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 کارآموزمشخصات 
 

 

 نام و نام خانوادگی :

 شماره دانشجویی:

 تاریخ و محل تولد :

 سال ورودی دوره پزشکی عمومی :

 نام دانشگاه دوره پزشکی عمومی :

 شماره تلفن محل سکونت یا همراه:

 نشانی پست الکترونیک :

 از تاریخ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . لغایت .  .  .  .  .  . .  .  . طول دوره:       

 



3 

 

  فهرست

 --صفحه -------------------------------------عنوان  --

  5                                   مقدمه                                                       

 مقررات درون بخشی کودکان: کلیات قوانین و بخش اول 

 Log book                                          7اصول کلی تکمیلی  -

 8                                           کلیات قوانین و مقررات بخش  -

                                    9         بالینی کودکان کارآموز در بخش برنامه های آموزشی -

 11                            در بخشاصول اخالقی و رفتار حرفه ای  -

 11      نی   اهداف کلی آموزشی کارآموزان در طول دوره بالی -

        ( Must learnبخش دوم :  اهداف آموزشی بخشها  )  

 11     اهداف عمومی بخشها براساس کریکولوم وزارتخانه      -

 17                                                                  بخش اورژانس -

 19                                                                     بخش جنرال -

    11                                                                     بخش عفونی -

  11                                                    بخش نوزادان                -

 11                                               انکولوژی بخش هماتولوژی -

 15                                                  بخش ایمنولوژی و آلرژی -

 12                                                                    بخش گوارش -

 18                                                    بخش غدد و متابولیسم -

 03                                                                بخش نفرولوژی -

 01                                                                بخش نورولوژی -

 00                                                                       بخش قلب -

 01                                                                         بخش ریه -
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 05بخش داروخانه                                                                 -

                                            بخش سوم : فرمهای آموزشی 

 08                                                        فرم ثبت شرح حال -

 11                                     فرم حضور در درمانگاه آموزشی -

 12                                 فرم شرکت در کارگاههای آموزشی -

 17                   روسجورها (            فرم مهارتهای عملی ) پ -

   19          ارزیابی دوره ای فراگیر دررعایت حقوق گیرندگان خدمت    -

 بخش چهارم : ارزشیابی 

                                      51             استاد بخش در روتیشنارزیابی کارآموز توسط  -

 25           در کشیکارزیابی کارآموز توسط رزیدنت ارشد  -

 MINI CEX                                                        22آزمون  -

 27                                         جمع بندی ارزیابی الگ بوک -

 28                                               ارزیابی نهایی پایان دوره -

 29                                                               بخش پنجم : منابع  

 73                                                                    تدوین و بازنگری  
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الروبی  را خود توانيد حافظه می آن با است که نقاشی مثل نوشتن

 کنيد.

 

 مقدمه

 دانشجویان در دوره های بالینی،  عملی ارزیابی معیار مهمترین امروزه     

Log book  بالینی آموزشی برنامه یک وارد شما وقتی . باشد می 

 کامل اطالع مربوطه گروه ضوابط و آموزشی اهداف از بایستی ، شوید می 

 آموزشی گروه جانبه دو انتظارات بایستی دیگر سوی از . باشید داشته

  . شود اجرا و تدوین روشنی به نیز گروه از شما انتظارات مقابل در ازشما

 فراهم ارزشمند ای مجموعه تدریج به عملی تجربیات آوری جمع و ثبت

 و تجربیات دانشجویان پزشکی کشور دانشگاههای اکثر و در وردآ می

 اساس این و رسانند می ثبت به ای در مجموعه را خود مهم عملکرد

 . است آنان عملکرد ارزیابی

 خود آموزشی فعالیت نحوه از مناسبی بازخورد اگر دیگر سوی از

 های زمینه و کار نقائص طبیعتاً باشید نداشته مربوطه اساتید طرف از

 .ماند خواهد مخفی شما پیشرفت

 ، روزانه های فعالیت موقع به ثبت صورت عدم در کم فرصت به با توجه

 .شد خواهند فراموشی سپرده به آنها از بخشی طبیعتاً
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 بخش اول

کلیات قوانین و مقررات ردون 

 بخشی کودکان
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 LOG BOOK تکمیلی کلی اصول

 و عملی به تجربیات مربوط اطالعات میبایست انآموزکار تمامی 

 جمع آوری نماید. LOG BOOK قالب در را خود علمی

بالینی کودکان  دوره شروع از  LOG BOOKتکمیل  انآموزکار برای 

 است الزامی

 .کند تکمیل شخصا را خود  LOG BOOKمیبایست  کارآموز هر 

  Log bookدر شده ثبت اطالعات کلیه است موظف آموزکار هر 

 برساند مربوطه استاد تائید به تفکیک به را

 محل در نظر اظهار و امضا به ملزم آموزهر کار مربوطه استاد 

 .باشد می برگ هر در شده مشخص

 LOG تشخیص دهد که زمان هر در است مختار و مجاز آموزشی گروه 

BOOK بگیرد اختیار و بازخورد در بررسی جهت را. 

 LOG BOOK اوقات تمامی در کارآموزان شود می توصیه 

 ثبت به نسبت لزوم موقع در تا باشد داشته بهمراه را خود

 . نمایند اقدام آن در اطالعات

 مفقود بسیار دقت نمایید چرا که درصورت  LOG BOOKدر حفظ  

 .شد خواهید مشکل جدی دچار بسیار بطور ها ارزیابی جریان در شدن

نگردد در پایان دوره تکمیل  log bookدر صورتی که موارد موجود در  

 در نمره ارزشیابی تأثیر مهمی خواهد گرفت

 باشد. می 2بخش نمره نهایی پایان  13نمره اختصاص یافته از  
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 کلیات قوانین و مقررات بخش کودکان

  :ماه 0طول دوره 

  :ساعت 093مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره 

  صبح  5/7حداقل زمان حضور دانشجویان در بخش های بالینی از

 .روز در هفته می باشد 5بعد از ظهر و  1لغایت 

  حضور دانشجو در جلسات توجیهی بدو ورود به بخش بالینی کودکان

 الزامی می باشد.

 عصر می باشد  19لغایت ساعت  15فعال در  کشیک  از ساعت حضور

. 

  * تبصره:        

و می باشد ظهر11صبح تا  5/7از ساعت  کودکان بالینیحضورکارآموز دربخش 

              می باشد. 11:03لغایت  11:03حضور در کالسهای تئوری اطفال از ساعت 

 و همچنین   برنامه های آموزشیتمامی در  حضور بموقع و قبل از استاد

 درمانگاه راند و

 منوط به انجام کلیه وظایف محوله در  11در ساعت  آموزخروج کار

 می باشد.بخش 

  دانشجو موظف است ساعات ورود و خروج به مرکز را از طریق ثبت

 تایمکس اعالم نماید در غیر اینصورت غیبت منظور خواهد شد. 

  با توجه به عدم مرخصی کارآموزان در طی دوره کارآموزی با ارفاق

بالینی می تواند غیبت موجه  در کل دورهروز  0 حداقل  گروه کودکان

        ) با موافقت استاد مربوطه ( داشته باشند.

 



9 

 

 کارآموز در بخش بالینی کودکان برنامه های آموزشی

  : بین بخشهای بندی های کوچک  در گروه تقسیم بندی كارآموزان

 اورژانس،جنرال،  نوزادان و بخشهای فوق تخصصی چرخش دارند .

  در بخش و تکمیل  13/8صبح  تا    03/7از ساعت   بیماران:ویزیت صبحگاهی

، پیگیری Daily Note ،On Service Noteپرونده از نظر شرح حال، 

 آزمایشات . . . 

