري آن بعمل آوريد. 

 تحويلل يلك ك لی از  هنگام

 دفترچه نزد خود نگهداري نمائيد. 
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  : دانشجويان گرامی 

  ماهبه اجبرا قلبب در دوره اي يب زي ورگوييم. کارخوش آمد مي قلبورود شما را به بخش 

 .گرددمي

  گ و حضور در مورنينشامل  لبقماهه بخش  ي  هاي در دفترچه حاضر خالصه اي از برنامه

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 

 ز گردد.تکميل لوگ بوک بايستي از ابتداي دوره آغا 

  ده شباز استاد يا مسئول مشخص شده بخواهيد که اقدام انجبام در جدول فعاليت هاي عملي

 را تاييد نمايد.

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

 ارزشيابي نهايي شما منظور گردد. به آموزش بيمارستان تحويل تا در

 زيبابي را در اختيبار گرفتبه و آن را ار لبوگ ببوکدوره آموزشي، اساتيد مبي تواننبد  در طول

 نمايند.

 را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد. لوگ بوک 

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

 شود.ميدانشجو تجديد دوره 

 :مقررات دوره 

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

 اب ببر دانشجويان در ابتداي دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضبور و غيب

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

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

 عبالم صبورت ا هر گونه تعويض در برنامه کشي  يا درمانگاه ، غير موجه مبي باشبد نتنهبا در

 ( آموزش قبلي و هماهنگي  با مسئول

  ش روز مرخصي ببا همباهنگي اسبتاد و مسبئول آمبوز ي کارورزان در طي ماه مي توانند از

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

 شد.جابجايي کشي  ها دوبار در ماه و با هماهنگي و تکميل فرم مربوطه بالمانع مي با 
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  در صورت ثبت حضور توسب  دانشبجو و عبدم حضبور در مرکبز آموزشبي غيببت غيرموجبه

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

 :ارزشيابی دوره 

 ايهبو کارگباه  کنفرانسبها و برنامبه هبا، هارفرانس امتحان از مباحث عنوان شبده در کالسب 

 باشد.مي منابع اعالم شده از سوي وزارت بهداشتآموزشي و 

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

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

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

 

 

 
 

 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. 

  صات به روپوشمشخ 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 هاي برقراري ارتباط -3

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

 ر با بيمار و همراهان و خانواده بيماربرقراري ارتباط موث 

 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پزشکي و مسوالن 

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

 مراقبت بيمار)تشخيص، درمان و بازتوانی( -4

 اصول کلي مراقبت از بيمار 

 تجويز دارو 

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

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

  بيماربازتواني 

 طب مکمل و جايگزين 

 تعهد حرفه اي، اخالق و حقوق پزشکی -5

 مهارت هاي تصميم گيري ، استدالل و حل مساله -6

 مراقبت از بيمار و مدارک پزشکی: –ب 

اي اخذ شرح حال و انجبام معاينبه باليني،تفسبير و پيگيبري نتبايا آزمايشبات و بررسبي هب – 1

 از کليه خيصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسباراکليني ، ارزيابي و بيان برنامه تشپ

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشي .

طبال  از اويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و پزش  معبالا و  – 2

 ا ويزيبتزوم و يبکليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت ل

 بيماران سرپايي.

 گيبري دريافبت جبوابدر صورت لزوم و به تشخيص دانشبکده پزشبکي و گبروه مربوطبه پي – 3

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

 بيمار.

 شتن يادداشت هايدر صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نو – 4

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

ت در صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن برگه هباي درخواسب – 5

کليبه  راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژيبوگرافي و MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 

ان يبا ينيگ ديگر، در صورتي که براببر مقبررات آن گبروه يبا بيمارسبتبرگه هاي درخواست پاراکل

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

 (قلب)سند توانمندي بخش درمانی:  –اقدامات تشخيصی  –پ 

ز وره کبارفراگيري امور زير به منظور کسب مهارت و با تعيين معاونت آموزشي دانشکده بر عهبد –

 باشد.  مي

 مهارت بالينی .1

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

 معاينه فيزيکي عمومي و جامع 

 معاينه منتال 

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

 ه شامل:ثبت اطالعات مربوط به بيمار در پروند 

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

 پرونده

 نوشتن مشاوره 

  نوشتن برگه اعزام و ارجا 

 نوشتن گواهي فوت 

 شركت در همايش هاي آموزشی:  –ت 

و يبا کارگباهي و جلسبات آموزشبي  يشرکت منظم و فعال در کليه کالس هباي درس تئبور – 1

، اتاقهاي عمبل، managementصبحگاهي، کنفرانس هاي علمي، کالس هاي بخش شامل گزارش 

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توس  پزش  معالا. – 2

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

 و معرفي بيمار به پزش  معالا يا. معاينه از بيمار

دليبل  معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزش  معالا شامل: معرفي کوتباه بيمبار، – 4

 بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني.

