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 ......................تاريخ ورود به بخش
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 : دانشجوي گرامي 

دوره  Logbookدفترچه حاضر 

به منظور ثبت  جراحي، کارآموزي

باليني   -کليه فعاليتهاي  آموزشي 

.  ستاشما در طول دوره طراحي شده 

در پايان دوره اطالعات موجود در 

جهت ارزشيابي عملي و  لوگ بوک

حضور و غياب مورد استفاده قرار مي 

گيرد . لذا خواهشمند است در تکميل 

آن حداکثر دقت خود را مبذول 

 فرمائيد .

 : توجه

  در تكميل دفترچه نظم و دقت

 را در نظر داشته باشيد 

  نهايت سعي و تالش خود را در

 نگهداري آن بعمل آوريد.  حفظ و

  تحوياال يااي ازااي ا   هنگااا

 دفترچه نزد خود نگهداري نمائيد. 
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  : دانشجويان گرامی 

  ماهه اجرا  دودر دوره اي  جراحي کارآموزيگوييم. خوش آمد مي جراحيورود شما را به بخش

 .گرددمي

  حضور در مورنينگ و شامل  جراحيخش ماهه ب دو هاي در دفترچه حاضر خالصه اي از برنامه

پذذيرش و  - فعاليت هاي باليني -حضور در کارگاه هاي آموزشي  -ارائه آن، کنفرانس، ژورنال کالب

 آورده شده است.اطاق عمل حضور در اورژانس و و انجام پروسيجرهاي باليني -پيگيري درمان بيمار

  لوگ بوکمقررات تکميل 

 اي دوره آغاز گردد.تکميل لوگ بوک بايستي از ابتد 

  از استاد يا مسئول مشخص شده بخواهيد که اقدام انجذام شذده را در جدول فعاليت هاي عملي

 تاييد نمايد.

  اجذرا شذده آموزشيبرنامه شما از  ارزشيابي فرم به همراهدر پايان دوره دفترچه تکميل شده را 

 ردد.ارزشيابي نهايي شما منظور گ به آموزش بيمارستان تحويل تا در

  را در اختيار گرفته و آن را ارزيابي نمايند. لوگ بوکدر طول دوره آموزشي، اساتيد مي توانند 

 را به طور مستمر همراه خود داشته باشيد. لوگ بوک 

  در مواردي کهLog book  و  گذرددناقص باشد ، نمره ناتمام است و به دانشذکده گذرارش نمي

 شود.دانشجو تجديد دوره مي

 ره:مقررات دو 

 ست و  در هر نوبت حضور يك اينترن و اها براي کارورزان و کارآموزان بخش ازهم مجرا کشيك

 الرامي است .  استاجردو 

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

  دانشجويان در ابتداي دوره نسبت به ثبت اثر انگشت خود اقذدام و کنتذرل حضذور و غيذاب بذر

 گردد.کنترل اساتيد و ناظرين بيمارستان انجام مي ارش اخذ شده همچنينگراساس 

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

 صورت اعالم قبلذي  هر گونه تعويض در برنامه کشيك يا درمانگاه ، غير موجه مي باشد )تنها در

 ( آموزش و هماهنگي  با مسئول

 در مذورد غيبذت ره و نمره صفر در آن بخش مذي گذردد و وز باعث حذف دوغيبت بيش از دو ر

 کمتر از دو روز به تناسب از نمره نهايي کسر خواهد شد.
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  در صورت ثبت حضور توسط دانشجو و عدم حضور در مرکر آموزشي غيبت غيرموجه محسذوب

 و واحد نامبرده خاتمه و نمره صفر درج خواهد شد.

 :ارزشيابی دوره 

 آموزشذي  و کارگاه هاي کنفرانسها و برنامه ها، متحان از مباحث عنوان شده در کالسهارفرانس ا

 باشد.مي منابع اعالم شده از سوي وزارت بهداشتو 

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

  انجام مي شود. ل معرفي شدهاستاد مربوطه يا مسئومهارت هاي عملي الراماً تحت نظر 

 .ارزشيابي عملکرد دانشجو در حيطه هاي مهارتي توسط 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 تمير و آراسته روپوش پوشيدن. 

  مشخصات به روپوش نصب کارت شناسايي حاوي. 

