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دوره  Logbookفترچه حاضر د

, به منظور ثبت کليه ورزي عفونيکار

باليني  شما در  -فعاليتهاي  آموزشي 

. در  استطول دوره طراحي شده 

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 

 خود را مبذول فرمائيد . حداکثر دقت

 : 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

 دفترچه نزد خود نگهداري نمائيد. 
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  : دانشجويان گرامی 

 جرا اماهه  يک در دوره اي عفونيزي ورگوييم. کارخوش آمد مي عفوني ورود شما را به بخش

 .گرددمي

  ائوه حضوور در مورنينوو و ارشامل  نيعفوبخش  هاي در دفترچه حاضر خالصه اي از برنامه

رش و پوذي - فعاليت هواي بواليني -حضور در کارگاه هاي آموزشي  -آن، کنفرانس، ژورنال کالب

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

  لوگ بوکمقررات تکميل 

 ز گردد.تکميل لوگ بوک بايستي از ابتداي دوره آغا 

  ده شواز استاد يا مسئول مشخص شده بخواهيد که اقدام انجوام 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

 زيوابي را در اختيوار گرفتوه و آن را ار لووگ بووکدوره آموزشي، اساتيد موي تواننود  در طول

 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.ميدانشجو تجديد دوره 

 :مقررات دوره 

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

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

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

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

 عوالم صوورت ا هر گونه تعويض در برنامه کشيک يا درمانگاه ، غير موجه موي باشود نتنهوا در

 ( آموزش قبلي و هماهنگي  با مسئول

  ش روز مرخصي بوا همواهنگي اسوتاد و مسوئول آمووز 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 
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  در صورت ثبت حضور توسو  دانشوجو و عودم حضوور در مرکوز آموزشوي غيبوت غيرموجوه

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

 :ارزشيابی دوره 

 ايهوو کارگواه  کنفرانسوها و برناموه هوا، هارفرانس امتحان از مباحث عنوان شوده در کالسو 

 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 تکنيک 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 

ش آموختگان رشته بخشنامه وزارت بهداشت و سند توانمندی دان 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 

ي اخذ شرح حوال و انجوام معاينوه باليني،تفسوير و پيگيوري نتوايي آزمايشوات و بررسوي هوا –1

 از کليه يصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسباراکلينيک، ارزيابي و بيان برنامه تشخپ

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشيک.

طوال  از اويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و پزشک معوالي و  – 2

 ا ويزيوتوم و يوکليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لز

 بيماران سرپايي.

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

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

 بيمار.

 تن يادداشت هايدر صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوش – 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 هواي درخواسو – 5

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

ان يوا نيو ديگر، در صورتي که برابور مقوررات آن گوروه يوا بيمارسوتبرگه هاي درخواست پاراکلي

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

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

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

 ي باشد. م

 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 

 ده شامل:ثبت اطالعات مربوط به بيمار در پرون 

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

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

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توس  پزشک معالي. – 2

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

 ر و معرفي بيمار به پزشک معالي يا.معاينه از بيما

دليول  معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشک معالي شامل: معرفي کوتواه بيموار، – 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

 ر بيمارستان: حضور د –ث 

وي سوحضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هواي بهداشوت طبوق برناموه تعيوين شوده از  – 1

يوه ان هر بخش موظف است بوراي کلکارورزرياست هر گروه يا بخش يا دانشکده نمسئول آموزش 

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

شل   12اکثر تعداد کشيک، براساس شراي  گروه و دانشکده تعيين و در هور صوورت از حد – 2

 8حداقل تعداد کشيک در گروه هاي داخلي، جراحي، کودکوان و زنوان  تجاوز نخواهد کرد.درماه 
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ز، رو درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيموار، تعوداد کوارو ش  در ماه

 عداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حداقل تعداد کشيک را تعيين مي کند. امکانات رفاهي، ت

ش مووزدر بخشها و کشيک هوا بوه عهوده پزشوک مسوئول آ ورزانتنظيم برنامه چرخش کار – 3

 ان است. کارورز

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

 ورزانري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشک مسئول آموزش کارموارد اضطرا

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

شوکايات  ان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجوام وظوايف و يواکارورزموارد تخلف – 6

کده شوراي آموزشي بخوش، گوروه يوا بيمارسوتان يوا دانشوان در اين رابطه حسب مورد در کارورز

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

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

 

 بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:

 
 نمره 2 حضور فعال در کشيک ها نمره 1 حضور درمورنينو 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 

 فاهي پايان دورهش
 نمره 8

 نمره 2 ايرعايت مقررات و اخالق حرفه نمره 1 نشرح حال و حضور( فعاليت درمانگاهي 

اخذ شرح حال دربخش و ثبت دقيق 

 آن
 نمره 1

 نمره امتحان پايان بخش  8

 نمره عملکرد طی دوره 12
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Progress Note  

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

Subjective : ارنکاتي توس  بيموار يوا هموراه وي در موورد تغييورات در شوکايات بيموار اظهو 

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

Objective : ديود ، تغييرات جکند شامل عاليم حياتينکاتي است که پزشک در معاينه پيدا مي

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

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

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

Plan : ي است که بر اساس سه قسمت فوق براي بيموار توسو  پزشوک در نظور گرفتوهبرنامه ا 

 شودن شامل درمانهاي دارويي و ... ( مي

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

شود  يته ميادداشتي است که روي پرونده بيمار بستري در بخش هنگام تحويل گرفتن بيمار نوش

 : 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

 د( اقدامات درمانی كه تا حال حاضر صورت گرفته است

Off service Note  

يادداشتي است که پزشک در آخرين ويزيت بيمار بسوتري در بخوش جهوت اطوال  کوادر جديود 

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

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

 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-      

 .شودگذاشته می در شروع و انتهاي هر بخش توسط اينترن  on and off - service notes نوشتن -2

یپزشک یدانشجو ازیمورد ن یها ادداشتي  
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 عفونیبخش  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 

  ،معاينات فيزيکی الزم را انجام دهد 

 ،تشخيص هاي افتراقی مهم را فهرست كند 

    اقدامات ضروري براي تشخيص و مديريت مشکل بيمار را در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناس

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

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

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

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

 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 مناسل

 )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد

 

  عفونیعالئم و شکایات شایع در بخش 

 عمومیعالئم 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   احساس تب 

   لرز 

   ژنراليزه  درد 

   مجراي ادرار(  -سر دل  –گلو  –سوزش نچشم  

   ناحيه تناسلي (  –پوست  –حلق  –خارش نچشم 

   اختالالت هوشياري

 

 عاليم اختصاصی اعضا : 

 خارش سر –سرگيجه  –سردرد  :سر 

 گل  –بحگاهي پلک ها چسبيدن ص -اسکوتوم  –دوبيني  –کاهش بينايي  –تاري ديد  :چشم

 مژه مکرر 

 اختالل تعادلي  –ترشحات  –درد  –کاهش شنوايي  :گوش 

 ترشحات رنگي بيني  –گرفتگي بيني  –آبريزش بيني  :بينی 
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 گرفتگي صدا  –اودينوفاژي  –گلودرد  - يحلق ته ترشح احساس :حلق و گلو 

 خوني (  –رنو زرد يا سبز –خل  نبي رنو  -خروسکي(  -خل  دار –سرفه نخشک  :ريه– 

ه تنگي نفس نديس پن –درد قفسه صدري که با تنفس يا سرفه تشديد مي شود  –خس خس 

 رتراکشن عضالت بين دنده اي –سيانوز مرکزي  –ارتوپنه(  –

 ترش  - ژيديسفا -تلخي دهان  –اراکتيشن  –استفراغ  –تهو   –بي اشتهايي  :گوارش

مدفو   -يبوست  –ديزانتري(  –اسهال نساده  –دلپيچه وتنسم  –نفخ شکم  -هماتمز  –کردن

  خارش مقعد –رکتوراژي  –دفع بلغم  –ملنا(  -رنو پريده  –بدبو  -چرب  –ن حجيم 

 ار نبي رنو ادر –دريبلينو  -اورژنسي  –فريکوئنسي  –سوزش مجراي ادرار  :سيستم ادراري

 هماچوري –قرمز(  –زرد کدر  –زرد پر رنو  –رنو 

 بيني لکه - ديسمنوره – واژينوز -ديسپارونيا  –ترشحات تناسلي  :سيستم تناسلی - 

 ترشح تناسلي –درد بيضه  – واژينال خونريزي

 خارش :پوست 

 

  :نشانه هاي شايع در بيماري هاي عفونی 
o  :نشانه هاي عمومی 

 حال عمومي 

 تب يها يمنحن 

 مشاهده شيورينو 

  تعريق شبانه 

 اختالل هوشياري 

 کلونيک و تونيک تشني  

 ترمور 

 ها اندام پلژي و پارزي 

 لنفاوي غدد ژنراليزه بزرگي 

 



 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -عفونیزی رلوگ بوک کارو

 

11 

 

 نشانه هاي اختصاصی اعضا : 

 موخوره -ضايعات پوسته ريزان قارچي  –کريون  –مشاهده رشک و شپش  :سر 

 ميوزيس و  –آنيزوکوريا  –گل مژه وشاالزيون  –کونژونکتيويت  –چشم سرخ  :چشم

  پاپي ادم - شبکيه خونريزي –استرابيسم  –ميدريازيس 

 خروج ترشحات چرکي –سوراخ شدگي پرده  –بمباسيون پرده صماخ  :گوش 

 بيني يها پره بالوتمان –آزردگي شبکه کسلباخ  –رينوره ساده وچرکي  :بينی و سينوس ها 

 پارانازال هاي سينوس کدورت -ايلوميناسيون مثبت سينوس ها  - تنفس هنگام در

  درراديوگرافي

 يفرنگ توت زبان - اليتيس کي -تبخال البيال  –انوز لب ها سي :دهان و حلق و گلو – 

 فورش هاي لکه –پتشي کام  -فارنژيت روژ يا اگزوداتيو  –آبسه دنداني  -پيوره  –ژنژيويت 

 وي گردني بزرگي غدد لنفا –بول نک  –التهاب و انحراف زبان کوچک  - کوپليک تاش - هايمر

 يگردن ردور - گردني هاي توده -تورتيکولي  :گردن  

 ريوي صداهاي کاهش - ريه مرطوب رال - ريه خشک رال - آپنه :قفسه صدري ،ريه – 

 ماستيت  – ريوي ماتيته - ويزينو

 هپاتومگالي  –مورفي ساين مثبت  -ريباند تندرنس  –حساسيت شکم در معاينه  :شکم– 

  اينگوينال فتق - آسيت –اسپلنومگالي 

 پايلونيدال سينوس - عدفيشرمق – هموروئيد :باسن ومقعد  

 رشحات ت -پروستاتيت ندر توشه رکتال(  –اورکيت  –اپيديديميت  -مآتيت  :سيستم تناسلی

يکولر شديدا بثورات ماکولوپاپولووز –شانکر  –زخم ناحيه تناسلي  -قطره صبحگاهي  –تناسلي 

 بارتولينيت  – تيسيسرو -خارش دارناحيه زهار 

 اخوتالل گيتينوو  –اريوتم نسوجي  –توورم مفصولي  –صل بد شکلي مفا :پوست ،اندام ها– 

 -زا اريوتم نوودو –سولوليت  –قوار  بوين انگشوتان  –پارونيشيا  –اسپاسم عضالت پاراورتبرال 

 وراپورپو – يپتشو - طواول – پوستي زير هاي توده - پوستي اولسرهاي - آنژيوما – واسکوليت

  ريکه – موزياک – تيواسکول –– کولوپوستولريماکولوپاپولووز بثورات
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 تست هاي بالينی:  

 –آزموايش رفلکوس هواي عصوبي  –تروسوو وشوسوتک  –بابنسوکي  –برودزينسکي  –کرنيو 

 داندازه گيري اسپن کب –تست الزک  –آسيت  دالنس شيفتينو -ايلوميناسيون سينوس ها 

  شود باید با آن آشنا عفونی بيماریها، سندرم هاو اقدامات تشخيصی كه دانشجو در بخش 
 

 هاي باكتريال شايعبيماري
 ینام و نام خانوادگ

 ماريب
 مهر استاد

 تب -استرپتوکوکي تيفارنژعفونت هاي استرپتوکوکين

  ي(سميرومات
  

 –پنوموني ها  –عفونت هاي استافيلوکوکي نآبسه ها  

 (فوليکوليت ها وگل مژه
  

   مننژيت ها  

   اوتيت  

   سينوزيت 

   سل  

   بروسلوز 

   تيفوييد 

   شيگلوز  

   وبا  

   سلوليت  

   اورکيت  

   عفونت هاي ادراري  

   پنوموني  

   سپسيس و سندرم شوک سپتيک  

   مسموميت هاي حاد غذايي  

   بيماري هاي مقاربتي  
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 هاي ويروسی شايعبيماري
 ینام و نام خانوادگ

 ماريب
 مهر استاد

   سرماخوردگي 

   ا آنفلوآنز

   آبله مرغان و زونا 

   هرپس  

   ا  آي وي ايدز 

   هپاتيت ها  

 

 هاي انگلی رايجبيماري
 ینام و نام خانوادگ

 ماريب
 مهر استاد

    ايماالر

    کيداتيه ستيک 

   بيماري هاي انگلي روده  

   گال  

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

 

 تاييد كننده كارورز پروسيجرها رديف
خودارزيابی 

 ورزكار

1 
تهيه و رنو اميزي الم 

 خون محيطي
 انجام

  

2 
انجام و تفسير تست  

 توبرکولين
 انجام

  

3 
رنو آميزي گرم نمونه 

 ها
 انجام

  

4 

احتياطات استاندارد به 

منظور کنترل عفونت 

 همانند شستن صحيح

دست و اسفاده از وسايل 

 محافظت شخصي 

 انجام

  

5 
گرفتن صحيح نمونه 

 کشت خون
 انجام

  

   انجام نمونه گيري حلق 6

7 
نمونه گيري صحيح از 

 زخمهاي پوستي
 انجام

  

8 
پونکسيون مايع نخا  بر 

 روي مدل يا تحت نظارت
 انجام
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 ساير فعاليت هاي علمی ارائه شده
ي/آموزشي انجام فعاليت علم رديف

 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     

 

 

 كارگاه هاي آموزشی طی دوره
 

 تاريخ عنوان كارگاه

ه و روشهاي تشخيصي رايي داراي کاربرد در حيط آزمايشها

 در بخش عفوني فعاليت باليني
 

زشک داروهاي رايي داراي کاربرد در حيطه فعاليت باليني پ

عمومي، و نحوه نوشتن نسخه در اختالالت و بيماريهاي 

 شايع عفوني

 

  تجويز منطقي آنتي بيوتيکها

 

 

 

 

 

 

 



 ه شدههاي گذراند كشيكاطالعات مربوط به   .2

 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 تاييد حضور در اورژانس 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 معرفي کامل بيمار

    ارائه تشخيص هاي افتراقي 

ه، زينهبيمار ناز نظر پيامد،  تعيين اقدامات تشخيصي يا درماني مطرح براي

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(مناسب ترين گزينه  اولويت بندي گزينه ها و انتخاب

 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

    د از ارائه ارزيابي کلي اساتي

 نمونه فرم ارزشيابی شرح حال دانشجو

 آيتم ارزشيابي
 ضعيف متوس  خوب

2 1 0 

    ثبت شرح حال بيمار

    ثبت علت بستري

    ثبت معاينات انجام شده نعالئم و نشانه ها(

    ثبت تشخيص افتراقي

    Progress noteثبت 

    ثبت عالئم حياتي

    ارثبت روند بهبودي بيم

    نوشتن خالصه پرونده
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 نمره نهايی دانشجو:
 

 فعاليت آموزشی
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 1 حضور فعال در مورنينو و ارائه آن

 

  نمره 1 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

  نمره 1 حضور در کارگاه ها

  نمره 1 اخذ شرح حال درمانگاهي

 Progressل بيماران بخش و اخذ شرح حا

note و ثبت دقيق آن 
 نمره 1

 

  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

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 
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