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 : دانشجوي گرامي

دوره  Logbookدفترچه حاضر 

, به منظور ثبت کليه پوستورزي کار

باليني  شما در  -فعاليتهاي  آموزشي 

. در  استطول دوره طراحي شده 

لوگ  پايان دوره اطالعات موجود در 

جهت ارزشيابي عملي و حضور و  بوک

اده قرار مي گيرد . لذا غياب مورد استف

خواهشمند است در تکميل آن 

 حداکثر دقت خود را مبذول فرمائيد .

 : توجه

     در تكميللد درچه للم و لل

 دقت را در و ه داشچم باشيد 

  وهايت سعي   تلش  ول د را

در حفللو   ودهللدار  عم بعمللد 

 ع ريد. 

  تح يللد يللي ازللي ا   هندللا

 درچه م وزد و د ودهدار  ومائيد. 
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  : دانشجويان گرامی 

 تبيماري هاي پوسزي ورگوييم. کارخوش آمد مي بيماري هاي پوست ورود شما را به بخش 

 .گرددماهه اجرا مي يک در دوره اي

   حضشور در ششامل  بيمشاري هشاي پوسشتبخشش  هاي خالصه اي از برنامهدر دفترچه حاضر

پذيرش  - يفعاليت هاي بالين -حضور در کارگاه هاي آموزشي  -، کنفرانس، ژورنال کالبدرمانگاه

 آورده شده است.باليني انجام پروسيجرهاي  -و پيگيري درمان بيمار

  لوگ بوکمقررات تکميل 

 وره آغاز گردد.تکميل لوگ بوک بايستي از ابتداي د 

  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

  زيشابي را در اختيشار گرفتشه و آن را ار لشوگ بشوکدر طول دوره آموزشي، اساتيد مشي تواننشد

 نمايند.

 را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد. وکلوگ ب 

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

 شود.ميدانشجو تجديد دوره 

 :مقررات دوره 

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

 اب بشر اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضشور و غيش دانشجويان در ابتداي دوره نسبت به ثبت

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

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

  ش روز مرخصي بشا همشاهنگي اسشتاد و مسشآول آمشوز يککارورزان در طي ماه مي توانند از

 مارستان استفاده نمايند.) استفاده از فرم مرخصي الزامي است(.بي

  در صورت ثبت حضور توسش  دانششجو و عشدم حضشور در مرکشز آموزششي غيبشت غيرموجشه

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

 ايهشو کارگشاه  رانسشهاکنف و برنامشه هشا، رفرانس امتحان از مباحث عنوان ششده در کالسشها 

 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 مسآول معرفي شدهمهارت هاي عملي الزاماً تحت نظر 

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

 

 

 
 

 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. 

  مشخصات به روپوش نصب کارت شناسايي حاوي. 

 و پرسنل بخش ابطه با اساتيد ، بيمارانحسن ر. 

  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 

 ن و خانواده بيماربرقراري ارتباط موثر با بيمار و همراها 

 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 

 تجويز دارو 

 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

بخشنامه وزارت بهداشت و سند توانمندی دانش آموختگان رشته  ز مطابقروظايف كاروشرح 

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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 بازتواني بيمار 

 گزينطب مکمل و جاي 

 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 انجشام معاينشه باليني،تفسشير و پيگيشري نتشايا آزمايششات و بررسشي هش – 1

 از کليه شخيص هاي افتراقي مناسباراکلينيک، ارزيابي و بيان برنامه تشخيصي و مطرح نمودن تپ

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشيک.

طشال  از اويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و پزشک معشالا و  – 2

ا ويزيشت يشکليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و 

 ران سرپايي.بيما

 گيشري دريافشت جشوابدر صورت لزوم و به تشخيص دانششکده پزششکي و گشروه مربوطشه پي – 3

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

 بيمار.

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

 (on-and off service notes) وص آغاز و پايان هر دورهمخص

ت در صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن برگه هشاي درخواسش – 5

کليشه  راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژيشوگرافي و MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 

ان يشا که برابشر مقشررات آن گشروه يشا بيمارسشت برگه هاي درخواست پاراکلينيگ ديگر، در صورتي

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

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

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

 مي باشد. 

 مهارت بالينی .1

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

 :توانايي انجام 

 معاينه فيزيکي عمومي و جامع 
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 معاينه منتال 

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

 :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 يشا کارگشاهي و جلسشات آموزششي  يشرکت منظم و فعال در کليه کالس هشاي درس تآشور – 1

، اتاقهاي عمشل، management، کنفرانس هاي علمي، کالس هاي بخش شامل گزارش صبحگاهي

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

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

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

 ي بيمار به پزشک معالا يا.معاينه از بيمار و معرف

دليشل  معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشک معالا شامل: معرفي کوتشاه بيمشار، – 4

 بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني.

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

 تان: حضور در بيمارس –ث 

وي سشحضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هشاي بهداششت طبشق برنامشه تعيشين ششده از  – 1

يشه ان هر بخش موظف است بشراي کلکارورزرياست هر گروه يا بخش يا دانشکده )مسآول آموزش 

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

ششکايات  ان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجشام وظشايف و يشاکارورزموارد تخلف – 2

کده ان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخشش، گشروه يشا بيمارسشتان يشا دانششکارورز

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

 جا  خواهدقطعي نرسيد، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارکننده اوليه به نتيجه 

 شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشکده خواهد بود. 
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 بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:

 
 نمره 2 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

 نمره 2 حضور در کارگاه ها

 نمره 4 حضور(  )شرح حال وفعاليت درمانگاهي 

کتبي يا شفاهي  - OSCEامتحان 

 پايان دوره
 نمره 10

 نمره 2 ايرعايت مقررات و اخالق حرفه

 

 

 
 

Progress Note  

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

Subjective : ارت در ششکايات بيمشار اظهشنکاتي توس  بيمشار يشا همشراه وي در مشورد تغييشرا 

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

Objective : ديشد جکند شامل عاليم حياتي، تغييرات نکاتي است که پزشک در معاينه پيدا مي

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

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

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

Plan : برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فوق براي بيمشار توسش  پزششک در نظشر گرفتشه 

 شود) شامل درمانهاي دارويي و ... ( مي

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

شود  ته ميرفتن بيمار نوشيادداشتي است که روي پرونده بيمار بستري در بخش هنگام تحويل گ

 : 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 ... (

یپزشک یدانشجو ازیمورد ن یها ادداشتي  
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 ج( تشخيص و يا تشخيص هاي احتمالی مطرح براي بيمار

ورت گرفته استد( اقدامات درمانی كه تا حال حاضر ص  

Off service Note  

يادداشتي است که پزشک در آخرين ويزيت بيمار بسشتري در بخشش جهشت اطشال  کشادر جديشد 

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

ند تصوير برداري ها و آزمايشات و ... ( و درماتیب( خالصه اي از اقدامات تشخيصی )مان  

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

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

2- on and off - service notes  شودش توسط اينترن گذاشته میدر شروع و انتهاي هر بخ. 

 

 بيماري هاي پوستزي بخش رعناوين كنفرانسهاي آموزشی دوره كارو  : 

 محل مهر و امضاء استاد  عنوان كنفرانس
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 كارورز بايد:

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

 يزيکی الزم را انجام دهد، معاينات ف 

 ،تشخيص هاي افتراقی مهم را فهرست كند 

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

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

 اي شايع و مهم در اين بخش را تشخيص دهد، براساس شوواهد علموی و مشکالت بيماران مبتال به بيماريه

از  گايدالينهاي بومی در مورد اقدامات پيشگيري، مشتمل بر درمان و توانبخشی بيمار در حد موورد انتظوار

