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  : دانشجويان گرامی 

  بیمواري هواي  کوارآموزيگوويی.. خوو  آمود مي بیماري هاي پوستورود شما را به بخش

 .گرددماهه اجرا مي يکدر دوره اي  پوست

  حضوور در شوامل  بیمواري هواي پوسوتبخش   هاي الصه اي از برنامهدر دفترچه حاضر خ

پذير   - يفعالیت هاي بالین -حضور در کارگاه هاي آموزشي  -، کنفرانس، ژورنال کالبدرمانگاه

 آورده شده است. انجام پروسیجرهاي بالیني -و پیگیري درمان بیمار

  لوگ بوکمقررات تکميل 

 وره آغاز گردد.تکمیل لوگ بوک بايستي از ابتداي د 

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

 ارزشیابي نهايي شما منظور گردد. به آموز  بیمارستان تحويل تا در

  زيوابي را در اختیوار گرفتوه و آن را ار لووگ بووکدر طول دوره آموزشي، اساتید موي تواننود

 نمايند.

 را به طور مستمر همراه خود داشته باشید. وکلوگ ب 

  در مواردي کهLog book  و  گورددناقص باشد ، نمره ناتمام است و به دانشکده گزار  نمي

 شود.دانشجو تجديد دوره مي

 :مقررات دوره 

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

 اب بور بت به ثبت اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضوور و غیودانشجويان در ابتداي دوره نس

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

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

 ت رد غیبودر مووره و نمره صفر در آن بخش مي گردد و غیبت بیش از دو روز باعث حذف دو

ايود از ب)هرگونه عودم حضوور در بخوش  کمتر از دو روز به تناسب از نمره نهايي کسر خواهد شد.

 قبل با استاد مربوطه يا آموز  مرکز آموزشي درماني هماهنگ گردد(.

  در صورت ثبت حضور توسو  دانشوجو و عودم حضوور در مرکوز آموزشوي غیبوت غیرموجوه

 صفر درج خواهد شد.محسوب و واحد نامبرده خاتمه و نمره 
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 :ارزشيابی دوره 

 ايهوو کارگواه  کنفرانسوها و برناموه هوا، رفرانس امتحان از مباحث عنوان شوده در کالسوها 

 باشد.مي اعالم شده از سوي وزارت بهداشتمنابع آموزشي و 

 و  ارزشیابي به صورت کتبي و شفاهيOSCE  انجوام موي  بررسي لووگ بووک.... همچنین و

 گردد . 

 د.انجام مي شو استاد مربوطه يا مسئول معرفي شدهاي عملي الزاماً تحت نظر مهارت ه 

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

 

 

 
 

 كليات:  –الف 

 حفظ و رعايت شئون شرعی و اخالق پزشکی در كليه ساعات حضور در بيمارستان – 1

 يا بخش، بيمارستان، دانشکده و دانشگاهرعايت مقررات داخلی گروه  – 2

  سفید تمیز و آراسته پوشیدن روپو. 

  مشخصات به روپو  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

 ارتباط ر اينقراري ارتباط با بیماران و استفاده از تکنیک هاي کالمي و غیرکالمي دبر 

 برقراري ارتباط موثر با بیمار و همراهان و خانواده بیمار 

 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پزشکي و مسوالن 

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

 )تشخيص، درمان و بازتوانی(يماربمراقبت  -4

 اصول کلي مراقبت از بیمار 

 تجويز دارو 

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

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بیمار 

 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 جوام معاينوه بالیني،تفسویر و پیگیوري نتوايا آزمايشوات و بررسوي هواخذ شرح حال و ان – 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.

طوال  از او پزشک معوالا و  ويزيت روزانه بیماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز – 2

ا ويزيوت يوکلیات برنامه درماني و لیست داروهاي دريافتي و نوشتن سیر بیماري در صورت لزوم و 

 بیماران سرپايي.

 گیوري دريافوت جووابدر صورت لزوم و به تشخیص دانشوکده پزشوکي و گوروه مربوطوه پي – 3

لینیکي سي آخرين گزار  هاي پاراکآزمايشات )به شکل غیرحضوري مگر در موارد اورژانس( و برر

 بیمار.

در صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي  – 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 هواي درخواسو – 5

کلیوه  راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژيووگرافي و MRI  CTScanاز جمله  تصويربرداري

ان يوا برگه هاي درخواست پاراکلینیگ ديگر، در صورتي که برابور مقوررات آن گوروه يوا بیمارسوت

 دانشکده نیاز به نگار  شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد. 