 و پرسنل بخش حسن رابطه با اساتيد ، بيماران. 

  پرشکي استفاده مناسب از گوشي و لوازم. 

  بخش عدم استفاده از گوشي همراه در. 

 مهارت هاي برقراري ارتباط -3

  هاي کالمي و غيرکالمي در اين ارتباطبرقراري ارتباط با بيماران و استفاده از تکنيك 

 برقراري ارتباط موثر با بيمار و همراهان و خانواده بيمار 

 برقراري ارتباط با همکاران، پرسنل پرشکي و مسوالن 

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

 )تشخيص، درمان و بازتوانی(بيمارمراقبت  -4

 بت از بيماراصول کلي مراق 

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

 بندهای زير است:شامل  پزشکی
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 تجوير دارو 

 تغذيه 

 اقدامات حمايتي 

 بازتواني بيمار 

 طب مکمل و جايگرين 

 تعهد حرفه اي، اخالق و حقوق پزشکی-5

 مهارت هاي تصميم گيري ، استدالل و حل مساله-6

 مراقبت از بيمار و مدارک پزشکی: –ب 

ات و بررسذي هذاي اخذ شذر  حذال و انجذام معاينذه باليني،تفسذير و پيگيذري نتذايش آزمايشذ – 1

اراکلينيك، ارزيابي و بيان برنامه تشخيصي و مطر  نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسذب از کليذه پ

 بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشيك.

ويريت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و به همراه کذارورز و پرشذك معذالش و اطذال  از  – 2

و ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صذورت لذروم و يذا ويريذت کليات برنامه درماني 

 بيماران سرپايي.

 گيذري دريافذت جذوابدر صورت لروم و بذه تشذخيص دانشذکده پرشذکي و گذروه مربوطذه پي – 3

آزمايشات )به شکل غيرحضوري مگر در موارد اورژانس( و بررسي آخرين گرارش هذاي پذاراکلينيکي 

 بيمار.

صورت لروم و به تشخيص دانشکده پرشکي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي مخصوص در  – 4

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

در صورت لروم و به تشخيص دانشکده پرشکي و گروه مربوطه نوشذتن برگذه هذاي درخواسذت  – 5

ندوسذکوپي، آنييذوگرافي و کليذه راديوگرافي، سذونوگرافي، آ MRI  CTScanتصويربرداري از جمله 

برگه هاي درخواست پاراکلينيگ ديگر، در صذورتي کذه برابذر مقذررات آن گذروه يذا بيمارسذتان يذا 

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

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

با تعيين معاونت آموزشي دانشکده بر عهذده کذارآموز مذي  فراگيري امور زير به منظور کسب مهارت

 باشد. 

 مهارت بالينی .1
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 شر  حال ساختارمند، يکپارچه ، کامل و جامع و متمرکر بر شکايت اصلي بيمار اخذ 

 :توانايي انجام 

 معاينه فيريکي عمومي و جامع 

 معاينه منتال 

 س و غير اورژانسمعاينه باليني متمرکر بر شکايت اصلي بيمار در شرايط اورژان 

 :ثبت اطالعات مربوط به بيمار در پرونده شامل 

 خالصه پرونده -شر  پروسيجرها -دستورات -سيرپيشرفت بيماري -يافته هاي اوليه 

 نوشتن مشاوره 

  نوشتن برگه اعرام و ارجا 

 نوشتن گواهي فوت 

 شركت در همايش هاي آموزشی:  –ت 

و يا کارگاهي و جلسات آموزشي بخذش  يس تئورشرکت منظم و فعال در کليه کالس هاي در – 1

، اتاقهاي عمل، راندهاي managementشامل گرارش صبحگاهي، کنفرانس هاي علمي، کالس هاي 

 آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي.

 حضور فعال و منظم در ويريت بيماران توسط پرشك معالش. – 2

مه تعيين شده و گذرفتن شذر  حذال، انجذام شرکت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنا – 3

 معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پرشك معالش يا.

معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پرشك معالش شذامل: معرفذي کوتذاه بيمذار، دليذل  – 4

 بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي و طر  درماني.

