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 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم

 

 ......................................وزآمكار نام

 .........................انشجوئیدشماره  

 ......................تاريخ ورود به بخش

 تان:  ..............................بيمارس

 

 : دانشجوي گرامي 

دوره  Logbookدفترچه حاضر 
کارورزی کودکان, به منظور ثبت کليه 

باليني  شما در  -فعاليتهای  آموزشي 
طول دوره طراحي شده است . در پايان 

جهت  دوره اطالعات موجود در الگ بوک
ارزشيابي عملي و حضور و غياب مورد 

ه قرار مي گيرد . لذا خواهشمند استفاد
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   تالش خود را در

 حفظ   وگهداري آن بعمد آ ريد. 

  تحويللد يللي ازللي ا   هنگللا

 درچه م وزد خود وگهداري ومائيد. 
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  : دانشجويان گرامی 

 اههه کودکان در دوره اي سه م کارآموزيگوييم. ورود شما را به بخش کودکان خوش آمد مي

 .گردداجرا مي

  حضهور در شهام   بخهش کودکهان سهه ماههه ههاي در دفترچه حاضر خالصه اي از برنامهه

 ،اي بالينيفعاليت ه ،حضور در کارگاه هاي آموزشي، مورنينگ و ارائه آن، کنفرانس، ژورنال کالب

ورده شهده حضهور در اورژانهس و ... آو انجام پروسيجرهاي باليني -پذيرش و پيگيري درمان بيمار

 است.

 مقررات تکميل الگ بوک 

 وره آغاز گردد.تکمي  لوگ بوک بايستي از ابتداي د 

  ده شهاز استاد يا مسئول مشخص شده بخواهيد که اقدام انجهام در جدول فعاليت هاي عملي

 را تاييد نمايد.

  به آموزش شما از دوره آموزشي ارزشيابي فرم به همراهدر پايان دوره دفترچه تکمي  شده را 

 بيمارستان تحوي  تا درارزشيابي نهايي شما منظور گردد.

 ن را آسه ماهه آموزشي، اساتيد مهي تواننهد  گ بهوک را در اختيهار گرفتهه و  در طول دوره

 ارزيابي نمايند.

 .گ بوک را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد  

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

 شود.دانشجو تجديد دوره مي

 :مقررات دوره 

 ينترن ها براي کارورزان و کارآموزان بخش ازهم مجزا است و  در هر نوبت حضور يك اکشيك

 و دو استاجر الزامي است . 

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

 اب بهر دانشجويان در ابتداي دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقدام و کنترل حضهور و غيه

 گردد.شده همچنين کنترل اساتيد و ناظرين بيمارستان انجام مياساس گزارش اخذ 

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

  عهالم اهر گونه تعويض در برنامه کشيك يا درمانگاه ، غير موجه مهي باشهد نتنهها در صهورت

 قبلي و هماهنگي  با مسئول آموزش( 
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  بهت حذف دوره و نمره صفر در آن بخش مي گردد و در مهورد غيغيبت بيش از دو روز باعث

ايهد از بنهرگونه عهدم حضهور در بخهش  کمتر از دو روز به تناسب از نمره نهايي کسر خواهد شد.

 قب  با استاد مربوطه يا آموزش مرکز آموزشي درماني هماهنگ گردد(.

 بهت غيرموجهه در صورت ثبت حضور توسه  دانشهجو و عهدم حضهور در مرکهز آموزشهي غي

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

 :ارزشيابي دوره 

 ايههو کارگهاه  کنفرانسهها و برنامهه هها، رفرانس امتحان از مباحث عنوان شهده در کالسهها 

 –احيهاي کهودک  -و مصهوبات اجرايهي وزارت خانهه نمانها اسنشهيال نلسهونآموزشي و کتهاب  

 باشد.ميو ... (   PK –غربالگري هيپوتيروئيدي 

 و  ارزشيابي به صورت کتبي و شفاهيOSCE ... د . انجام مي گرد همچنين بررسي لوگ بوک و 

  د.انجام مي شو 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

 سفيد تميز و آراسته پوشيدن روپوش. 