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

 بيمارستان:  حضور در –ث 

وي سبحضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هباي بهداشبت طببق برنامبه تعيبين شبده از  – 1

يبه ان هر بخش موظف است ببراي کلکارورزرياست هر گروه يا بخش يا دانشکده نمسئول آموزش 

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

شلب  12کثر تعداد کشي ، براساس شراي  گروه و دانشکده تعيين و در هبر صبورت از حدا – 2

 8حداقل تعداد کشي  در گروه هاي داخلي، جراحي، کودکبان و زنبان  تجاوز نخواهد کرد.درماه 
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ز، رو درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيمبار، تعبداد کبارو شب در ماه

 داد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حداقل تعداد کشي  را تعيين مي کند. امکانات رفاهي، تع

ش مبوزدر بخشها و کشي  هبا ببه عهبده پزشب  مسبئول آ ورزانتنظيم برنامه چرخش کار – 3

 ان است. کارورز

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

 ورزاني، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزش  مسئول آموزش کارموارد اضطرار

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

شبکايات  ان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجبام وظبايف و يباکارورزموارد تخلف – 6

کده وراي آموزشي بخبش، گبروه يبا بيمارسبتان يبا دانشبان در اين رابطه حسب مورد در شکارورز

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

 انشکده خواهد بود. شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي د

 بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:
 

 نمره 2 حضور فعال در کشي  ها نمره 1 حضور درمورنينگ 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 

 هي پايان دورهشفا
 نمره 8

 نشرح حال و حضور( فعاليت درمانگاهي 
 نمره 1

رعايت مقررات و اخالق 

 ايحرفه
 نمره 1

اخذ شرح حال دربخش و ثبت دقيق 

 آن
 نمره 2

 نمره امتحان پايان بخش  8

 نمره عملکرد طی دوره 12
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Progress Note  

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

Subjective : ارنکاتي توس  بيمبار يبا همبراه وي در مبورد تغييبرات در شبکايات بيمبار اظهب 

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

Objective : ديبد جکند شامل عاليم حياتي، تغييرات نکاتي است که پزش  در معاينه پيدا مي

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

Assessment : گردد نماننبد ارزيابي هاي انجام شده و اقدامات پاراکليني  روز گذشته ثبت مي

 ه ( نتايا تصوير برداري ها و آزمايشات و ... روز گذشت

Plan : برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فوق براي بيمبار توسب  پزشب  در نظبر گرفتبه 

 شودن شامل درمانهاي دارويي و ... ( مي

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

شود  ته ميگرفتن بيمار نوش يادداشتي است که روي پرونده بيمار بستري در بخش هنگام تحويل

 : 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

صورت گرفته است د( اقدامات درمانی كه تا حال حاضر  

Off service Note  

يادداشتي است که پزش  در آخرين ويزيت بيمار بسبتري در بخبش جهبت اطبال  کبادر جديبد 

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

انند تصوير برداري ها و آزمايشات و ... ( و درماتیب( خالصه اي از اقدامات تشخيصی )م  

 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-      

 .شودي هر بخش توسط اينترن گذاشته میدر شروع و انتها  on and off - service notes نوشتن -2

یپزشک یدانشجو ازیمورد ن یها ادداشتي  
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 قلببخش  ورزيعناوين كنفرانسهاي آموزشی دوره كار  : 

 محل مهر و امضاء استاد  عنوان كنفرانس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :بايد ارورزك

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

 زيکی الزم را انجام دهد، معاينات في 

 ،تشخيص هاي افتراقی مهم را فهرست كند 

   اقدامات ضروري براي تشخيص و مديريت مشکل بيمار را در حد مورد انتظلار از پزشلکان عملومی و

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

 ي شايع و مهم در اين بخش را تشخيص دهد، براساس شواهد علمی مشکالت بيماران مبتال به بيماريها

و گايدالينهاي بومی در مورد اقدامات پيشگيري، مشتمل بر درمان و توانبخشلی بيملار در حلد ملورد 