 بق برنامه تنظيمي توسط مسئول آموزش بخش. ارائه کنفرانس هاي علمي در صورت لروم ط – 5

 حضور در بيمارستان:  –ث 

حضور در بيمارستان، درمانگاه و يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده از سوي رياسذت  – 1

هر گروه يا بخش يا دانشکده )مسئول آموزش کارآموزان هر بخش موظف است بذراي کليذه سذاعات 

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

شب درماه  10حداکثر تعداد کشيك، براساس شرايط گروه و دانشکده تعيين و در هر صورت از  – 2

 شب در ماه 5حداقل تعداد کشيك در گروه هاي داخلي، جراحي، کودکان و زنان  تجاوز نخواهد کرد.

براساس تعداد بيمار، تعداد کارآموز، امکانذات رفذاهي،  و درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش
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تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حداقل تعداد کشيك را تعيين مذي کنذد. سذاعت کشذيك 

 کارآموزان براساس امکانات و شرايط هر دانشکده پرشکي تعيين مي گردد. 

ش مذوزپرشذك مسذئول آ تنظيم برنامه چرخش کارآموزان در بخشها و کشذيك هذا بذه عهذده – 3

 کارآموزان است. 

سذاعت قبذل( و يذا در  24جابجايي در برنامه کشيك ممکن نيست، مگر با اطال  قبلي )حداقل  – 4

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

 ا ممنو  است.ترک کشيك جر در موارد اضطراري و با کسب اجازه از پرشك کشيك مطلق – 5

اولويت کاري کارآموزان شرکت در جلسات و همذايش هذاي آموزشذي، رانذدهاي آموزشذي و در  – 6

 درمانگاه ها است. 

موارد تخلف کارآموزان از شر  وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجذام وظذايف و يذا شذکايات – 7

ا بيمارستان يا دانشکده مطر  کارآموزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش، گروه ي

و تصميمات الزم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر کدام از مراجع رسذيدگي کننذده 

اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم مقتضذي ارجذا  خواهذد شذد. 

 مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشکده خواهد بود. 

 

 رم نمرات ارزشيابی دانشجويان شامل:با 

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

 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب
 نمره 1

بر طبق سند  فعاليت عملي بخش

 توانمندي ها(
 نمره 3

 حضور در کارگاه ها
 نمره 1

کتبي يا  - OSCEامتحان 

 شفاهي پايان دوره
 نمره 8

 نمره 2 ايرعايت مقررات و اخالق حرفه نمره 1 )شر  حال و حضور( فعاليت درمانگاهي 

اخذ شر  حال دربخش و ثبت دقيق 

 آن
 نمره 2

 نمره امتحان پايان بخش  8

 نمره عملکرد طی دوره 12
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Progress Note  

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

Subjective : نکذذاتي توسذذط بيمذذار يذذا همذذراه وي در مذذورد تغييذذرات در شذذکايات بيمذذار اظهذذار 

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

Objective : کند شامل عاليم حيذاتي، تغييذرات جديذد نکاتي است که پرشك در معاينه پيدا مي

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

Assessment : گذردد )ماننذد ارزيابي هاي انجام شده و اقدامات پاراکلينيك روز گذشته ثبذت مي

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

Plan : ق بذراي بيمذار توسذط پرشذك در نظذر گرفتذه برنامه اي است که بر اساس سه قسمت فذو

 شود) شامل درمانهاي دارويي و ... ( مي

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

يادداشتي است که روي پرونده بيمار بستري در بخش هنگام تحويل گرفتن بيمار نوشته مي شود و 

 : شودميبه 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 ... (

 ج( تشخيص و يا تشخيص هاي احتمالی مطرح براي بيمار

 د( اقدامات درمانی كه تا حال حاضر صورت گرفته است

Off service Note  

يادداشتي است که پرشك در آخرين ويريت بيمار بستري در بخش جهت اطال  کادر جديد پرشکي 

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

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

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

 )نه اينترن و استاجر کشيك(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  



دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی قم -جراحیلوگ بوک کارآموزی   

 

8 

 

 :  جراحیبخش  وزيآماوين كنفرانسهاي آموزشی دوره كارعن -1

 محل مهر و امضاء استاد  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 

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

 دهد

  را شناسايی كند، براساس  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 

موزش بيمار در حد مورد انتظار از پزشک عمومی استدالل و پيشنهاد توانبخشی  همراه با آ

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

 ضوابط بخش( مشاركت كند. 