ي پزشک عمومی استدالل و پيشنهاد نمايد و مراحل مديريت و درمان مشکل بيمار را بر اساس استانداردها

 ارت سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد. بخش با نظ

 پروسيجرهاي ضروري مرتبط با اين بخش را با رعايت اصول ايمنی بيمار، به طور مستقل با نظوارت مناسوب 

 )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد

 

  بیماری های پوستعالئم و شکایات شایع در بخش 

 و شکاياتعالئم 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 تادمهر اس

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

ر، پاپول، وزيکول، پوستول، بول/ طاول، ندول/ اريتم ندوال

اولسر نکروتيک، گانگرن، اکسفولياسيون/ پوسته ريزي، 

 واسکوليت/ کروت، کهير، اسکار، جوش(

  

   خارش پوستي

   ريزش مو

 

 شنا باید با آن آبیماری های پوست ت تشخیصی كه دانشجو در بخش بیماریها، سندرم هاو اقداما

 شود 
 

 سندرم ها و بيماري هاي شايع
 ینام و نام خانوادگ

 ماريب
 مهر استاد

    آکنه و روزاسه

  درماتيت ها )شامل اتوپيک، سبوره ايک، تماسي، سکه اي، 
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 )فوتودرماتيت، درماتيت کهنه شيرخوار

پوست)شامل درماتوفيتوز، بيماري هاي قارچي سطحي 

 ورسيکالر( کانديديازيس و پيتريازيس
  

بيماريهاي باکتريال پوست ) شامل زرد زخم، 

 سلوليت،فوليکوليت، کورک،کفگيرک و اريتراسما(
  

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

 زگيل، مولوسکوم کونتاژيوزوم(
  

و : ريزش موي منطقه اي، بيماريهاي شايع مو )ريزش م

 آندروژنتيک، سيکاتريسيل(
  

   بيماريهاي شايع ناخن

 سالک( –شپش  -بيماريهاي انگلي پوست )شامل گال

 )بيماريهاي ناشي از گزش(
  

   جذام( –بيماريهاي مايکوباکتريال پوستي )سل پوستي 

    بيماريهاي مقاربتي : سيفليس، ايدز

، وئيدستي ) پمفيگوس، بولوز پمفيگبيماريهاي ايمونوبولوز پو

 درماتيت هرپتيفرم(
  

 بيماريهاي اريتماتواسکواموي پوستي ) شامل پسوريازيس،

 ليکن پالن و پيتريازيس روزه آ(
  

رم اريترودرمي وسند -آنژيوادم –اورژانس هاي پوستي )کهير 

  -استيونس جانسون
  

 بيماريهاي رنگدانه اي پوست ) بيماري برص/ پيسي

Vitiligo ) 
  

   بيمار مبتال به خارش ژنراليزه

   بيماريهاي شايع بومي منطقه
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 ساير فعاليت هاي علمي 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

    هاي ارتباطيفيلم ازمهارت  4

    پوستر آموزشي 5

   همکاري در طرح پژوهشي 6

7     

 كارگاه هاي آموزشی طی دوره
 

 تاريخ عنوان كارگاه

در بخش آزمايشها و روشهاي تشخيصي رايا داراي کاربرد 

 پوست
 

و نحوه نوشتن نسخه در موارد  پوستفهرست داروهاي رايا 

 پوستي شايع
 

 رح حال دانشجومونه فرم ارزشيابی شن

 آيتم ارزشيابي
 ضعيف متوس  خوب

2 1 0 

    ثبت شرح حال بيمار

    ثبت علت بستري

    ثبت معاينات انجام شده )عالئم و نشانه ها(

    ثبت تشخيص افتراقي

    Progress noteثبت 

    ثبت عالئم حياتي

    ثبت روند بهبودي بيمار

    نوشتن خالصه پرونده
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 هایی دانشجو:نمره ن

 فعاليت آموزشی
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 2 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

 

  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
 

 اهر دانشجولباس فرم و ظ

 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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