س انتظار از پزشك عمومی استدالل و پيشنهاد نمايد و مراحل مديريت و درمان مشکل بيمار را بر اسلا

 رت سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد. استانداردهاي بخش با نظا

  پروسيجرهاي ضروري مرتبط با اين بخش را با رعايت اصول ايمنی بيمار، به طلور مسلتقل بلا نظلارت

 مناسب )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد
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 قلب و شکايات شايع در بخش عالئم 

 عالئم و شکايات شايع
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   قفسه سینهدرد 

   تنگی نفس

   سرفه و هموپتیزی

   ادم 

   تپش قلب

   خستگی

   الکتروکاردیوگرام غیر طبیعی

 

  و الزامی بخش قلبسندرمها و بيماريهاي مهم 

 بيماري
 ینام و نام خانوادگ

 ماريب
 مهر استاد

   هيپر ليپيدمي

   اترواسکلروز

   هيپرتانسيون شرياني

   انسيون شريانياورژانسهاي هيپرت

    بيماري عروق کرونر ن آنژين قلبي پايدار و ناپايدار(

   انفارکتوس حاد ميوکارد 

Core Pulmonale   

   نارسايي قلبي

   نارسايي و تنگي دريچه ميترال 

   ي(آريتمي هاي شايع دهليزين فيبريالسيون و فالتر دهليز

   آريتمي هاي کشنده بطني 

   وقفه قلبي

   شوک
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  زان استاد مربوطه می باشد.وردر مورد كا پروسيجرها  تاييد كننده انجام 

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

 

 تاييد كننده كارورز پروسيجرها رديف
خودارزيابی 

 ورزكار

   انجام کمکهای اولیه 1

2 
احیای قلبی ریوی بالغین 

 پیشرفته ( )ابتدایی و
 مشاهده

  

   انجام گرفتن نمونه خون وریدی  3

   انجام انتقال بیمار 4

5 
 برقراری راه وریدی محیطی

 و تزریق مایعات
 انجام

  

6 

احتیاطات استاندارد به 

به ویژه منظور کنترل عفونت 

 لاستری کار کردن در شرایط
(Infection control 

precautions)  مانند دست

 شستن

 انجام

  

7 
گیری شریانی به منظور خون

 اندازه گیری گازهای شریانی
 انجام

  

8 
استفاده از وسایل 

 مونیتورینگ همودینامیک
 انجام

  

   انجام EKGگرفتن  9
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 ساير فعاليت هاي علمی ارائه شده
فعاليت علمي/آموزشي  رديف

 انجام شده

 تاييد و ارزشيابي ناظر موضو 

   ژورنال کالب 1

   ت آموزش بيمارپمفل 2

    فيلم از انجام پروسيجر 3

فيلم ازمهارت هاي  4

 ارتباطي

   

    پوستر آموزشي 5

   همکاري در طرح پژوهشي 6

7     

 

 كارگاه هاي آموزشی طی دوره -2
 

 تاريخ عنوان كارگاه
تاييد حضور توسط 

 آموزش بيمارستان

بيماران شرح حال گيري و معاينات در 

  قلبي
  

   قلب بخشي با گرافي هاي شايع در آشناي

CPR   

   آشنايي با تست هاي آزمايشگاهي

   نسخه نويسي و آشنايي با داروهاي قلبي

   

 



 هاي گذرانده شده كشيكاطالعات مربوط به  -3

 سويمشخص شده از  ينرباشد و مسوول نظارت  بر عملکرد و حضور غياب کار آموزان ناظکشي  درماه مي 12و حداکثر  8کشي  موظف حداقل 

 باشند.دانشگاه مي

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

    و ارائه شرح حال باليني معرفي کامل بيمار

    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 رميمقايسه اقدامات انجام شده و يافته هاي استخراج شده از مطالعات، ب

 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

    ائه پيشنهادات براي جستجوي منابع ومطالعات تکميليار

    دهشئه استفاده از وسايل کم  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 

    رثبت شرح حال بيما

    ثبت علت بستري

    ثبت معاينات انجام شده نعالئم 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:
 

 فعاليت آموزشی
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 1 ر فعال در مورنينگ و ارائه آنحضو

 

  نمره 1 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

  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 کشي  ها

  نمره 3 مهارت هاي عملي بخش

  نمره 8 پايان دوره OSCEامتحان کتبي يا شفاهي، 

 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          قبولی 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 ر و امضای استاد:مه

 مهر و امضای استاد:

 

 مهر و امضای استاد:

 مهر و امضای استاد:


