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  : دانشجويان گرامي 

 ههه زی کودکان در دوره ای سهه ماورگوییم. کارورود شما را به بخش کودکان خوش آمد می

 .گرددجرا میا

  ینه  حضور در مورنشامل  بخش کودکانسه ماهه  های در دفترچه حاضر خالصه ای از برنامه

 پذیرش ،نیفعالیت های بالی ،حضور در کارگاه های آموزشی -و ارائه آن، کنفرانس، ژورنال کالب

 ده است.حضور در اورژانس و ... آورده شو انجام پروسیجرهای بالینی -و پیگیری درمان بیمار

 مقررات تکميل الگ بوک 

 ره آغاز گردد.تکمیل لوگ بوک بایستی از ابتدای دو 

  ده را شهاز استاد یا مسئول مشخص شده بخواهید کهه ادهدام انجهام در جدول فعالیت های عملی

 تایید نماید.

  بهه آمهوزش شهما از دوره آموزشهی ارزشیابی فرم به همراهدر پایان دوره دفترچه تکمیل شده را 

 بیمارستان تحویل تا درارزشیابی نهایی شما منظور گردد.

  ن را آسه ماههه آموزشهی، اسهاتید مهی تواننهد کگ بهوک را در اختیهار گرفتهه و در طول دوره

 ارزیابی نمایند.

 .کگ بوک را به طور مستمر همراه خود داشته باشید 

  در مواردی کهLog book   ردد.گنادص باشد ، نمره ناتمام است و به دانشکده گزارش نمی 

 شود.و دانشجو تجدید دوره می

 :مقررات دوره
 سهت و  در ههر نوبهت حضهور یهك ابرای کارورزان و کارآموزان بخش ازهم مجهزا  هاکشیك

 الزامی است .  استاجراینترن و دو 

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

 اب بهر دانشجویان در ابتدای دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خهود ادهدام و کنتهرل حضهور و غیه

 گرددشده همچنین کنترل اساتید و ناظرین بیمارستان انجام میاساس گزارش اخذ 

 باشد.می الزامی و کارگاه های طی دوره حضور در کالسهای آموزشی  
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 ی عالم دبلهصورت ا هر گونه تعویض در برنامه کشیك یا درمانگاه ، غیر موجه می باشد )تنها در

 ( آموزش و هماهنگی  با مسئول

 ش روز مرخصهی بها همهاهنگی اسهتاد و مسهئول آمهوز یهكننهد از کارورزان در طی ماه می توا

 بیمارستان استفاده نمایند.) استفاده از فرم مرخصی الزامی است(.

 رموجههیغ بهتیغ یدر صورت ثبهت حضهور توسها دانشهجو و عهدم حضهور در مرکهز آموزشه 

 .حسوب و واحد نامبرده خاتمه و نمره صفر درج خواهد شدم

 دوره: يارزشياب 
 شی آموز ایهو کارگاه  کنفرانسها و برنامه ها، تحان از مباحث عنوان شده در کالسهارفرانس ام

 غربههالگری –احیههای کههودک  -و مصههوبات اجرایههی وزارت خانههه )مانهها اسنشههیال نلسههونو کتههاب  

 باشد.میو ... (   PK –هیپوتیروئیدی 

 و  ارزشیابی به صورت کتبی و شفاهیOSCE  . انجام می گردد 

 د.انجام می شو استاد مربوطه یا مسئول معرفی شدهملی الزاماً تحت نظر مهارت های ع 

 .ارزشیابی عملکرد دانشجو در حیطه های مهارتی توسا استاد انجام می شود 

 
 

 
 

 كليات:  –الف 

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

 خش، بيمارستان، دانشکده و دانشگاهرعايت مقررات داخلی گروه يا ب – 2

 سفيد تميز و آراسته 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 های برقراری ارتباط -3

 ارتباط ر ايني ارتباط با بيماران و استفاده از تکنيک هاي کالمي و غيرکالمي دبرقرار 

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

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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 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 

 خيص، درمان و بازتوانی(مراقبت بيمار)تش -4

 اصول کلي مراقبت از بيمار 

 تجويز دارو 

 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بيمار 

 طب مکمل و جايگزين 

 تعهد حرفه ای، اخالق و حقوق پزشکی -5

 مهارت های تصميم گيری ، استدالل و حل مساله -6

 مراقبت از بيمار و مدارك پزشکی: –ب 

اي ليني،تفساير و پيگياري نتاايز آزمايشاات و بررساي هااخذ شرح حال و انجاام معايناه با – 4

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

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشيک.