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

 تر ) مطابق ضوابط بخش( انجام دهد.سطوح باال
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  خواهد شدبا آن آشنا  جراحیبخش كه دانشجو در محتواي آموزشی  -2
 

 عالئم و شکايات شايع 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   توده گردن 

   ديس فاژي 

   توده پستان

   درد پستان

   ترشح پستان 

   استفراغ و تهو  

   درد حاد شکم 

رد مرمن شکم د    

   توده شکم 

   يرقان انسدادي 

   خونريري گوارشي فوقاني )هماتمر( 

   خونريري گوارشي تحتاني )خونريري( از مقعد 

   توده کشاله ران 

   لنگش پا )کالديکاسيون ( 

   درد حاد اندام تحتاني با توجه به مشکالت عروقي 

کالت عروقي درد مرمن اندام تحتاني با توجه به مش    

   ندول تيروئيد 

   لنفادنو پاتي نواحي گردن، آگريالو کشاله ران 

   پلورال افيوژن

   عدم دفع گاز و مدفو 

   اختالل دفع مدفو 

   اتسا  شکم 
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 عالئم و شکايات شايع 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

   درد مقعد

   خارش مقعد

 

 سندرم ها و بيماري هاي مهم در اين بخش 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

    شوک

   سوختگي 

   سرطان معده 

   آپانديست حاد 

   بيماريهاي بدخيم روده بررگ 

بيماري هاي خوش خيم روده کوچك و روده بررگ و 

 آنوس
  

   بيماريهاي پپتيك معده و دوازدهم 

   پانکراتيت حاد ومرمن

   انسداد روده 

   فتق هاي جدار شکم و کشاله ران 

وي با تاکيد بر بيماريهاي ناشي بيماريهاي مجاري صفرا

 از سنگ کيسه صفرا 
  

توده هاي پانکراس با تاکيد بر بيماريهاي بدخيم 

 پانکراس
  

   بيماريهاي بدخيم پستان 

بيماريهاي خوش خيم تيروئيد با تاکيد بر گواتر و 

 پرکاري تيروئيد
  

   بيماريهاي بدخيم تيروئيد
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 سندرم ها و بيماري هاي مهم در اين بخش 
نام و نام خانوادگی 

 بيمار
 مهر استاد

تاکيد بر توده هاي خوش خيم و بدخيم کبد با 

 بيماريهاي شايع در کشور 
  

   ( ATLSتروماي ماژور )اداره مصدوم براساس آموزه هاي 

   اداره آب، الکتروليت و اسيد و باز در بيماران جراحي 

   اداره بيماران جراحي قبل و بعد از اعمال جراحي 

   خونريري و هوستاز جراحي و اصول انتقال خون 

   مراقبتهاي حاد جراحي

   عفونت هاي جراحي 

   اداره زخم ها و ترميم زخم

مري  به معده رفالکس    

   شر  حال و معاينه بيمار جراحي مغر و اعصاب

رويکرد )دسته بندي، يافته هاي سي تي، اورژانسها( و 

  Head Injury اداره بيمار مبتال به تروماي جمجمه
  

    اداره بيمار مبتال به تروماي ستون فقرات

   بيماريهاي عروقي مغر

 

 در مورد كارآموزان استاد مربوطه و اينترن بخش می باشد.پروسيجرها  تاييد كننده انجام 

 توسط اساتيد انجام خواهد شد. ،روسيجرها پدر طی و پايان دوره ارزيابی  
 

 تاييد كننده كارآموز پروسيجرها رديف
خودارزيابی 

 كارآموز

   انجام جيکنترل خونريري هاي خار 1

   انجام استفاده از ابرار جراحي 2

   انجام بي حسي موضعي 3
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 تاييد كننده كارآموز پروسيجرها رديف
خودارزيابی 

 كارآموز

4 
بخيه کردن و برداشتن بخيه 

 پوستي
 انجام

  

5 
شامل شستشو،  مراقبت از زخم

 پانسمان 
 انجام

  

6 
مشارکت انجام پانسمان هاي 

 پيچيده همراه با دبريدمان ساده 
 انجام

  

