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  : دانشجويان گرامی 

  ماهاه يا در دوره اي  اعصااب کارآموزيگوييم. خوش آمد مي اعصابورود شما را به بخش 

 .گردداجرا مي

  رائاه حضور در مورنينگ و اشامل  عصابابخش   هاي در دفترچه حاضر خالصه اي از برنامه

رش و پاذي - فعاليت هااي بااليني -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 

 غاز گردد.تکميل لوگ بوک بايستي از ابتداي دوره آ 

  ده شااز استاد يا مسئول مشخص شده بخواهيد که اقدام انجاام 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

 ن را آرا در اختياار گرفتاه و  لاوگ باوکول دوره سه ماهه آموزشي، اساتيد مي توانناد در ط

 ارزيابي نمايند.

 را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد. لوگ بوک 

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

 شود.دانشجو تجديد دوره مي

 ه:مقررات دور 

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

 اب بار دانشجويان در ابتداي دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضاور و غيا

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

 باشد.مي الزامي هو کارگاه هاي طي دور حضور در کالسهاي آموزشي  

 عاالم صاورت ا هر گونه تعويض در برنامه کشي  يا درمانگاه ، غير موجه ماي باشاد نتنهاا در

 ( آموزش قبلي و هماهنگي  با مسئول

 ت در ماورد غيباره و نمره صفر در آن بخش مي گردد و غيبت بيش از دو روز باعث حذف دو

اياد از بنهرگونه عادم حضاور در بخاش  شد. کمتر از دو روز به تناسب از نمره نهايي کسر خواهد

 قبل با استاد مربوطه يا آموزش مرکز آموزشي درماني هماهنگ گردد(.
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  در صورت ثبت حضور توسا  دانشاجو و عادم حضاور در مرکاز آموزشاي غيبات غيرموجاه

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

 :ارزشيابی دوره 

 ايهاو کارگااه  کنفرانساها و برناماه هاا، عنوان شاده در کالساها رفرانس امتحان از مباحث 

 باشد.مي اعالم شده از سوي وزارت بهداشتمنابع آموزشي و 

 و  ارزشيابي به صورت کتبي و شفاهيOSCE  انجاام ماي  بررسي لاوگ باوک.... همچنين و

 گردد . 

  انجام مي شود 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 

 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

 ميز و آراستهسفيد ت 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 عدم استفاده از گوشي همراه در. 

 مهارت هاي برقراري ارتباط -3

 ارتباط اين يرکالمي دربرقراري ارتباط با بيماران و استفاده از تکني  هاي کالمي و غ 

 برقراري ارتباط موثر با بيمار و همراهان و خانواده بيمار 

 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پزشکي و مسوالن 

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

 )تشخيص، درمان و بازتوانی(بيمارمراقبت  -4

 اصول کلي مراقبت از بيمار 

و سند توانمندی دانش آموختگان رشته  بخشنامه وزارت بهداشت وز مطابقآمشرح وظايف كار

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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 جويز داروت 

 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

 مراقبت از بيمار و مدارک پزشکی: –ب 

ي هاااخذ شرح حال و انجاام معايناه باليني،تفساير و پيگياري نتاايا آزمايشاات و بررساي  – 1

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

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشي .

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

ا ويزيات ياهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و کليات برنامه درماني و ليست دارو

 بيماران سرپايي.

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

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

 بيمار.

به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي  در صورت لزوم و – 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 هااي درخواسا – 5

لياه کنژياوگرافي و راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آ MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 

ان ياا برگه هاي درخواست پاراکلينيگ ديگر، در صورتي که برابار مقاررات آن گاروه ياا بيمارسات

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

 

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

آموزشاي  ماه و با تعيين معاونت ي  به مدت فراگيري امور زير به منظور کسب مهارت حداکثر  –

 دانشکده بر عهده کارآموز مي باشد. 
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 مهارت بالينی .1

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

 :توانايي انجام 

 معاينه فيزيکي عمومي و جامع 

 معاينه منتال 

  ورژانسادر شراي  اورژانس و غير معاينه باليني متمرکز بر شکايت اصلي بيمار 

 :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 

 شركت در همايش هاي آموزشی:  –ت 

و ياا کارگااهي و جلساات آموزشاي  يليه کالس هااي درس تئاورشرکت منظم و فعال در ک – 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 بيماران توس  پزش  معالا. – 2

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

 معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پزش  معالا يا.

دليال  معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزش  معالا شامل: معرفي کوتااه بيماار، – 4

 بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني.

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

 

 حضور در بيمارستان:  –ث 

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

لياه رياست هر گروه يا بخش يا دانشکده نمسئول آموزش کارآموزان هر بخش موظف است براي ک

 ن در بخش برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعالم کند(. ساعات حضور آنا
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ب شا 10حداکثر تعداد کشي ، براساس شراي  گروه و دانشکده تعياين و در هار صاورت از  – 2

 5ان زناحداقل تعداد کشي  در گروه هاي داخلي، جراحاي، کودکاان و  درماه تجاوز نخواهد کرد.

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

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

 ساعت کشي  کارآموزان براساس امکانات و شراي  هر دانشکده پزشکي تعيين مي گردد. 

ش ماوزکشي  ها باه عهاده پزشا  مسائول آ تنظيم برنامه چرخش کارآموزان در بخشها و – 3

 کارآموزان است. 

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

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

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

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

 درمانگاه ها است. 

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

شاکده وزشي بخش، گاروه ياا بيمارساتان ياا دانکارآموزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آم

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

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

 

 بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:

 
 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

 نمره 1
بر طبق  فعاليت عملي بخش

 سند توانمندي ها(
 نمره 4

 حضور در کارگاه ها
 نمره 1

کتبي يا  - OSCEامتحان 

 شفاهي پايان دوره
 نمره 8

 نشرح حال و حضور( فعاليت درمانگاهي 
 نمره 2

رعايت مقررات و اخالق 

 ايحرفه
 نمره 2

اخذ شرح حال دربخش و ثبت دقيق 

 آن
 نمره 2

 نمره امتحان پايان بخش  8

 نمره عملکرد طی دوره 12

 



دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -اعصاببوک کارآموزی  گلو  

 

7 

 

 

 

Progress Note  

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

Subjective :  ارهماراه وي در ماورد تغييارات در شاکايات بيماار اظهانکاتي توس  بيماار ياا 

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

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

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

Assessment : گردد نمانناد ارزيابي هاي انجام شده و اقدامات پاراکليني  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 توسا  پزشا  در نظار گرفتاه 

 مل درمانهاي دارويي و ... ( شودن شامي

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

شود  ته مييادداشتي است که روي پرونده بيمار بستري در بخش هنگام تحويل گرفتن بيمار نوش

 : شودميو به چند قسمت تقسيم 

لينی بيمارالف( خالصه اي از شرح حال و معاينات با  

 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  

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

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

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

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

 (ننه اينترن و استاجر کشي شود میهر صبح توسط اينترن و استاجر صبح ثبت  Progress noteنوشتن -1

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

یپزشک یدانشجو ازیمورد ن یها ادداشتي  
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 :  اعصاببخش  وزيآمعناوين كنفرانسهاي آموزشی دوره كار -1

 محل مهر و امضاء استاد  رانسعنوان كنف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 ،معاينات فيزيکی الزم را انجام دهد 

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

 دهد

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

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

د اتوانبخشی  همراه با آموزش بيمار در حد مورد انتظار از پزشک عمومی استدالل و پيشنه

بق نمايد و در مديريت مشکل بيمار بر اساس استانداردهاي بخش زير نظر سطوح باالتر )مطا

 ضوابط بخش( مشاركت كند. 

 سب پروسيجرهاي ضروري مرتبط با اين بخش را با رعايت اصول ايمنی بيمار و تحت نظارت منا

 سطوح باالتر ) مطابق ضوابط بخش( انجام دهد.
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 اعصابش عالئم و شکایات شایع در بخ 

 و شکاياتعالئم 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   سردرد

   سرگيجه

   تشنا

   ضعف عضالني

   اختالالت حسي

   اختالالت تعادلي و راه رفتن

   کاهش سطح هوشياري

   اختالل شناختي و حافظه 

   اختالالت خواب

   حرکات غيرطبيعي نهيپو و هيپرکينتي (

   رد گردن، و درد اندامهاکمردرد، د

   اختالل تکلم

   تاري ديد

 

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

 بيماریها، سندرم ها
 ینام و نام خانوادگ

 ماريب
 مهر استاد

   کوما

   سکته مغزي

   تشنا، صر ، و استاتوس اپي لپتي 

   د تنشنميگرن و سردر
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 بيماریها، سندرم ها
 ینام و نام خانوادگ

 ماريب
 مهر استاد

   گيلن باره

   مننژيت حاد باکتريال

سندرم افزايش فشار داخل جمجمه شامل تومورهاي 

 مغزي 
  

   پارکينسون

   مولتيپل اسکلروزيس

   آلزايمر، دمانس عروقي و دمانسهاي دژنراتيو

 

  اشددر مورد كارآموزان استاد مربوطه و اينترن بخش می ب پروسيجرهاتاييد كننده انجام. 

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

  
 

 تاييد كننده كارآموز پروسيجرها رديف
خودارزيابی 

 كارآموز

   انجام تعبيه لوله معده،  1

   انجام سوند ادراري،  2

3 
خونگيري وريدي و 

 شرياني،
 انجام

  

4 
انجام پونکسيون لومبر 

 (ژن حداقل بر روي موال
 انجام
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 ساير فعاليت هاي علمی ارائه شده
فعاليت علمي/آموزشي انجام  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

آزمايشها و روشهاي تشخيصي رايا داراي کاربرد در حيطه 

 اعصابدر بخش  فعاليت باليني
 

ي، در حيطه فعاليت باليني پزش  عموم يداروهاي رايا کاربرد

 اختالالت و بيماريهاي شايع اعصاب و نحوه نوشتن نسخه در
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 ريپورت رزشيابی و عملکرد دانشجو در مورنينگنمونه فرم ا
 ضعيف متوسط خوب آيتم هاي ارزشيابی مورنينگ ريپورت

    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 مربوط به گزينه هاي  ايمني(و استخراج اطالعات

 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 

 ردرماني(  براي بيما
   

    بحث گروهي و توصيه هاي درماني براي بيمار

    ارائه پيشنهادات براي جستجوي منابع ومطالعات تکميلي

    دهئه شاستفاده از وسايل کم  آموزشي جهت ارائه مطالب و تسل  به محتواي ارا

    منابع

    ارزيابي کلي اساتيد از ارائه

 نمونه فرم ارزشيابی شرح حال دانشجو

 يتم ارزشيابيآ
 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

    ثبت روند بهبودي بيمار

    نوشتن خالصه پرونده
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 نمره نهایی دانشجو:

 اليت آموزشیفع
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 1 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

 

  نمره 1 حضور در کارگاه ها

  نمره 2 اخذ شرح حال درمانگاهي

 Progressاخذ شرح حال بيماران بخش و 

note و ثبت دقيق آن 
 نمره 2

 

  نمره 4 مهارت هاي عملي بخش

  نمره 8 کتبي يا شفاهي پايان دوره ،OSCEامتحان 

 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 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 مهر و امضای استاد: مهر و امضای استاد:
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