طاال  از و ا ويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و پزشک معاالز – 5

ا ويزيات ياکليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و 

 بيماران سرپايي.

 گياري دريافات جاوابدر صورت لزوم و به تشخيص دانشاکده پزشاکي و گاروه مربوطاه پي – 6

ينيکي ش هاي پاراکلآزمايشات )به شکل غيرحضوري مگر در موارد اورژانس( و بررسي آخرين گزار

 بيمار.

 در صورت لزوم و به تشخيص دانشکده پزشکي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي – 7

 (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 – 8

کلياه  راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژياوگرافي و 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. 
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 (كودكان)سند توانمندی بخش درمانی:  –اقدامات تشخيصی  –پ 

آموزشاي  ماه و با تعيين معاونت 3فراگيري امور زير به منظور کسب مهارت حداکثر به مدت  – 9

 ز مي باشد. وردانشکده بر عهده کار

 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 

  سورژانامعاينه باليني متمرکز بر شکايت اصلي بيمار در شرايط 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 

 ايش های آموزشی: شركت در هم –ت 

و ياا کارگااهي و جلساات آموزشاي  يشرکت منظم و فعال در کليه کالس هاي درس تئور – 12

، اتاقهاي عمال، managementبخش شامل گزارش صبحگاهي، کنفرانس هاي علمي، کالس هاي 

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 زشک معالز.حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پ – 13

، انجام شرکت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حال – 14

 معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پزشک معالز يا.

، دليال معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشک معالز شامل: معرفي کوتاه بيماار – 15

 تراقي و طرح درماني.بستري شدن، بيان تشخيص هاي اف

ارائه کنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طباق برناماه تنظيماي توساط مسائول آماوزش  – 16

 بخش. 

 حضور در بيمارستان:  –ث 
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ساوي  حضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هاي بهداشت طباق برناماه تعياين شاده از – 17

ياه ورزان هر بخش موظف است باراي کلرياست هر گروه يا بخش يا دانشکده )مسئول آموزش کار

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

ب ش  12حداکثر تعداد کشيک، براساس شرايط گروه و دانشکده تعيين و در هر صاورت از  – 18

 8ان دکاان و زناحداقل تعداد کشيک در گروه هاي داخلي، جراحي، کو تجاوز نخواهد کرد.درماه 

ز، راروو درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيماار، تعاداد کا شب در ماه

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

ش ماوزدر بخشها و کشيک ها باه عهاده پزشاک مسائول آ ورزانتنظيم برنامه چرخش کار – 19

 کارورزان است. 

ياا  وسااعت قبال(  24جابجايي در برنامه کشيک ممکن نيست، مگر با اطال  قبلي )حداقل  – 20

 ورزاندر موارد اضطراري، به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشک مسئول آموزش کار

 .ترک کشيک جز در موارد اضطراري و با کسب اجازه از پزشک کشيک مطلقا ممنو  است – 21

ا شاکايات موارد تخلف کارورزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و يا– 23

کده کارورزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخاش، گاروه ياا بيمارساتان ياا دانشا

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

د جا  خواهليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارکننده او

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

 بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:
 

 نمره 1 حضور فعال در کشيک ها نمره 1 حضور درمورنينگ و ارائه آن

 و ژورنال کالبارائه کنفرانس علمي 
 نمره 1

فعاليت عملي بخش بر طبق 

 سند توانمندي ها(
 نمره 3

 حضور در کارگاه ها
 نمره 1

کتبي يا  - OSCEامتحان 

 شفاهي پايان دوره
 نمره 8

 )شرح حال و حضور( فعاليت درمانگاهي 
 نمره 2

رعايت مقررات و اخالق 

 ايحرفه
 نمره 1

اخذ شرح حال دربخش و ثبت دقيق 

 آن
 رهنم 2

 نمره امتحان پايان بخش  8

 نمره عملکرد طی دوره 12
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Progress Note  

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

Subjective : ارنکاتي توسط بيماار ياا هماراه وي در ماورد تغييارات در شاکايات بيماار اظها 

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

Objective : دياد 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 )مانناد قدامات پاراکلينيک روز گذشته ثبت ميارزيابي هاي انجام شده و ا

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

Plan : برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فوق براي بيماار توساط پزشاک در نظار گرفتاه 

 شود) شامل درمانهاي دارويي و ... ( مي

 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 

 الف( خالصه ای از شرح حال و معاينات بالينی بيمار

ات تشخيصی )مانند تصوير برداری ها و آزمايشات و ... (ب( خالصه ای از اقدام  

 ج( تشخيص و يا تشخيص های احتمالی مطرح برای بيمار

 د( اقدامات درمانی كه تا حال حاضر صورت گرفته است

Off service Note  

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

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

 ب( خالصه ای از اقدامات تشخيصی )مانند تصوير برداری ها و آزمايشات و ... ( و درماتی

 ج(برنامه تشخيصی و درمانی آينده بيمار كه بايد پيگيری شود.

 توجه: 
شود )نه اينترن و استاجر كشيک(میاينترن و استاجر صبح ثبت  هر صبح توسط  Progress note 1-      

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

یپزشک یدانشجو ازیمورد ن یها ادداشتي  
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 :  كودكانبخش  ورزیعناوين كنفرانسهای آموزشی دوره كار -1

 محل مهر و امضاء استاد  عنوان كنفرانس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 كارورز بايد:

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

  ،معاينات فيزيکی الزم را انجام دهد 

 ،تشخيص های افتراقی مهم را فهرست كند 

  نتظار از پزشکان عمومی و متناسباقدامات ضروری برای تشخيص و مديريت مشکل بيمار را در حد مورد ا 

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

  مشکالت بيماران مبتال به بيماريهای شايع و مهم در اين بخش را تشخيص دهد، براساس ش واهد علم ی و

از  خشی بيمار در حد م ورد انتظ ارگايدالينهای بومی در مورد اقدامات پيشگيری، مشتمل بر درمان و توانب

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

 بخش با نظارت سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد. 

  با نظ ارت مناس بپروسيجرهای ضروری مرتبط با اين بخش را با رعايت اصول ايمنی بيمار، به طور مستقل 

 )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد
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 دوره كارورزی كودكانمورد تاكيد در  یآموزشبرنامه های 

 : برنامه کشوري مراقبت از کودک سالم شاملآموزش و تمرين  .1

  سالم کودک معاينه و سالم الف( برنامه کشوري کودک

 ( ...و PKU هاي شايع )هيپوتيروئيدي،بيماري غربالگري ب( برنامه

 بر اساس برنامه کشوري  ژنتيک بينايي، شنوايي، پ( برنامه غربالگري

هاي رشد و يبررسي الگوهاي رشد و تکامل طبيعي و غيرطبيعي در کودکان و استفاده از منحنت( 

  early child developmentابزارهاي ارزيابي نمو در کودکان با توجه به برنامه کشوري کودک سالم و 

 سالم بر اساس برنامه کشوري ودکک در ث( تغذيه

 کشوري دستورالعمل اساس بر چاقي با ج( برخورد

 کشوري دستورالعمل اساس بر سوءتغذيه با چ( برخورد

د دارن خصوص موضوعاتي که در حيطه طب کودکان اهميت ويژهاي بهمفاهيم رفتار حرفه آموزش .2

  :نظير

 محدود منابع عادالنه توزيع به الف( تعهد

 ايحرفه هايمسئوليت به ب( تعهد

 و ايمني بيمار بيمار از مراقبت کيفيت پ( ارتقاي

 علمي اطالعات اساس بر عمل به ت( تعهد

 ايحرفه صالحيت کسب به ث( تعهد
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 بايد با آن آشنا شود  كودكان بخش و درمانگاهاورژانس، كه دانشجو در  هايیبیماری

 بيماری
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   نوزادان در زردي با برخورد

   اورژانس در تشنز و هوشياري سطح کاهش با برخورد

   انعقادي هايتست و( CBC) خون شمارش فرمول تفسير

   کودکان در درددل با برخورد

   نوزادان در قراريبي و حاليبي با برخورد

   کودکان در اشتهاييبي با برخورد

   رفهس با برخورد

   (مکرر هايعفونت شامل) راجعه هايتب با برخورد

   نويسي تجويز منطقي داروها و اصول نسخه

   کودکان در آسم با برخورد

 فارنژيت،) فوقاني تنفسي دستگاه هايعفونت با برخورد

 (کروپ؛ اوتيت؛ سينوزيت و سرماخوردگي
  

   غذايي آلرژي و اتوپيک اگزماي با برخورد

   نرم بافت و پوست هايعفونت با ردبرخو

   راش و تب، تب با برخورد

    تشنز و تب با برخورد

   پنوموني برونشيوليت، با برخورد

 ايعش هاي کودکان و بيماري در يادگيري رويکرد به اختالالت

  روانپزشکي
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 كه توسط دانشجو انجام شده است  مهارتهای عملی  -2

 ارت در مورد كارورزان استاد مربوطه می باشد.تاييد كننده انجام مه 

 در طی و پايان دوره ارزيابی مهارت های تاييد شده، توسط اساتيد انجام خواهد شد. 

 

 تاييد كننده كارورز مهارت رديف
خودارزيابی 

 كارآموز

   انجام از وريد خونگيري 1

2 
 فشارخون گرفتن

 نوزاد و کودک
 انجام

  

3 
 با ادرار آوريجمع

 ادرار يسهک
 انجام

  

4 
 واکسيناسيون انجام

 کودک و نوزاد
 انجام

  

 شرياني گيريخون 5
(ABG) 

   انجام

   انجام ادراري سوند گذاشتن 6

   انجام معده لوله گذاشتن 7

8 
 نخاعي پونکسيون

 نوزادان و کودکان
 انجام

  

   انجام سوپراپوبيک آسپيراسيون 9
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 شی طی دورهكارگاه های آموز -3
 

 تاريخ كارگاهعنوان 
تاييد حضور توسط 

 آموزش بيمارستان

( بر PALSروزه احياي کودکان ) 2کارگاه 

هاي کودکان و قلب اساس برنامه انجمن

 (AHAآمريکا )

  

   (NRPروزه احياي نوزادان ) 1کارگاه 

   روزه شير مادر 1کارگاه 

   کارگاه نيم روزه آموزش مانا

جويز منطقي داروهاي مصرفي و آشنايي با ت

 اصول نسخه نويسي در طب اطفال
  

   آشنايي با گرافي هاي شايع در طب کودکان

   مايع درماني در کودکان و نوزادان
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 های گذرانده شده كشيکاطالعات مربوط به  -4

 سويده از شمشخص  ينمسوول نظارت  بر عملکرد و حضور غياب کار آموزان ناظر و باشددرماه ميکشيک  12و حداکثر  8کشيک موظف حداقل 

 .دنباشدانشگاه مي

 تاييد حضور در بخش تاييد حضور در اورژانس تاريخ تاييد حضور در بخش تاييد حضور در اورژانس تاريخ
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 علمي ارائه شدهفعاليت هاي ساير 
 تاييد و ارزشيابي ناظر موضو  فعاليت علمي/آموزشي  رديف

   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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريپورت و عملکرد دانشجو در مورنینگنمونه فرم ارزشیابی 
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 ضعیف متوسط خوب آيتم های ارزشیابی مورنینگ ريپورت

    ارائه شرح حال باليني و معرفي کامل بيمار

    ارائه تشخيص هاي افتراقي 

ه، زينهتعيين اقدامات تشخيصي يا درماني مطرح براي بيمار )از نظر پيامد، 

اني اقدامات تشخيصي درم ه گزينه هاي ايمني(و استخراج اطالعات مربوط ب

 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
   

    ث گروهي و توصيه هاي درماني براي بيماربح

    ارائه پيشنهادات براي جستجوي منابع ومطالعات تکميلي

    دهئه شاستفاده از وسايل کمک آموزشي جهت ارائه مطالب و تسلط بر محتواي ارا

    منابع

    ارزيابي کلي اساتيد از ارائه
 

 نمونه فرم ارزشيابي شرح حال دانشجو

 شيابيآيتم ارز
 ضعيف متوسط 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

 نمره نهايي دانشجو:
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 وزشیفعاليت آم
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 1 حضور فعال در مورنينگ و ارائه آن

 

  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 عال در کشيک هاحضور ف

  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

 

 سه ماه       دو ماه      يک ماه     :تجديد دوره   ماه 3قبولی 
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