 *دوند تشخیصی درمانی بیمار خود باشکارآموز باید در جریان کامل ر*       

 :ه دقیق 13شروع شده ودانشجو باید  15/8راس ساعت  گزارش صبحگاهی

در سالن حضور یابد. تاخیر در ورود جایز نبوده و غیبت در  از شروع قبل 

در گزارش  مورد بیمار دو حداقلمعرفی  مورنینگ تلقی خواهد شد.

 در طول دورهصبحگاهی و بحث در مورد بیماران بستری شده 

 تبصره :

حضور و غیاب در جلسه فوق الذكر توسط پرسنل آموزش همه روزه انجام خواهد  -

جلسه غیبت غیر موجه  در طی دوره بالینی ،  3شد و بدیهی است كه حداكثر 

 تصمیم گیری در شورای آموزشی گروه انجام خواهد شد.

  :ش ند یا دستیار بخبعد از مورنینگ بر بالین بیمار توسط ات راند آموزشی

حضور استاد در بخش حضور از شایسته است دانشجو قبل  می شود. انجام

حثها ب، فعال در کلیه برنامه های آموزشی بخش مشارکت و نیز داشته باشد

شده  نییتع یپرونده  و کسب مهارتها لیتکم، مطالعه مطالب تعیین شده ،

 روتیشن داشته باشد.در هر 

  :طبق برنامه تنظیمیحضور به موقع و فعال در درمانگاه  درمانگاه آموزشی 

 : كارگاه های آموزشی  
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 ی برای بیماریهای شایع و اورژانسنویس orderکارگاه نسخه و  -

 پروسجورهای ضروری   -

 مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ) مانا (  -

 ترویج تغذیه با شیر مادر  -

  احیاء نوزاد -

 احیاء کودک  -

 تبصره :

)موجه  حضور منظم و به موقع در كارگاههای فوق الذكر و در صورت عدم حضور  
 ، امکان ارسال نمره نهایی پایان دوره تا شركت در دوره بعدی یا غیر موجه ( 

 .نمی باشد

 باید بر اساس کتاب باربارا و استانداردهای بخش  شرح حال و سایر نت ها
 کودکان باشد.

  داشته  ( صفحه 0 )حداقلتمامی بیماران بخش باید شرح حال استاژری
باشند، به استثناء بخش اورژانس که فقط یک شرح حال برای هر کارآموز 

 کفایت میکند ولی تمام بیماران باید سیر بیماری داشته باشند. 

 

  Daily Note  سیر بیماری( بر اساس (SOAP باید نوشته شود.  

 *S: subjective, O: Objective, A; assessment, P; Plan 

 در امتحانات پایان دوره شركت  : 

( ،  Must learn )با اهداف آموزشی  برابر:  ی آزمون پایان دورهمحتوا
 مباحث تدریس شده در کارگاههای کل دوره

 Mini cex//شفاهیکتبی / osceصورت به نحوه برگزاری آزمون :

 بالینی کودکان آخرین روز دوره زمان برگزاری :
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 اصول اخالقی و رفتار ی حرفه ای کارآموزان

  روپوش سفید، مقنعه و شلوار  مشکی و کفش ساده، استفاده از یونیفرم (

عدم استفاده از شلوار جین( و کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت 

آموزشی شامل : عکس، نام و نام خانوادگی، آرم دانشگاه، رشته تحصیلی 

دانشجو باید به صورت متحدالشکل بر روی لباس فوق، به طوری و سمت 

 که قابل رویت باشد نصب گردد .

  در زمینه کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت متعاقب

 قوانین و مقررات دانشکده عمل نمایید.

 درمانی در  -در برخورد با بیماران، همراهان آنها، همکاران وکادر آموزشی

 .اخالقی و شئونات اسالمی را نمایدرعایت اصول بخش 

 .کفش دانشجویان باید جلوبسته باشد 

 وظیفه شناسی و مسئولیت 

 احترام به دیگران 

 صداقت و رازداری 

 خطاهای خود را بپذیرد، با سوال کردن از  اساتید و مطالعه فردی تالش تعالی شغلی(

 (سازد.می کند کمبودهای دانشی و مهارتی خود را مرتفع 

 دادن ( منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح) نوع دوستی و اصل سودمندی 

 حقوق و ایمنی بیمار 

 .درمانی ، كشیدن سیگار ممنوع است الزم به ذكر است در كلیه مراكز آموزشی
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 اهداف  کلی آموزشی کارآموزان در طول دوره بالینی 

 آشنایی با بیماریهای شایع در کودکان  

 آشنایی با سیر رشد و تکامل طبیعی در کودکان و نحوه ارزیابی آن  

آشنایی با مراقبتهای بهداشتی الزم در سنین مختلف و طب پیشگیری  

 در کودکان 

آشنایی با نحوه برخورد با عالیم و نشانه های شایع بیماریهای کودکان  

 مراجعه کننده به مرکز .
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 بخش دوم 

ف آموزشی بخش اه  اهدا
(MUST LEARN ) 
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 حیطه دانش :

 نشان دادن درک پاتوفیزیولوژی مشکالت شایع طب اطفال .1

شناخت راهکارهای مراقبت های کودک سالم و پایش رشد و نمو   .1

 کودکان 

 شناخت اپیدمیولوژی بیماری ها و مرگ و میر کودکان در ایران .0

شناخت مفاد ذکر شده در دستورالعمل کشوری مراقبت های ادغام  .1

 یافته ناخوشی های اطفال )مانا(

 شناخت شکایات شایع در طب کودکان و بیان تشخیص های افتراقی  .5

 شناخت اورژانس های شایع و مهم در طب کودکان .2

 شناخت بیماری های مزمن شایع در طب کودکان .7

در بیماری های شایع طب  شناخت اصول کاربرد منطقی داروها .8

 کودکان

شناخت موارد ارجاع و نحوه ارجاع به سطوح باالتر درمانی در  .9

 مشکالت شایع کودکان

 

 :حیطه مهارت 
 کسب توانایی معاینه بالینی نوزاد ، شیرخوار ، کودک و نوجوان  .13
کسب توانایی برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان و خانواده آنان  .11

 صحیح و ضروری بالینیدر کسب اطالعات 
کسب توانایی ثبت شواهد و یافته های بالینی و سیر بیماری در  .11

پرونده بیمار )شرح حال ، شرح سیر بیماری ، درخواست آزمایشات 
 ، نوشتن مشاوره ، خالصه پرونده و ... (

 کسب توانایی برقراری ارتباط با سایر اعضای تیم درمانی  .10

 هریکولوم وزارتخانواهداف عمومی بخشهای بالینی بر  اساس ک
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ه نوزاد در مورد تغذیه با شیرمادر ، توانایی ارائه مشاوره به خانواد .11
الگوهای طبیعی خواب و بیداری ، دفع ادرار و مدفوع ، تست های 
غربالگری و واکسیناسیون و مکمل های غذایی و ویتامینی و انجام 

 مشاوره در مورد ختنه در پسران
کسب توانایی جمع آوری و تلفیق شواهد کسب شده در راستای  .15

 درمانی اتخاذ تصمیمات تشخیصی و
توانایی طرح تشخیص های افتراقی شکایت های شایع کودکان و  .12

 ارائه برنامه های تشخیصی هر شکایت
ر نظر دکودکان با  کسب توانایی پیگیری بیماری های مزمن شایع .17

گرفتن عوارض بیماری و تاثیر آن بر روی رشد ، نمو و عملکرد 
 عاطفی ، اجتماعی و اقتصادی خانواده