  مشخصات به روپوش نصب کارت شناسايي حاوي. 

 بخشو پرسن 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 اينبرقراري ارتباط با بيماران و استفاده از تکنيك هاي کالمي و غيرکالمي د 

 برقراري ارتباط موثر با بيمار و همراهان و خانواده بيمار 

 ط با همکاران، پرسن  پزشکي و مسو نبرقراري ارتبا 

 توانايي بيان نظرات و آموخته ها در قالب سخنراني و يا مقا ت علمي 

بخشنامه وزارت بهداشت و سند توانمندی دانش آموختگان رشته  وز مطابقآمايف كارشرح وظ

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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 مراقبت بيمار)تشخيص، درمان و بازتوانی( -4

 اصول کلي مراقبت از بيمار 

 تجويز دارو 

 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بيمار 

 طب مکم  و جايگزين 

 شکیتعهد حرفه ای، اخالق و حقوق پز -5

 مهارت های تصميم گيری ، استدالل و حل مساله -6

 مراقبت از بيمار و مدارک پزشکی: –ب 

اي اخذ شرح حال و انجهام معاينهه باليني،تفسهير و پيگيهري نتهايا آزمايشهات و بررسهي هه – 4

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

 ستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشيك.بيماران ب

طهال  از اويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و پزشك معهالا و  – 5

ا ويزيهت يهکليات برنامه درماني و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و 

 بيماران سرپايي.

 گيهري دريافهت جهوابدانشهکده پزشهکي و گهروه مربوطهه پيدر صورت لزوم و به تشخيص  – 6

لينيکي آزمايشات نبه شک  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  – 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 ههاي درخواسه – 8

کليهه  راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسکوپي، آنژيهوگرافي و MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 

 ان يهابرگه هاي درخواست پاراکلينيگ ديگر، در صورتي که برابهر مقهررات آن گهروه يها بيمارسهت

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

 (كودكان)سند توانمندی بخش درمانی:  –اقدامات تشخيصی  –پ 

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

 دانشکده بر عهده کارآموز مي باشد. 
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 مهارت بالينی .1

 اراختارمند، يکپارچه ، کام  و جامع و متمرکز بر شکايت اصلي بيماخذشرح حال س 

 :توانايي انجام 

 معاينه فيزيکي عمومي و جامع 

 معاينه منتال 

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

 : ثبت اطالعات مربوط به بيمار در پرونده شام 

 خالصه  -شرح پروسيجرها -دستورات -ت بيماريسيرپيشرف -يافته هاي اوليه

 پرونده

 نوشتن مشاوره 

  نوشتن برگه اعزام و ارجا 

 نوشتن گواهي فوت 

 شركت در همايش های آموزشی:  –ت 

و يها کارگهاهي و جلسهات آموزشهي  يشرکت منظم و فعال در کليه کالس هاي درس تئور – 12

، اتاقهاي عمه ، managementهاي بخش شام  گزارش صبحگاهي، کنفرانس هاي علمي، کالس 

 راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توس  پزشك معالا. – 13

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

 ا.معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پزشك معالا ي

، دليه  معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشك معالا شام : معرفي کوتاه بيمهار – 15

 بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني.

ارائه کنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبهق برنامهه تنظيمهي توسه  مسهئول آمهوزش  – 16

 بخش. 

 حضور در بيمارستان:  –ث 

سهوي  مارستان، درمانگاه و يا خانه هاي بهداشت طبهق برنامهه تعيهين شهده ازحضور در بي – 17

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

 ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعالم کند(. 
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ب شه 10اي  گروه و دانشکده تعيين و در هر صهورت از حداکثر تعداد کشيك، براساس شر – 18

 5نهان حداق  تعداد کشيك در گروه هاي داخلي، جراحهي، کودکهان و ز درماه تجاوز نخواهد کرد.