 

 (بيماري هاي پوستبخش )سند توانمندي درمانی:  –اقدامات تشخيصی  –پ 

آموزشوي  ماه و با تعیین معاونت يک فراگیري امور زير به منظور کسب مهارت حداکثر به مدت  –

 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 بیم 

 :توانايي انجام 

  عمومي و جامعمعاينه فیزيکي 

 معاينه منتال 

  سورژانامعاينه بالیني متمرکز بر شکايت اصلي بیمار در شراي  اورژانس و غیر 

 :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 

 گواهي فوت نوشتن 

 شركت در همايش هاي آموزشی:  –ت 

و يوا کارگواهي و جلسوات آموزشوي  يشرکت منظ. و فعال در کلیه کالس هواي درس تئوور – 1

، اتاقهاي عمول، managementبخش شامل گزار  صبحگاهي، کنفرانس هاي علمي، کالس هاي 

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 در ويزيت بیماران توس  پزشک معالا.حضور فعال و منظ.  – 2

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

 معاينه از بیمار و معرفي بیمار به پزشک معالا يا.

دلیول  معرفي بیمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشک معالا شامل: معرفي کوتواه بیموار، – 4

 دن، بیان تشخیص هاي افتراقي و طرح درماني.بستري ش

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

 

 حضور در بيمارستان:  –ث 

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

لیوه کده )مسئول آموز  کارآموزان هر بخش موظف است براي کرياست هر گروه يا بخش يا دانش

 ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهیه و در آغاز دوره اعالم کند(. 
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  مووزتنظی. برنامه چرخش کارآموزان در بخشها و کشیک ها بوه عهوده پزشوک مسوئول آ – 2

 کارآموزان است. 

ر دسات و همايش هاي آموزشوي، رانودهاي آموزشوي و اولويت کاري کارآموزان شرکت در جل – 3

 درمانگاه ها است. 

ا شوکايات موارد تخلف کارآموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و يو– 4

شوکده کارآموزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گوروه يوا بیمارسوتان يوا دان

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

د جا  خواهکننده اولیه به نتیجه قطعي نرسید، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمی. مقتضي ار

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

 

 :بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل 

 
 نمره 2 علمي و ژورنال کالبارائه کنفرانس 

 نمره 2 حضور در کارگاه ها

 نمره 4 )شرح حال و حضور( فعالیت درمانگاهي 

کتبي يا شفاهي  - OSCEامتحان 

 پايان دوره
 نمره 10

 نمره 2 ايرعايت مقررات و اخالق حرفه

 
 

 

Progress Note  

 :اين يادداشت جهت پیگیري روزانه در پرونده بیمار ثبت میشود و شامل چهار قسمت است 

Subjective : ارنکاتي توس  بیموار يوا هموراه وي در موورد تغییورات در شوکايات بیموار اظهو 

 گردد ) مانند حال عمومي،وضعیت اشتها، بي قراري، خواب آلودگي و ... (مي 

Objective : ديود جکند شامل عالي. حیاتي، تغییرات شک در معاينه پیدا مينکاتي است که پز

  ها و ...ايجاد شده )مانند بروز را  جديد پوستي،تغییرات در سمع ريه،تغییر در معاينه ارگان

یپزشک یدانشجو ازیمورد ن یها ادداشتي  



دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -بیماری های پوستبوک کارآموزی  گلو  

 

7 

 

Assessment : گردد )ماننود ارزيابي هاي انجام شده و اقدامات پاراکلینیک روز گذشته ثبت مي

 يشات و ... روز گذشته ( نتايا تصوير برداري ها و آزما

Plan : برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فوق براي بیموار توسو  پزشوک در نظور گرفتوه 

 شود) شامل درمانهاي دارويي و ... ( مي

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

شود  ته ميدر بخش هنگام تحويل گرفتن بیمار نوش يادداشتي است که روي پرونده بیمار بستري

 : شودميو به چند قسمت تقسی. 

 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

مانی كه تا حال حاضر صورت گرفته استد( اقدامات در  

Off service Note  

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

 نويسد و به سه قسمت تقسی. میشود :پزشکي در پرونده بیمار بستري در مي
 الف( خالصه اي از شرح حال و معاينات بالينی بيمار

ز اقدامات تشخيصی )مانند تصوير برداري ها و آزمايشات و ... ( و درماتیب( خالصه اي ا  

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

 ()نه اينترن و استاجر کشیکشود میهر صبح توسط اينترن و استاجر صبح ثبت  Progress noteنوشتن -1

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

 

 بيماري هاي پوستبخش  وزيآمعناوين كنفرانسهاي آموزشی دوره كار  : 

 محل مهر و امضاء استاد  عنوان كنفرانس
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 آموز بايد:كار
 شرح حال بگيرد، از بيمار مبتال به عالئم و شکايات شايع و مهم مرتبط با اين بخش 

 ،معاينات فيزيکی الزم را انجام دهد 

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

 دهد

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

 د اقدامات پيشگيري، درمان، پيگيري، ارجاع وشواهد علمی و گايدالينهاي بومی، در مور

اد توانبخشی  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 ن بخش را با رعايت اصول ايمنی بيمار و تحت نظارت مناپروسيجرهاي ضروري مرتبط با اي

 سطوح باالتر ) مطابق ضوابط بخش( انجام دهد.

 

  بیماری های پوستعالئم و شکایات شایع در بخش 

 و شکاياتعالئم 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

 الر،پاپوضايعات پوستي )ماکول، اکیموز، پتشي، پورپورا، ماکولو

ر، وزيکول، پوستول، بول/ طاول، ندول/ اريت. ندوالپاپول، 

اولسر نکروتیک، گانگرن، اکسفولیاسیون/ پوسته ريزي، 

 واسکولیت/ کروت، کهیر، اسکار، جو (

  



دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -بیماری های پوستبوک کارآموزی  گلو  

 

9 

 

   خار  پوستي

   ريز  مو

 

  شنا باید با آن آ بیماری های پوستبیماریها، سندرم هاو اقدامات تشخیصی كه دانشجو در بخش

 شود 
 

 ا و بيماري هاي شايعسندرم ه
 ینام و نام خانوادگ

 ماريب
 مهر استاد

    آکنه و روزاسه

 درماتیت ها )شامل اتوپیک، سبوره ايک، تماسي، سکه اي،

 )فوتودرماتیت، درماتیت کهنه شیرخوار
  

بیماري هاي قارچي سطحي پوست)شامل درماتوفیتوز، 

 ورسیکالر( کانديديازيس و پیتريازيس
  

اکتريال پوست ) شامل زرد زخ.، بیماريهاي ب

 سلولیت،فولیکولیت، کورک،کفگیرک و اريتراسما(
  

ان، بیماريهاي ويروسي پوست )شامل تب خال، زونا، آبله مرغ

 زگیل، مولوسکوم کونتاژيوزوم(
  

بیماريهاي شايع مو )ريز  مو : ريز  موي منطقه اي، 

 آندروژنتیک، سیکاتريسیل(
  

   بیماريهاي شايع ناخن

 سالک( –شپش  -بیماريهاي انگلي پوست )شامل گال

 )بیماريهاي ناشي از گز (
  

   جذام( –بیماريهاي مايکوباکتريال پوستي )سل پوستي 

    بیماريهاي مقاربتي : سیفلیس، ايدز

، وئیدبیماريهاي ايمونوبولوز پوستي ) پمفیگوس، بولوز پمفیگ

 درماتیت هرپتیفرم(
  

 اسکواموي پوستي ) شامل پسوريازيس،بیماريهاي اريتماتو

 لیکن پالن و پیتريازيس روزه آ(
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رم اريترودرمي وسند -آنژيوادم –اورژانس هاي پوستي )کهیر 

  -استیونس جانسون
  

 بیماريهاي رنگدانه اي پوست ) بیماري برص/ پیسي

Vitiligo ) 
  

   بیمار مبتال به خار  ژنرالیزه

   بیماريهاي شايع بومي منطقه

 

 
 ساير فعالیت هاي علمي ارائه شده

فعالیت علمي/آموزشي انجام  رديف

 شده

 تايید و ارزشیابي ناظر موضو 

   ژورنال کالب 1

   پمفلت آموز  بیمار 2

    فیل. از انجام پروسیجر 3

    فیل. ازمهارت هاي ارتباطي 4

    پوستر آموزشي 5

   همکاري در طرح پژوهشي 6

7     

 

 اه هاي آموزشی طی دورهكارگ
 

 تاريخ عنوان كارگاه

در بخش آزمايشها و روشهاي تشخیصي رايا داراي کاربرد 

 پوست
 

و نحوه نوشتن نسخه در موارد  پوستفهرست داروهاي رايا 

 پوستي شايع
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 مونه فرم ارزشيابی شرح حال دانشجون

 آيت. ارزشیابي
 ضعیف متوس  خوب

2 1 0 

    ثبت شرح حال بیمار

    ثبت علت بستري

    ثبت معاينات انجام شده )عالئ. و نشانه ها(

    ثبت تشخیص افتراقي

    Progress noteثبت 

    ثبت عالئ. حیاتي

    ثبت روند بهبودي بیمار

    نوشتن خالصه پرونده

 نمره نهایی دانشجو:

 فعاليت آموزشی
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 2 نفرانس علمي و ژورنال کالبارائه ک

 

  نمره 2 حضور در کارگاه ها

  نمره 4 اخذ شرح حال درمانگاهي

  نمره 10 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
 یماران و همکارانبرخورد مناسب با ب

 عدم غیبت در طول دوره

  جمع نمره

 

        : تجديد دوره   قبولی 
 

 
 مهر و امضای استاد: مهر و امضای استاد:
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