توانایی محاسبه دوز صحیح دارو براساس وزن و سن نشان دادن  .18
 کودک

کسب توانایی نوشتن نسخه برای داروهای شایع از قبیل آنتی  .19
 بیوتیک ها و داروهای ضد تب

کسب توانایی آموزش نحوه مصرف دارو به بیمار و خانواده و ارزیابی  .13
 میزان همکاری خانواده در این زمینه

در برخورد با بیماری های شایع کسب مهارت در کاربرد اصول مانا  .11
 کودکان

تشخیصی و  (Procedure)کسب توانایی انجام مهارت های عملی  .11
 در جدول محتوا( 92تا  85درمانی در طب کودکان )موارد 

 

 حیطه نگرش : 

فراگیری درک و توانایی اعمال ارزش های فردی ، اعتقادات و حقوق  .10

 بیمار و خانواده وی

بهداشتی مقرون  اعمال اهمیت مراقبت هایفراگیری درک و توانایی  .11

 به صرفه و با کیفیت در راستای ارائه خدمات بهداشتی
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فراگیری درک و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشک ، تمایالت  .15

 بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی 

فراگیری درک و توانایی اعمال نقش پزشک به عنوان هماهنگ  .12

 تیم درمانی و درک نقش سایر اعضاء تیم درمانی« یرمد»کننده 

 فراگیری درک و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب .17
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 حیطه شناختی:
 :دهندیم لیتشک را رشته آن ییسرپا مارانیب %08 که مهم اریبس مبحث 3 شناخت
 اصول احیاء قلبی ریوی کودکان .1

 دچار مسمومیت درمانی کودک، رویکرد تشخیصی ارزیابی  .1

 ارزیابی ، رویکرد تشخیصی درمانی کودک مبتال به شوک .0

 سایر انتظارات:

 کاهش سطح هوشیاری، رویکرد تشخیصی درمانی کودک با ارزیابی  .1

 دچار تشنج، رویکرد تشخیصی درمانی کودک ارزیابی   .2

دیسترس تنفسی )آینه , ، رویکرد تشخیصی درمانی کودک با ارزیابی  .3

 سیانوز ، جسم خارجی,کروپ,آسم(

دچار تروما، غرق شدگی ، رویکرد تشخیصی درمانی کودک ارزیابی  .4

 ,سوختگی ,مار وعقرب زدگی

 
 حیطه مهارتی:

 مشاهده خونگیری  و رگ گیری   .1

  NGمشاهده گذاشتن  .1

استفاده از دمیار ماسکی و دهانی و آموزش آن به والدین جهت  .0
 بیماران 

 های رشد و ارزیابی رشد استفاده صحیح از منحنی .1

 اورژانس

 



18 

 

 و دورسر گرفتن قد و وزن .5

   CPRمشاهده انجام  .2
 معاینه مردمک ها  .7

 مشاهده انتوباسیون  .8

 جسم خارجی خارج کردن مشاهده انجام مانورهای  .9
 AVPUو  GCSمشاهده تعیین اسکور  .13
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 حیطه شناختی:
 :دهندیم لیتشک را رشته آن ییسرپا مارانیب %08 که مهم اریبس مبحث 3 شناخت
توانایی برقراری موثر حرفه ای ارتباط با کودکان ,نوجوانان  .1

,خانواده آنان وسایر اعضا تیم درمانی در جهت کسب اطالعات  

 صحیح

کسب دانش پایه در روند رشد و نمو فیزیکی و روانی طبیعی از  .1

 زمان تولد تا بلوغ

 به سرماخوردگی ، سینوزیت، فارنژیت آشنایی با کودک مبتال .0

 سایر انتظارات:

 توانایی ثبت شواهد دریافتی های بالینی وسیر بیماری در پرونده .1

تغذیه  ،کاربرد بالینی مراقبتهای تغذیه ای شامل  شیر مادر .2

 تغذیه دوران نوجوانی ,بررسی سوء تغذیه،تکمیلی

 آشنایی با رویکرد تشخیصی درمانی کودک آزاری .3

مشاوره جهت پیشگیری از حوادث )مسمومیت,سوختگی, سقوط از ارائه  .4

 ارتفاع ,خفگی,کاهش خطرات ناشی از رانندگی(

 BM1توانایی اندازه گیری معیارهای رشد شامل قد, وزن ,دور سر،  .5

 وتفسیر نتایج براساس استاندارد

 ، گاستروآنتریتبرخورد با کودک مبتال به دردشکم,یبوست، ایکتر .6

 جنرال
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، اشک ریزش و سایر  red eyeبرخورد باکودک مبتال به لکوکوریا،  .7

 مشکالت چشمی 

آشنایی با کودک مبتال به گوش درد، معاینات گوش و تشخیصی اوتیت  .0

 مدیا

شناخت برنامه واکسیناسیون کشوری و آشنایی با موارد مصرف و منع  .9

 مصرف واکسن ها 

 
 حیطه مهارتی:

 
 مشاهده خونگیری  و رگ گیری   .1

  NGمشاهده گذاشتن  .1

استفاده از دمیار ماسکی و دهانی و آموزش آن به والدین جهت  .0
 بیماران 

 استفاده صحیح از منحنی های رشد و ارزیابی رشد .1

 و دور سر گرفتن قد و وزن .5

 معاینه مردمک ها  .2

 به مادران  ORTآموزش  .7
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 حیطه شناختی:

 :دهندیم لیتشک را رشته آن ییسرپا مارانیب %08 که مهم اریبس مبحث 3 شناخت

   FWLSآشنایی با کودک مبتال به  .1

 آشنایی با کودک مبتال به اوتیت   .1

 آشنایی با برنامه واکسیناسیون کشوری .0

 

 سایر انتظارات:
 آشنایی با کودک مبتال به فارنژیت  .1

 آشنایی با کودک مبتال به سینوزیت  .2

 آشنایی با کودک مبتال به پنومونی  .3

 

 مهارتی: حیطه

 LPمشاهده . .1

 مایع مفصلی  TAPمشاهده  .1

 پلورال افیوژن TAPمشاهده  .0

 مشاهده و انجام خونگیری  و رگ گیری   .1

  NGمشاهده و گذاشتن  .5

 و تفسیر آن  PPDانجام  .2

 

 عفونی
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 حیطه شناختی:

 بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل میدهند: %08مبحث بسیار مهم که  2شناخت 

چگونگی برخورد با ایکتر نوزادی )نکات مهم در شرح حال ومعاینه  .1

ریسک فاکتورها ،عالئم بالینی همراه، آزمایشات الزم، –فیزیکی 

 اندیکاسیون بستری جهت فتوتراپی، اندیکاسیون تعویض خون(

چگونگی برخورد باعفونت های نوزادی)نکات مهم درشرح حال ومعاینه  .1

ری ونوزادی ,عالئم بالینی ,آزمایشات فیزیکی ,ریسک فاکتورهای ماد

 الزم ، اصول ومدت درمان ، تشخیص های افتراقی(

 سایر انتظارات:

 اشنایی با گرفتن شرح حال نوزادان )پره ناتال ، ناتال، پست ناتال( .1

 آشنایی با معاینه فیزیکی در نوزادان .2

 -آشنایی با مشاوره با مادر بعد از تولد ) آموزش پوزیشن صحیح شیردهی .3

مزایای شیر جهت مادر و نوزاد، عالئم خطر, ارجاع , مراقبت های ناف، 

 پوست، ژنیتال

آشنایی با مشکالت شایع شیردهی )مشاوره مناسب به مادر، شقاق  .4

، احتقان ، ماستیت( با    Nipple Confusion-پستان ، پستان فرورفته

 شرکت در کارگاه شیرمادر

 کارگاه احیاء(آشنایی با اصول احیاء نوزاد )شرکت در .5

 نوزادان
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 حیطه مهارتی:

 مشاهده احیاء نوزاد .1

، سوپراپوبیک ، خونگیری  LPمشاهده پووسیجرهای شایع :  .1

وتغذیه NG Tube گذاشتن-وریدی ، رگ گیری، شریانی

 ازطریق آن

دور سر  انجام معاینه دقیق نوزاد +)طریق صحیح گرفتن قد، .0

و وزن نوزاد و استفاده از منحنی های رشد جهت طبقه 

 بندی نوزاد(

مشاهده مراقبت های اولیه و روتین در اتاق زایمان , بخش  .1

 نوزادان و نرسری
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 حیطه شناختی:
 بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل میدهند: %83مبحث بسیار مهم که  1شناخت 

 چگونگی برخورد با  کودک مبتال به آنمی .1

کودک مبتال به بدخیمی های شایع ) لوسمی چگونگی برخورد با   .1

 ها (

 

 سایر انتظارات: 

 چگونگی برخورد با  کودک مبتال به فقر آهن .1

    B 12چگونگی برخورد با  کودک مبتال به کمبود فولیک اسید و  .2

 چگونگی برخورد با کودک مبتال به هموگلوبینوپاتی های شایع )تاالسمی(  .3

آنمی های همولیتیک شایع )کمبود چگونگی برخورد با کودک مبتال به  .4

 (G6PD  آنزیم

 ITPچگونگی برخورد با  کودک مبتال به  .5

 چگونگی برخورد با  کودک مبتال به کمبود فاکتورهای انعقادی )هموفیلی( .6

 حیطه مهارتی:
 و تزریق داخل نخاعی  BMمشاهده آسپیراسیون  .1

 مشاهده الم ) اسمیر خون محیطی( .1

 الم مغز استخوان مشاهده .0

  NGگذاشتن و مشاهده   .1

 معاینه ارگانومگالی و لنفادنوپاتی .5

 

 هماتولوژی انکولوژی 

 

 ایمونولوژی ،آلرژی

 



25 

 

 

 حیطه شناختی:

 بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل میدهند: %83مبحث بسیار مهم که  1شناخت 

 آشنایی با بیمار مبتال به آسم -1

 آشنایی با بیمار مبتال به آنافیالکسی -1

 سایر انتظارات:

 مبتال به رنیت آلرژیک آشنایی با بیمار .1

 آشنایی با بیمار مبتال به اگزما .1

 آشنایی با بیمار مبتال به آلرژی غذایی .0

 آشنایی با بیمار مبتال به آلرژی دارویی .1

 آشنایی با بیمار مبتال به کهیر .5

 

 حیطه مهارتی:
 

 روش استفاده از اسپری بینی 

 روش استفاده از محفظه تنفسی  
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 حیطه شناختی:

 بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل میدهند: %83مبحث بسیار مهم که  1 شناخت

 چگونگی برخورد با کودک مبتال به یبوست .1

 چگونگی برخورد با  کودک مبتال به دردهای شکمی  .1

 

 سایر انتظارات :
چگونگی برخورد با کودک مبتال به اسهال و استفراغ حاد) مایع درمانی و  .3

 دهیدراتاسیون (تقسیم بندی شدت 

 چگونگی برخورد با کودک مبتال به اسهال مزمن  .4

   GERDچگونگی برخورد با کودک مبتال به  .5

کسب توانایی گرفتن شرح حال تغذیه ای در گروه های سنی مختلف   .6

 کودکان و ارائه مشاوره تغذیه ای به خانواده بیمار

حال و نشان دادن توانایی ارزیابی شدت دهیدراتاسیون براساس شرح  .7

 معاینه بالینی

 توانایی انجام مایع درمانی خوراکی و ارائه مشاوره به خانواده در این زمینه .0

کسب توانایی محاسبه و نوشتن دستور دارویی در بیمار بستری به علت  .9

 دهیدراتاسیون و نحوه ارزیابی کفایت درمان

 

 

 

 

 گوارش
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 حیطه مهارتی:

 خونگیری و  رگ گیری و انجام  مشاهده .13

  NGگذاشتن و  مشاهده  .11

 معاینه کامل شکم ، ارزیابی کبد، طحال و دیگر ارگانهای شکمی  .11

 معاینه کامل مقعد  .10
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 حیطه شناختی:

 بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل میدهند: %83مبحث بسیار مهم که  1شناخت 

 دیابت .1

 کم کاری تیروئید .2

 کوتاهی قد .3

 سایر انتظارات :

مطالعه کامل مباحث دیابت، تیرویید، رشد و بلوغ، ریکتز و هیپرپالزی  .1

 مادرزادی آدرنال از کتاب نلسون اسانشیل 

 اندازه گیری قد و وزن و دور سر و نقطه گذاری در چارت رشد .2

  FTTاپروچ به کودک با کوتاهی قد و  .3

 اپروچ به کودک با اختالالت بلوغ .4

 متابولیسم و آشنایی با عالئم آناپروچ اولیه به اختالالت ارثی  .5

 آشنائی با برنامه غربالگری کم کاری تیروئید مادرزادی .6

 آشنائی و مشاهده  عالئم اختالالت جنسیتی .7

 آشنائی با عالئم بالینی و رادیولوژیک ریکتز .0

کسب دانش پایه در رشد و نمو فیزیکی و روانی طبیعی کودکان و کاربرد  .9

 بالینی آن از تولد تا بلوغ

خت روندهای رشد و نمو فیزیکی و روانی غیر طبیعی از زمان تولد تا شنا .18

 بلوغ

 غدد و متابولیسم
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شناخت برنامه های غربالگری و پایش بیماری ها در بدو تولد و سایر سنین  .11

 با توجه به معیارهای کشوری

شناخت مراقبت های تغذیه ای شامل شیر مادر ، تغذیه تکمیلی ، تغذیه  .12

 مدرسه و تغذیه در دوران نوجوانی 

ناخت عالیم و نشانه های کمبودهای تغذیه ای و چاقی مرضی در ش .13

 شیرخواران و کودکان

 شناخت اصول ژنتیک بالینی و نشانه شناسی سندرم های کروموزومی .14

و  BMIتوانایی اندازه گیری معیارهای رشد شامل قد ، وزن ، دور سر و  .15

 تفسیر نتایج براساس منحنی های استاندارد رشد

در جوانب مختلف  (Development)ابی نحوه تکامل کسب توانایی ارزی .16

 )و ...  (Denverبا استفاده از ابزارهای موجود 

کسب توانایی گرفتن شرح حال تغذیه ای در گروه های سنی مختلف  .17

 کودکان و ارائه مشاوره تغذیه ای به خانواده بیمار

ت سالماستفاده صحیح از ابزارها و پروتکل های غربالگری به منظور حفظ  .10

 کودکان در جامعه

توانایی رسم شجره نامه در هنگام مواجهه با یک بیماری احتمالی ژنتیکی  .19

 در یک خانواده

 حیطه مهارتی:

 معاینه غده تیروئید -1

 انجام آزمون تروسو و چووستوک -1

مربوطه ،  Z scoreاستفاده از چارت های قد ، وزن و دور سر و محاسبه  -0

 و تعیین سن قدی. SDSمحاسبه 

 تفسیر تست های تیروئید-1
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 حیطه شناختی:

 بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل میدهند: %83مبحث بسیار مهم که  1شناخت 

 شناخت کامل و توانایی تفسیر آنالیز ادرار .1

شناخت نحوه جمع آوری صحیح ادرار برای ارسال به آزمایشگاه جهت  -

 ادرار بررسی آنالیز و کشت

چگونگی برخورد باکودک مبتال به هماچوری میکروسکوپ و  -

 ماکروسکوپیک 

 شناخت کریستالهای ادراری ، کست های ادراری -

 

 شناخت ، تشخیص و درمان عفونت ادراری .1

 تشخیص عفونت ادراری بر اساس آزمایشات و عالئم بالینی -

جهت  شناخت نحوه جمع آوری صحیح ادرار برای ارسال به آزمایشگاه -

 بررسی آنالیز و کشت ادرار

 توانایی افتراق عفونت ادراری فوقانی و تحتانی -

شناخت نکات مهم در معاینه فیزیکی و شرح حال کودکان مبتال به  -

 عفونت ادراری

 نحوه برخورد با کودک مبتال به عفونتهای مکرر ادراری -

 

 سایر انتظارات :
 ادمچگونگی برخورد با کودک مبتال به پروتئینوری و  .1

 چگونگی برخورد با پلی اوری و الیگوری   .2

 نفرولوژی
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شناخت فیزیوپاتولوژی بالینی تنظیم مایعات بدن و الکترولیت ها در طب  .3

 کودکان

شناخت انواع ترکیبات و مایعات درمانی موجود در بازار دارویی کشور و  .4

 محتویات آن ها 

شناخت نوع و نحوه تجویز مایعات در شرایط مرضی خاص نیازمند مایع  .5

درمانی اختصاصی )اسهال و استفراغ ، نارسایی قلبی و کلیوی ، ترشح 

 و ... ADHنامناسب 

نشان دادن توانایی ارزیابی شدت دهیدراتاسیون براساس شرح حال و  .6

 معاینه بالینی

 مشاوره به خانواده در این زمینهتوانایی انجام مایع درمانی خوراکی و ارائه  .7

 حیطه مهارتی:

 و سونداژ ادراری supra pubicمشاهده  .1

 ) در صورت وجود (مایع آسیت Tapمشاهده  .2

 ) در صورت وجود (مشاهده دیالیز صفاقی .3

   GFRمحاسبه  .4

 انجام نوار ادراری و تفسیر آن .5

فاده است اندازه گیری فشارخون نوزاد و شیرخوار از دست و پا و تفسیر آن با  .6

 از نمودارهای فشار خون 

 در بیماران با نارسایی کلیه تنظیم دوز داروهاتمرین  .7

 ABGتفسیر  .0
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 حیطه شناختی:
 

 بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل میدهند: %83مبحث بسیار مهم که  1شناخت 

 تب و تشنج چگونگی برخورد با کودک مبتال به  .1

 حال گیری معاینه بالینی و شرح .1

 

 سایر انتظارات :

 چگونگی برخورد با کودک مبتال به تشنج  .1

 چگونگی برخورد با کودک مبتال به سردرد  .2

 شناخت اصول ژنتیک بالینی و نشانه شناسی سندرم های کروموزومی .3

کسب دانش پایه در رشد و نمو فیزیکی و روانی طبیعی کودکان و کاربرد  .4
 بالینی آن از تولد تا بلوغ

روندهای رشد و نمو فیزیکی و روانی غیر طبیعی از زمان تولد تا شناخت  .5
 بلوغ

در جوانب  (Development)کسب توانایی ارزیابی نحوه تکامل  .6
 و ...  (Denverمختلف با استفاده از ابزارهای موجود 

 حیطه مهارتی:
 LPمشاهده  .1
 معاینه نورولوژی .1

 

 

 نورولوژی
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 حیطه شناختی:

 بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل میدهند: %83 مبحث بسیار مهم که 1شناخت 

چگونگی برخورد با کودک مبتال به بیماریهای مادرزادی قلب  .1

 )سیانوتیک و غیر سیانوتیک( 

نشان دادن توانایی برخورد و انجام اقدامات اولیه در اورژانس های  .1

 و ... ( CPRشایع طب کودکان و نوزادان )شامل 

 ( spell، سیانوتیک  PSVTای قلبی )چگونگی مواجهه با اورژانسه .0

 

 سایر انتظارات : 
 چگونگی برخورد با کودک مبتال به نارسایی قلب  .1

 چگونگی برخورد با کودک مبتال به تب روماتیسمی .1

 چگونگی برخورد با کودک مبتال به اندوکاردیت .0

 آشنایی با صداهای قلب .1

 آشنایی با مارکرهای قلبی در رادیوگرافی سینه .5

 ، محور( rate) ریتم ،  ECGآشنایی با  .2

 حیطه مهارتی:
 معاینه قلب   .1

 اندازه گیری فشار خون .1

 اندازه گیری نبض های محیطی .0

 افتراق سیانوز نسترال از تیرگی پوست نژادی .1

 قلب
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 حیطه شناختی:
 بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل میدهند: %83مبحث بسیار مهم که  1شناخت 

 بیماریهای تنفسی فوقانی و تحتانیشناخت، تشخیص و درمان  .1

 برخورد با بیمار مبتال به سرفه -

 برخورد با بیمار با استریدور -

تشخیص و درمان کودک مبتال به اسم ) درجه بندی شدت بیماریها و  -

 درمان مرحله به مرحله (

 تشخیص و درمان پنومونی ) وایرال باکتریال ( -

 تشخیص و درمان برونشیولیت و کروپ -

 بیمار با ویزینگبرخورد با  -

 

 معاینه ریه .1

تعریف دیسترس تنفسی و تشخیص نوع آن بر اساس معاینه بالینی  .0

 بیمار

 برخورد با جسم خارجی و اصوا انجام مانور  .1

 

 :سایر انتظارات 

 ریوی در کودکان –اصول احیا قلبی  .1

 CFو برخورد با بیمار مبتال به  CFتشخیص و درمان  .2

 ریه
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 حیطه مهارتی:

 مایع پلور ) در صورت وجود ( Tapنحوه  .1

 ) در صورت وجود (ABGنحوه تفسیر  .1

 ) در صورت وجود (Spirometryنحوه تفسیر  .0

 ) در صورت وجود (CXRتفسیر  .1

 CFتشخیص و درمان  .5

 

  

 حیطه شناختی:

 فارماکوپه دارویی بیمارستانی آشنایی با  -

نسنن ه نویسننی م نناب  بننا  در اختصننارر راینن  و آشنننایی بننا ا ننو  -

 قوانین بیمه گری 

 دارویننیو دوز ننای اشننلا   ،طبقننه بنننای دارو ننا  بننا آشنننایی بننا  -

  نگام نس ه کردن

آشنایی کلی با روشهای م تلف تجویز دارو )فیزیلی  -

 ،تزریقی،پوستی،استنشاقی(

شنیو   نحین نسن ه     و آشنایی بنا مش صنار ینس نسن ه داروینی      -

 خوانی

 داروخانه
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جهیزار مصرفی و موارد مصرف و لزوم آشنایی با انواع م تلف ت -

 بلارگیری  ریس در موارد م تلف 

 آموزش ا و   حین مصرف دارو توسط بیمار -

تابولیس و رژیمی و موارد آشنایی با انواع م تلف شیرخشس  ای م  -

 مصرف آن

 حیطه مهارتی:

 نحو  نگارش انواع م تلف اشلا  دارویی در نسخ و پرونا  بیماران -

-SC-ECانواع اشلا  دارویی )قرص )انواع قر ها )آشنایی عملی با  -

FC-EFF )....–  شربت ....( -کپسو -ویا –آمپو 

نحو  نگارش  حین انواع م تلف اشلا  دارویی در پرونا  بیمار  -

 بستری 

نحو  تنظیم دوز دارو ای بیماران بستری با توجه به رفرانس  ای  -

 موجود 

رویی جهت یافتن ( در سایتهای معتبر داSearchنحو  جستجو ) -

 پاسخ درست و دقی  
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 بخش سوم 

 فرمهای آموزشی
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 :در بخششرح حال  ثبتفرم نمونه 

 -هماتولوژی –غدد  –ریه -قلب-نوزادان-عفونی-جنرال-اورژانس

 اعصاب-ایمنولوژی و آلرژی –کلیه  –گوارش 

 

نام 

 بخش

نام و  /شماره پرونده

 نام خانوادگی بیمار

و  نحوه تشخیص، اقدامات

مراقبتهای  انجام شده )برای 

 دانشجو(

 امضاء استاد
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 حضور در درمانگاه فرمنمونه 

تعداد ویزیت  تاریخ نام بخش

 سرپایی

 شکایت اصلی بیمار)موردی (

گاستروآنتریت ، ، DKA  ،VSD 03 13/8/92 مثال

 پنومونی و ....

 جنرال

 تأیید استاد

   

   

 اعصاب

 تأیید استاد

   

   

 عفونی

 تأیید استاد

   

   

 نوزادان

 تأیید استاد

   

   

 قلب

 تأیید استاد
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 شرکت در کارگاه فرم

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در تاریخ . گواهی می شود 1

 . . . . . . . . . . .  با موفقیت گذرانده شد.

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در . گواهی می شود 1

 تاریخ . . . . . . . . . . .  با موفقیت گذرانده شد.

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در . گواهی می شود 0  

 تاریخ . . . . . . . . . . .  با موفقیت گذرانده شد.

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در شود . گواهی می 1

 تاریخ . . . . . . . . . . .  با موفقیت گذرانده شد.

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در . گواهی می شود 5   

 تاریخ . . . . . . . . . . .  با موفقیت گذرانده شد.

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در واهی می شود . گ2   

 تاریخ . . . . . . . . . . .  با موفقیت گذرانده شد.

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در . گواهی می شود 7

 تاریخ . . . . . . . . . . .  با موفقیت گذرانده شد.

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در . گواهی می شود 8   

 تاریخ . . . . . . . . . . .  با موفقیت گذرانده شد.

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در . گواهی می شود 9   

 ه شد.تاریخ . . . . . . . . . . .  با موفقیت گذراند

    امضا و مهر دستیار مسئول آموزش کارآموزان/دبیر علمی
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  ات مشاهد

 امضا سرپرستار بخش نام بیمار 

    تزریق زیرجلدی

    تزریق عضالنی

ABG  یاVBG    

 امضاءدستیار یا اتندینگ ناظر   

L.P  موفق در

 کودکان و نوزادان
   

ECG نوزادان و  در

 یا کودکان
   

سوند فولی یا 

 همکاری در انجام آن
   

 انجام نوار ادراری 
 

   

    استفاده از گلوکومتر

 سایر موارد

    

    

 

 مهارتهای عملی ) پروسجورها(
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 "رعایت حقوق گیرندگان خدمت فراگیر درچک لیست ارزیابی دوره ای "

 
 :تاریخ ارزیابی

 امضاء ارزیاب :

 

 معاون آموزشیامضاء 

ف
ردی

 

فرآیند 

ی
آموزش

 
 خیر بلی آیتم

1 

ی
صبحگاه

ت  و    راند 
ویزی

 

   آیا با بیمار/همراه ارتباط موثر کالمی  برقرار می نماید؟

   با بیمار/همراه ارتباط موثر غیرکالمی  برقرار می نماید؟ آیا 1

   آیا از کارت شناسایی با مشخصات کامل فراگیر استفاده می نماید؟ 0

   آیا در مواجهه با بیمار/همراه خود را به عنوان فراگیر معرفی می نماید؟ 1

مذهبی ، آیا عدالت در درمان بطور کامل بدون در نظر گرفتن عوامل  5

 فرهنگی،  نژادی و جنس بیمار انجام می پذیرد؟
  

آیا هنگام معاینه و انجام پروسیجرهای درمانی توضیحات الزم به بیمار  2

 داده می شود؟
  

آیا هنگام معاینه و انجام پروسیجرهای درمانی رضایت آگاهانه از بیمار  7

 گرفته می شود؟
  

   گیری آزادانه بیمار توجه می نماید؟آیا در طول درمان به حق تصمیم  8

آیا در هنگام طول درمان آموزش های کافی به بیمار/همراه داده می  9

 شود؟
  

   آیا در هنگام گرفتن شرح حال به اصل رازداری توجه می نماید؟ 13

   آیا اصل رعایت حریم خصوصی در طول درمان بیمار رعایت می گردد؟ 11

   حقوق بیمار آشنایی دارد؟آیا با منشور  11

   آیا منشور حقوق بیمار  را در طول درمان رعایت میکند؟  10



43 

 

 

 

 

 

 

 

  چهارمبخش 

 ارزشیابی
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 : اد در بخشتتوسط اسآموز ارزیابی کارنمونه 

 –گوارش  -هماتولوژی –غدد  –ریه -قلب -عفونی-جنرال-اورژانس

 اعصاب-ایمنولوژی و آلرژی –کلیه 
 

 ارزیابی حداکثر نمره موضوع

طرز برخورد با اساتید، پرسنل و بیماران و احساس مسئولیت . 1

 اسالمی و شئونات پزشکی-کاری، رعایت مسائل اخالقی

5/1  

  5/1 (، درمانگاه، راندانضباط )حضور بموقع در بخش. رعایت نظم و 1
  5/1 . ارائه کنفرانس، کیفیت ارائه و بحث آن0
  5/1 . عالقه مندی و شرکت فعال در بحث های علمی1
  1 . پیگیری آزمایشات و سایر اقدامات پاراکلینیک بیمار5
  1 . ارزیابی استاد از توانائی تئوریک کارآموز2
  0 معاینه، مصاحبه، نسخه نویسی(در درمانگاه ) . حضور فعال7
  1 . توانائی معاینه بیمار توسط کارآموز در بخش8
  1 ( Daily Note or Progressive Note. سیر بیماری)9

  0 . شرح حال و کیفیت آن) بر پایه کتاب باربارا بیتز( 13
  13 جمع نمره

 به استاد ارائه و ارزیابی آموزکاراین فرم در پایان هر روتیشن باید از طرف *

 توسط ایشان انجام شود  

 امضا و مهر استاد :تاریخ،
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 نوزادان اد در بخشتتوسط اسآموز ارزیابی کار

 

 ارزیابی حداکثر نمره موضوع

طرز برخورد با اساتید، پرسنل و بیماران و احساس مسئولیت . 1

 اسالمی و شئونات پزشکی-کاری، رعایت مسائل اخالقی

1  

 ،. رعایت نظم و انضباط )حضور بموقع قبل از استاد در بخش1

 (درمانگاه، راند

1  

عالقه مندی و  ، ارزیابی استاد از توانائی تئوریک کارآموز. 0

و ارائه کنفرانس علمی در  شرکت فعال در بحث های علمی

 رابطه با بیماران

1  

  1 ( Daily Note or Progressive Note. سیر بیماری)1
  0 . شرح حال و کیفیت آن) بر پایه کتاب باربارا بیتز( 5
  0 برخورد مناسب  با نوزاد مبتال به سپسیس و ایکتر . 2
  1 های بخش must learn.پرسش و پاسخ از 7
  1 مشاهده  و  انجام پروسجورها در بخش . 8

  13 جمع نمره

 به استاد ارائه و ارزیابی آموزاین فرم در پایان هر روتیشن باید از طرف کار*

 توسط ایشان انجام شود  

 امضا و مهر استاد :تاریخ،

 



46 

 

 نرسری اد در بخشتتوسط اسآموز ارزیابی کار

 

 ارزیابی حداکثر نمره موضوع

طرز برخورد با اساتید، پرسنل و بیماران و احساس مسئولیت . 1

 اسالمی و شئونات پزشکی-کاری، رعایت مسائل اخالقی

1  

 ،رعایت نظم و انضباط )حضور بموقع قبل از استاد در بخش. 1

 (درمانگاه، راند

1  

عالقه مندی و  ، . ارزیابی استاد از توانائی تئوریک کارآموز5

 و ارائه کنفرانس علمی شرکت فعال در بحث های علمی

1  

  1 مشاوره مناسب با مادر. ارتباط و 2
  0 مراقبت های اولیه نوزاد آشنایی با . 7
توانائی معاینه نوزاد توسط کارآموز در آشنایی کامل و . 8

 بخش

1  

  0 برخورد با نوزاد مبتال به سپسیس و ایکتر در روزهای اول
  13 جمع نمره

 به استاد ارائه و ارزیابی آموزاین فرم در پایان هر روتیشن باید از طرف کار*

 توسط ایشان انجام شود  

 امضا و مهر استاد :تاریخ،
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 داروخانهاد در تتوسط اسآموز ارزیابی کار

 

 ارزیابی حداکثر نمره موضوع

بیماران و احساس مسئولیت  . طرز برخورد با استاد، پرسنل ،1

 اسالمی و شئونات پزشکی-کاری، رعایت مسائل اخالقی

5/1  

  5/1 (ظم و انضباط )حضور بموقع در بخش. رعایت ن1

  0 ارائه کنفرانس )کار عملی( کیفیت ارائه و بحث آن . 0

  0 کارآموز. ارزیابی استاد از توانائی تئوریک 1

  1 عالقمندی و شرکت فعال در بحث های علمی . 5

  0 ارزیابی شیوه اصولی نسخه نویسی مطابق قوانین بیمه ای .2

دقت و حضور ذهن و تمرکز در شناخت و یادگیری انواع . 7

 اشکال و دوزهای دارویی و عوارض شایع و ....

0  

و استفاده از منابع معرفی شده   searchشیوه صحیح . 8

دارویی در جهت یافتن پاسخ صحیح همراه سرعت العمل قابل 

 قبول

0  

  13 جمع نمره

 به استاد ارائه و ارزیابی آموزاین فرم در پایان هر روتیشن باید از طرف کار*

 توسط ایشان انجام شود  

 امضا و مهر استاد :
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 ارزیابی کارآموز توسط رزیدنت ارشد کشیکنمونه فرم 

 تاریخ کشیک :

 موضوع
حداکثر 

 نمره
 ارزیابی

 ماه اول
 ارزیابی

 دومماه 

 ارزیابی

 سومماه 

، پرسنل و دستیاران طرز برخورد با . 1

بیماران و احساس مسئولیت کاری، رعایت 

 اسالمی و شئونات پزشکی-اخالقیمسائل 

1    

. رعایت نظم و انضباط )حضور بموقع در 1

بربالین بیمار تازه بستری ، راند تحویل

 شب( ، راندشده ، ویزیت های بخش

0    

    1 . حضور فعال بر بالین بیمار 0
. پیگیری آزمایشات و سایر اقدامات 1

 پاراکلینیک بیمار

1    

شرکت فعال علمی در . عالقه مندی و 5

 بحث بر بالین

0    

)کیفیت، خوانا بودن، . شرح حال 2

 بموقع نوشتن(

2    

    13 جمع نمره
 

 مهر و امضاء رزیدنت ارشد کشیک
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 ...................: ...............      نام استاد ارزیاب : کارورزتاریخ :.......................    نام 

      مشکل بیمار / تشخیص نهایی : ..................نام و نام خانوادگی بیمار : ......................                               

 سن : .........                  جنس : .........

 □مراجعه جهت پیگیری :                □بیمار جدید : 

 □سایر موارد          □بستری           □انجام ارزیابی :   سرپایی موقعیت

 □باال           □متوسط           □میزان پیچیدگی مورد :    پایین 

 □مشاوره به بیمار   □درمان   □تشخیص     □تمرکز ارزیابی :   گرد آوری اطالعات 

 مدت زمان انجام آزمون : ...................   

 مدت زمان صرف شده جهت فیدبک :...........................   

 ضعیف     5/1          5          5/7      13میزان رضایت دستیار :  عالی     

 :دستیار                                    :پیشنهادات :                          ارزیاب 

 

 : کارورزامضای استاد ارزیاب :                                      امضای 

 

 عالی 

2 

 خوب

5/1 

 متوسط

1 

 ضعیف

5/8 

     )مصاحبه و مشاوره( مهارت در شرح حال

     مهارت در معاینه فیزیکی

     قضاوت بالینی و تصمیم گیری مناسب

 عالی 

1 

 خوب

75/8 

 متوسط

5/8 
 ضعیف

15/3 

     رفتار حرفه ای    

     مهارتهای برقراری ارتباط ) با بیمار و خانواده و ...(

     کردن و کار آمدی سازماندهی

     نگاه کلیصالحیت بالینی در 

  نمره کل

     Mini CEXآزمون  فرم
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 ارزیابی نمره عناوین

 بخش اول : شرکت در برنامه های آموزشی 

  ) تئوری و عملی (

  skill lab 11و  نمره شرکت در کارگاهها

  نمره شرکت در کالسهای آموزشی دوره

 ) مورنینگ ریپورت ، نسخه نویسی ،
 و ... (کالسهای اعتباربخشی 

2 
 

  بخش دوم : توانایی عملی و مهارت بالینی، پرونده نویسی

  13 نمره روتیشن بخشها توسط اساتید

  13 نمره رزیدنت ارشد در کشیک

  MINI CEX 13نمره آزمون 

  07 جمع

 

  زانآموامضاء مسئول آموزش کار

 الگ بوک ارزیابیجمع بندی 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

 دانشکده پزشکی گرگان

 ز(آموبرگه ارزشیابی دانشجویان بالینی ) کار
 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . مدت دوره: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          نام و نام خوانوادگی دانشجو: 
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حداکثر  معیارهای ارزشیابی ردیف

 نمره

نمره 

 دانشجو

 توضیحات

طرز برخورد با اساتید، پرسنل و بیماران و  1
احساس مسئولیت کاری، رعایت مسائل 

 اسالمی و شئونات پزشکی-اخالقی

1   

ظم و انضباط ) حضور بموقع در رعایت ن 2
 (بخش، درمانگاه، راند و..

1   

 )الگ بوک ( شرکت در برنامه های آموزشی 3
 ) تئوری و عملی ( 

3   

توانایی عملی و مهارت بالینی، پرونده  4
 )الگ بوک (نویسی

3   

   2 بالینی دوره طینمره آزمون  5
  نمره آزمون پایان دوره 6

 نمره ( 7نمره+ کتبی/آسکی  0 شفاهی) 
18   

 

 به حروف به عدد ز(آمو)کار نهایی دانشجونمره 

  

 امضا مدیر گروه کودکان                       امضا معاون آموزش بالینی

 ارزیابی نهایی پایان دوره
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 منابع

 (Reference) 

 
 منابع اصلی امتحان همان منابع آزمون پیش کارورزی است که شامل:

 

 :آخرین چاپ کتاب نلسون اسانشیل 

 (1528Edition /  th6/  Nelson Essential of Pediatrics  ) 

 1095 ) مانا ( مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفالکتابچه  

 1311 (AAPکتاب تغذیه شیر مادر ) 

 1095 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 

 1091 درسنامه احیا کودک و نوزاد آکادمی کودکان آمریکا 

 جزوه غربالگری تیروئید 

 برنامه کشوری پایش رشد 

 1095 نوشته های تغذیه کودکان در انجمن تغذیه ایران 

آخرین چاپ دفترچه واکسیناسیون مبحث واکسیناسیون بر اساس  

 1091 کشوری
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  تدوین و بازنگری

کارآموزان توسط افراد مشروحه ذیل در  log bookبازنگری  چهارمین 

 انجام شد . 1091اسفند ماه 

 مدیر گروه اطفال     دکتر محمد سبحانی                

 دکتر محمد رادگودرزی                مسئول آموزش کارآموزان

 رجبی                                کارشناس آموزش مرکز طالقانینصیبه 

 
 1090ماه سال  مهر: کارآموزان Log Book بازنگریتدوین و  پنجمین 

 مدیر گروه کودکان                دکتر مهناز فوالدی نژاد

 فوق تخصص نوزادان                                                     

 معاون آموزش بالینی مرکز طالقانی                       حسین زائریدکتر 

 فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان                                    

 کارشناس آموزش مرکز طالقانی            نصیبه رجبی
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 1095: خرداد ماه سال کارآموزان Log Bookبازنگری تدوین و  مینشش 

 معاون آموزش بالینی مرکز  عضو هیئت علمی دانشگاهزائری     دکتر حسین 

 مدیر گروه کودکان عضو هئیت علمی دانشگاهحسن اسمعیلی  دکتر 

 مسئول آموزش کارورزان کتر محمد سبحانی   عضو هیئت علمی دانشگاهد

 مسئول آموزش کارآموزان عضو هیئت علمی دانشگاه   دکتر امیر اسماعیل آل یاری

 سیداحمد حسینی             عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر 

 عضو هیئت علمی دانشگاه                 دکتر احسان عالیی   

 عضو هیئت علمی دانشگاه  دکتر بارانک صفائیان                

 عضو هیئت علمی دانشگاه                   دکتر فرشید کمپانی

 هیئت علمی دانشگاه                دکتر نرگس بیگم میربهبهانی     عضو

 عضو هیئت علمی دانشگاه        دکتر مهناز فوالدی نژاد           

 عضو هیئت علمی دانشگاه        دکتر سکینه محمدیان             

 عضو هیئت علمی دانشگاه  دکتر فاطمه چراغعلی               

 ئت علمی دانشگاهعضو هی   دکتر سپیده عموئیان              

 عضو هیئت علمی دانشگاه دکتر منیرالسادات برکاتی         

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر آرزو میرفاضلی                  

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر نجم الدین کالنتری            

 عضو گروه کودکان         دکترصفا آریان نژاد           

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر لعبت شاهکار                    

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر لیال براتی                          

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر فاطمه حیدری                   

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر جبار پرهیز                       

 سرپرست واحد توسعه آموزش بالینی مرکزو   یئت علمیعضو هلیال پاداش   

 مرکز EDOنصیبه رجبی                             کارشناس آموزش و 
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 1092: آبان ماه سال کارآموزان Log Bookبازنگری تدوین و  مینهفت 

 مدیر گروه کودکان عضو هئیت علمی دانشگاه   حسن اسمعیلی  دکتر 

 معاون آموزش بالینی مرکز عضو هئیت علمی دانشگاه           دکتر حسین زائری

 ان زآمومسئول آموزش کارعضو هیئت علمی دانشگاه      لیال براتی        کتر د

 سرپرست واحد توسعه آموزشو   عضو هیئت علمی   دکتر محسن ابراهیمی
 بالینی مرکز

  توسعه آموزش بالینی مرکزآموزش و  مسئول کارشناس         نصیبه رجبی          

 کارشناس آموزش     سمیه جعفری نژاد      

 

 1097: آبان ماه سال زانآموکار Log Bookبازنگری تدوین و  هشتمین 

  ریاست بیمارستانعضو هیئت علمی دانشگاه      دکتر جبار پرهیز      
 معاون آموزش بالینی مرکز  عضو هیئت علمی دانشگاهزائری     دکتر حسین 

 مدیر گروه کودکان عضو هئیت علمی دانشگاهحسن اسمعیلی  دکتر 

 سرپرست واحد توسعه آموزش بالینی مرکزمعاون پژوهشی و  -عضو هیئت علمی دانشگاه دکتر محسن ابراهیمی 

 مسئول آموزش کارورزان عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر فاطمه حیدری    
 مسئول آموزش کارآموزانعضو هیئت علمی دانشگاهدکتر فرشید کمپانی    

 دکتر سیداحمد حسینی              عضو هیئت علمی دانشگاه
 عضو هیئت علمی دانشگاه                  دکتر احسان عالیی   

 عضو هیئت علمی دانشگاه                         محمد سبحانیدکتر 
 عضو هیئت علمی دانشگاه        یربهبهانی    دکتر نرگس بیگم م

 عضو هیئت علمی دانشگاه     دکتر فاطمه چراغعلی               
 عضو هیئت علمی دانشگاه         دکتر سپیده عموئیان              
 عضو هیئت علمی دانشگاه      دکتر مهناز فوالدی نژاد           
 عضو هیئت علمی دانشگاه           دکتر سکینه محمدیان             

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر آرزو میرفاضلی                   
 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر لعبت شاهکار                      
 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر لیال براتی                            

 مرکز EDOکارشناس مسئول آموزش و بی                                نصیبه رج
  کارشناس آموزش                        سمیه جعفری نژاد
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 1098: مرداد ماه سال زانآموکار Log Bookبازنگری تدوین و  نهمین 

  ریاست بیمارستانعضو هیئت علمی دانشگاه      دکتر جبار پرهیز      
 معاون آموزش بالینی مرکز  عضو هیئت علمی دانشگاهزائری     دکتر حسین 

 مدیر گروه کودکان عضو هئیت علمی دانشگاهحسن اسمعیلی  دکتر 

 سرپرست واحد توسعه آموزش بالینی مرکزمعاون پژوهشی و  -عضو هیئت علمی دانشگاه دکتر محسن ابراهیمی 

 مسئول آموزش کارورزان عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر فاطمه حیدری    
 مسئول آموزش کارآموزانعضو هیئت علمی دانشگاهدکتر فرشید کمپانی    

 دکتر سیداحمد حسینی              عضو هیئت علمی دانشگاه
 عضو هیئت علمی دانشگاه                  دکتر احسان عالیی   

 عضو هیئت علمی دانشگاه                         محمد سبحانیدکتر 
 عضو هیئت علمی دانشگاه        دکتر نرگس بیگم میربهبهانی    
 عضو هیئت علمی دانشگاه     دکتر فاطمه چراغعلی               
 عضو هیئت علمی دانشگاه         دکتر سپیده عموئیان              
 علمی دانشگاه  عضو هیئت     دکتر مهناز فوالدی نژاد           
 عضو هیئت علمی دانشگاه           دکتر سکینه محمدیان             

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر آرزو میرفاضلی                   
 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر لعبت شاهکار                      
 انشگاهعضو هیئت علمی ددکتر لیال براتی                            
 مرکز EDOکارشناس مسئول آموزش و نصیبه رجبی                                

  کارشناس آموزش                        سمیه جعفری نژاد
 

 