رآموز، و درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعهداد بيمهار، تعهداد کها شب در ماه

 مي کنهد. امه آموزشي حداق  تعداد کشيك را تعيينامکانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برن

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

ش مهوزتنظيم برنامه چرخش کارآموزان در بخشها و کشيك ها به عههده پزشهك مسهئول آ – 19

 کارآموزان است. 

يها  وسهاعت قبه (  24با اطال  قبلي نحداق   جابجايي در برنامه کشيك ممکن نيست، مگر – 20

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

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

در  راندهاي آموزشهي واولويت کاري کارآموزان شرکت در جلسات و همايش هاي آموزشي،  – 22

 درمانگاه ها است. 

ا شهکايات يموارد تخلف کارآموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و – 23

شهکده کارآموزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گهروه يها بيمارسهتان يها دان

سيدگي مطروحه در هر کدام از مراجع رمطرح و تصميمات  زم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائ  

د جا  خواهکننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع با تر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ار

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

 بارم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:
 

 نمره 1 عال در کشيك هاحضور ف نمره 1 حضور درمورنينگ و ارائه آن

 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب
 نمره 1

بر  فعاليت عملي بخش

 طبق سند توانمندي ها(
 نمره 3

 حضور در کارگاه ها
 نمره 1

کتبي  - OSCEامتحان 

 يا شفاهي پايان دوره
 نمره 8

نشرح حال و فعاليت درمانگاهي 

 حضور( 
 نمره 1

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
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Progress Note  

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

Subjective : ارکايات بيمهار اظههنکاتي توس  بيمهار يها همهراه وي در مهورد تغييهرات در شه 

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

Objective : ديهد جکند شام  عاليم حياتي، تغييرات نکاتي است که پزشك در معاينه پيدا مي

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

Assessment : گردد نماننهد ارزيابي هاي انجام شده و اقدامات پاراکلينيك روز گذشته ثبت مي

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

Plan : برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فوق براي بيمهار توسه  پزشهك در نظهر گرفتهه 

 شودن شام  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 تحوي  گرفتن بيمار نوش

 : شودميو به چند قسمت تقسيم 

 الف( خالصه ای از شرح حال و معاينات بالينی بيمار

صه ای از اقدامات تشخيصی )مانند تصوير برداری ها و آزمايشات و ... (ب( خال  

 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 پزشك در آخرين ويزيت بيمار بسهتري در بخهش جههت اطهال  کهادر جديهد 

 نويسد و به سه قسمت تقسيم ميشود :پزشکي در پرونده بيمار بستري در مي
 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.
ه: توج  

  ننه اينترن و استاجر کشيك(شود میهر صبح توسط اينترن و استاجر صبح ثبت  Progress note نوشتن -1

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

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

 امضاء استاد  محل مهر و عنوان كنفرانس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 ،معاينات فيزيکی الزم را انجام دهد 

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

 هدد

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

 شواهد علمی و گايدالينهای بومی، در مورد اقدامات پيشگيری، درمان، پيگيری، ارجاع و

اد توانبخشی  همراه با آموزش بيمار در حد مورد انتظار از پزشک عمومی استدالل و پيشنه

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

 ضوابط بخش( مشاركت كند. 

 سب پروسيجرهای ضروری 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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 بايد با آن آشنا شود  كودكان و بخش گاهدرماناورژانس، كه دانشجو در  مواردی -2
 

 مهر استاد نام بيمار عالئم، شکايات و علل مراجعه شايع كودكان

   کودک فيزيکي معاينه و حال شرح گرفتن

 نحوه و کودکان در غيرطبيعي و طبيعي رشد بررسي

 رشد  هايمنحني از استفاده
  

 يارزياب ابزارهاي و غيرطبيعي و طبيعي تکام  بررسي

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

  

 مادر هايبيماري شيرده، مادر مشاوره مادر، شير با تغذيه

 شيردهي دوران در داروها مصرف و
  

 بلوغ تازمان ماهگيشش از مختلف دوران در تغذيه

 المس دککو کشوري برنامه به توجه با( مشاوره ارزيابي،ن

  early child development و

  

 با نوجواني و کودکي دوران در شايع ايتغذيه مشکالت

 و چاقي ،FTTن کودک سالم کشوري برنامه به توجه

  (هاريزمغذي کمبود

  

 حوادث، از پيشگيري زمينه در کودکان سالمت ارتقا

 -غير واگير و واگير هايبيماري سوختگي، مسموميت،

  کودک سالم کشوري برنامه به توجه اپزشك ب نقش

  

   واکسيناسيون

   مانا کشوري برنامه به توجه با بدحال کودک ارزيابي

   مانزاي اتاق اوليه هايمراقبت و ترم سالم نوزاد معاينه

   نوزادان در سيانوز و آپنه تنفسي، ديسترس

   نوزادان در زردي

   نوزادان در هيپوگليسمي و تشنا

   نوزادان و کودکان در درماني مايع و هتغذي

    کودکانتب در 
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   کودکان  در درددل

   کودکان  در اسهال و استفراغ

   کودکان  در يبوست

   کودکان در زردي

   کودکان در هپاتواسپلنومگالي

   کودکان در حاد ش  فلا

   کودکان  در لنفادنوپاتي

   کودکان  در اوري پلي

   نوزادان  در عفونت

   کودکان  در تحتاني تنفسي دستگاه عفونت

 مبتال کودک به رويکرد و فوقاني تنفسي دستگاه عفونت

 کروپ،ن هوايي راه انسداد و تنفسي ديسترس به

  (خارجي جسم و اپيگلوتيت

  

مغزي در کودکان نپاتوفيزيولوژي، عالئم و  عفونت

  ها(نشانه
  

   کودکان  در سردرد

    کودکان رد تشنا

 عصبي هايبيماري تشخيص و هانشانه و باليني عالئم

  (ش  کودکن کودکان در شايع عضالني
  

   کودکان  در انعقادي اختال ت

   کودکان  در آنمي

   غيرطبيعي  و طبيعي بلوغ هاينشانه و طبيعي بلوغ

   نوزادان  و کودکان در ريکتز و هيپوکلسمي

   (*self-readingصورت دکان نبهکو در ادراري عفونت

   کودکان  در نفروتيك سندرم و گلومرولونفريت

   کودکان  در کليه نارسايي و اوليگوري

    آسم
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 ماريبي و اتوپيك درماتيت و آنافيالکسي آنژيوادم، کهير،

 سرم 
  

   بروسلوز  -سالمونلوز

    کزاز سرفه، ديفتري وسياه

    روده انگلي هايبيماري

   سپتيك  آرتريت و استئوميليت

 مخملك، سرخجه،ن بثوري ويروسي شايع هايبيماري

  (مرغانآبله روزئو ،
  

   غير بثوري  ويروسي شايع هايبيماري

   کودکان  در هيپرتيروئيدي /هيپوتيروئيدي

   س  در کودکان 

    (ما ريا و آزار کا ن شايع انگلي هايبيماري

    (هنوخ کاوازاکي،ن کودکان در شايع هاي واسکوليت

    DKA و قندي ديابت

   مهم  و شايع قلبي مادرزادي هايبيماري با آشنايي

   کودکان  در با  فشارخون

   کودکان  در قلب نارسايي

   مزمن  اسهال

    (MR شام ن ژنتيکي شايع هايسندرم

   ارثي  متابوليك هايبيماري شايع عالئم

   هاي شايع پوستي در کودکان يماريب
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 .تاييد كننده انجام مهارت در مورد كارآموزان استاد مربوطه و اينترن بخش می باشد 

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

 

 تاييد كننده كارآموز مهارت رديف
خودارزيابی 

 كارآموز

   انجام از وريد خونگيري 1

2 
 فشارخون گرفتن

 نوزاد و کودک
 انجام

  

3 
 با ادرار آوريجمع

 ادرار کيسه
 انجام

  

4 
 واکسيناسيون انجام

 کودک و نوزاد
 انجام

  

5 
 شرياني گيريخون

 (…,ABGن
 انجام

  

   انجام ادراري سوند گذاشتن 6

   انجام معده لوله گذاشتن 7

8 
 نخاعي پونکسيون

 نوزادان و کودکان
 مشاهده

  

   مشاهده سوپراپوبيك آسپيراسيون 9
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 كارگاه های آموزشی طی دوره-3
 

 تاريخ كارگاهعنوان 
تاييد حضور توسط 

 آموزش بيمارستان

   کودکاندر طب  ناتيو معا يريشرح حال گ

( بر PALSروزه احياي کودکان ن 2کارگاه 

هاي کودکان و قلب اساس برنامه انجمن

 (AHAيکا نآمر

  

   (NRPروزه احياي نوزادان ن 1کارگاه 

   روزه شير مادر 1کارگاه 

   کارگاه نيم روزه آموزش مانا

   آشنايي با گرافي هاي شايع در طب کودکان

   با عوارض آن ييانتقال خون و آشنا

   ها تيو اصالح الکترول يدرمان عيما

   يشگاهيآزما يبا تست ها ييآشنا

   ويسي نسخه ن
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 اطالعات مربوط به كشيک های گذرانده شده -4

ده از سوي شباشد و مسوول نظارت  بر عملکرد و حضور غياب کار آموزان ناظرين مشخص کشيك درماه مي 8و حداکثر  5کشيك موظف حداق  

 باشند.دانشگاه مي

 تاييد حضور در بخش در اورژانستاييد حضور  تاريخ تاييد حضور در بخش تاييد حضور در اورژانس تاريخ
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 مونه فرم ارزشيابی و عملکرد دانشجو در مورنينگن
 ضعيف متوسط خوب آيتم های ارزشيابی مورنينگ ريپورت

    و ارائه شرح حال باليني معرفي کام  بيمار

    ارائه تشخيص هاي افتراقي 

ه، زينهيين اقدامات تشخيصي يا درماني مطرح براي بيمار ناز نظر پيامد، تع

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

 واهدجسجوي مبتني برش
   

 اقدامات تشخيصي(اولويت بندي گزينه ها و انتخاب مناسب ترين گزينه 

 درماني(  براي بيمار
   

    بحث گروهي و توصيه هاي درماني براي بيمار

    ارائه پيشنهادات براي جستجوي منابع ومطالعات تکميلي

    دهه شرائاستفاده از وساي  کمك آموزشي جهت ارائه مطالب و تسل  به محتواي ا

    منابع

    ارزيابي کلي اساتيد از ارائه 

 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

    ثبت روند بهبودي بيمار

    نوشتن خالصه پرونده
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 نمره نهايي دانشجو:

 

نمره تعيين  فعاليت آموزشی

 شده

 نمره دانشجو
 توضيحات

  نمره 1 درمورنينگ و ارائه آنفعال حضور 

 

  نمره 1 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

  نمره 1 حضور در کارگاه ها

  نمره 1 شرح حال درمانگاهياخذ 

 Progressبخش و  مارانياخذ شرح حال ب

note آن قيو ثبت دق 
 نمره 2

 

  نمره 1 حضور فعال در کشيك ها

  نمره 3 عملي بخش مهارت هاي

  نمره 8 پايان دوره OSCE، امتحان کتبي يا شفاهي

 و 
ت
ررا
مق
ت 

عاي
ر

ي
ه ا
رف
 ح
الق

اخ
 

 لباس فرم و ظاهر دانشجو

 هنمر2

 

 حضور به موقع و فعال در بخش
 برخورد مناسب با بيماران و همکاران

 عدم غيبت در طول دوره

  جمع نمره

 

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

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضای استاد:

 مهر و امضای استاد:

 

 مهر و امضای استاد:

 مهر و امضای استاد:
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