   انجام مشارکت در تخليه آبسه 7

   انجام تعبيه لوله معده 8

   انجام تعبيه سوند ادراري  9

10 
مشارکت در گذاشتن لوله قفسه 

توراکوستومي با سوزن در  صدري

  فشارنده پنوموتوراکس

 انجام
  

   مشاهده پاراسنتر شکمي 11

   انجام اداره زخم سوختگي 12

   انجام تعبيه رکتال تيوب 13

   مشاهده *ناخن  زير هماتوم تخليه 14

   مشاهده لوله* با توراکوستومي 15

   مشاهده ختنه* 16

   مشاهده کات داون عروق محيطي*  17

   انجام مشارکت در تخليه آبسه 18

   انجام تعبيه لوله معده 19

   انجام تعبيه سوند ادراري  20

21 
مشارکت در انجام 

 کريکوتيروئيدوتومي توراکوسنتر
 انجام

  

 ستاره دار ترجيحی می باشد.*موارد 
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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

   پيوهشيهمکاري در طر   6

7     
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 كارگاه هاي آموزشی طی دوره
 

 تاريخ ارگاهعنوان ك
تاييد حضور توسط آموزش 

 بيمارستان

    جراحيشر  حال گيري و معاينات در طب 

   جراحيآشنايي با گرافي هاي شايع در طب 

   انتقال خون و آشنايي با عوارض آن

   مايع درماني و اصال  الکتروليت ها

   تست هاي آزمايشگاهي آشنايي با

   بي حسي موضعي در جراحي

   باز کردن راه هوايي )اينتوباسيون، تراکئوستومي(
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 گذرانده شده هاي كشيکاطالعات مربوط به  -3

ص شده از سوي باشد و مسوول نظارت  بر عملکرد و حضور غياب کار آموزان ناظرين مشخکشيك درماه مي 8و حداکثر  5کشيك موظف حداقل 

 باشند.دانشگاه مي

 تاييد حضور در بخش تاييد حضور در اورژانس تاريخ تاييد حضور در بخش تاييد حضور در اورژانس تاريخ
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 ريپورت نمونه فرم ارزشيابی و عملکرد دانشجو در مورنينگ
 ضعيف متوسط خوب ريپورتآيتم هاي ارزشيابی مورنينگ 

    و ارائه شر  حال باليني معرفي کامل بيمار

    ارائه تشخيص هاي افتراقي 

تعيين اقدامات تشخيصي يا درماني مطر  براي بيمار )از نظر پيامد، هرينه، 

اقدامات تشخيصي درماني  ايمني(و استخراج اطالعات مربوط به گرينه هاي 

 مختلف

   

    نجام  شدهبررسي اقدامات ا

مقايسه اقدامات انجام شده و يافته هاي استخراج شده از مطالعات، برميناي 

 جسجوي مبتني برشواهد
   

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

 درماني(  براي بيمار
   

    بحث گروهي و توصيه هاي درماني براي بيمار

    اي جستجوي منابع ومطالعات تکميليارائه پيشنهادات بر

    استفاده از وسايل کمك آموزشي جهت ارائه مطالب و تسلط به محتواي ارائه شده

    منابع

    ارزيابي کلي اساتيد از ارائه

 نمونه فرم ارزشيابی شرح حال دانشجو

 آيتم ارزشيابي
 ضعيف متوسط خوب

2 1 0 

    ثبت شر  حال بيمار

    ستريثبت علت ب

    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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 نمره نهایی دانشجو:

 فعاليت آموزشی
نمره تعيين 

 شده
 توضيحات نمره دانشجو

  نمره 1 و ارائه آنحضور فعال درمورنينگ 

 

  نمره 1 ارائه کنفرانس علمي و ژورنال کالب

  نمره 1 حضور در کارگاه ها

  نمره 1 اخذ شر  حال درمانگاهي

 Progressاخذ شر  حال بيماران بخش و 

note و ثبت دقيق آن 
 نمره 2

 

  نمره 1 حضور فعال در کشيك ها

  نمره 3 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

 

        و ماهد      تجديد دوره:     يک ماه   ماه 2قبولی 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 ی استاد:مهر و امضا

 مهر و امضای استاد:

 

 مهر و امضای استاد:

 مهر و امضای استاد:


