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 (Internورز)کارمشخصات 
 

 

 نام و نام خانوادگی :

 شماره دانشجویی:

 تولد :و محل تاریخ 

 دوره پزشکی عمومی : سال ورودی

 عمومی : دانشگاه دوره پزشکینام 

 :یا همراه محل سکونت شماره تلفن

 نشانی پست الکترونیک :

 

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

 5                                                                               مقدمه       

 بخش اول: کلیات قوانین و مقررات درون بخشی کودکان 

           Log book                                      7اصول کلی تکمیلی  -

  8                           کلیات قوانین و مقررات بخش کودکان -

 01                  در بخش بالینی کودکان ورزشرح وظایف کار -

 01                                     اصول اخالقی و رفتار حرفه ای  -

 

   ( Must learnبخش دوم :  اهداف آموزشی بخشها  )  

 06   اهداف عمومی بخشها براساس کریکولوم وزارتخانه     -

 01                                                               بخش اورژانس -

                                20                                                 بخش جنرال                  -

 23                                                                 بخش عفونی -

 25                                                                بخش نوزادان -

 27                                           بخش هماتولوژی انکولوژی -

 28                                              بخش ایمنولوژی و آلرژی -

 21                                                                بخش گوارش -

 30                                                 بخش غدد و متابولیسم -

 33                                                            بخش نفرولوژی -

 31                                                            بخش نورولوژی -

 35                                                                    بخش قلب -

 36                                                                     بخش ریه -
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 بخش سوم : فرمهای آموزشی 

 31                             حال بیماران بستریشرح ثبت فرم  -

 11                                  فرم حضور در درمانگاه آموزشی -

 10                             فرم شرکت در کارگاههای آموزشی -

   12    فرم مهارتهای عملی ) پروسجورها (                         -

                                                                                                                                                                                            13          فراگیر دررعایت حقوق گیرندگان خدمتارزیابی دوره ای  -

 بخش چهارم : ارزشیابی 

                                    15           توسط استاد بخش در روتیشن   ورززیابی کارار -

 18           توسط رزیدنت ارشد در کشیک ورزارزیابی کار -

 MINI CEX                                                      11آزمون  -

 DOPS                                                             51آزمون  -

  50                                      جمع بندی ارزیابی الگ بوک -

 52                                            ارزیابی نهایی پایان دوره -

 53                                                           بخش پنجم : منابع  

 51                                                                تدوین و بازنگری  

 

 

 

 

 



5 

 

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  می بالینی آموزشی برنامه یک وارد شما وقتی . باشد می 

 اطالع مربوطه گروه ضوابط و آموزشی اهداف از بایستی ، شوید

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

 و تدوین روشنی به نیز گروه از شما انتظارات مقابل در ازشما آموزشی

  . شود اجرا

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

 و تجربیات دانشجویان پزشکی کشور دانشگاههای اکثر و در اورد 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

 

 علمی و عملی به تجربیات مربوط اطالعات میبایست کارورزان تمامی 

 جمع آوری نماید. الگ بوک قالب در را خود

 بالینی کودکان الزامی دوره شروع از الگ بوکتکمیل  کارورزان برای 

 است

 .کند تکمیل شخصا را خود  الگ بوکبایست  می کارورز هر 

 به را الگ بوک در شده ثبت اطالعات کلیه است موظف کارورز هر 

 برساند مربوطه استاد تائید به تفکیک

 مشخص محل در نظر اظهار و امضا به ملزم هر کارورز مربوطه استاد 

 .باشد می برگ هر در شده

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

 .بگیرد اختیار و بازخورد در بررسی جهت را بوک

 بهمراه را خود الگ بوک اوقات تمامی در کارورزان شود می توصیه 

  نمایند اقدام آن در اطالعات ثبت به نسبت لزوم موقع در تا باشد داشته

 در شدن مفقود بسیار دقت نمایید چرا که درصورت  الگ بوکدر حفظ  

 .شد خواهید مشکل جدی دچار بسیار بطور ها ارزیابی جریان

در نگردد در پایان دوره تکمیل  الگ بوککه موارد موجود در  در صورتی 

 نمره ارزشیابی تأثیر مهمی خواهد گرفت

 می باشد. 6نمره نهایی پایان بخش  21نمره اختصاص یافته از  
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 کلیات قوانین و مقررات بخش کودکان

  :ماه 3طول دوره 

 ساعت 311زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره:  مدت 

  03صبح  لغایت  5/7زمان حضور دانشجویان در بخش های بالینی از 

 .بعد از ظهر می باشد

  کارورزان موظفند ساعات ورود و خروج به مرکز را از طریق ثبت

 تایمکس اعالم نمایند در غیر اینصورت غیبت منظور خواهد شد. 

o  منوط به انجام کلیه وظایف محوله در  03ساعت خروج کارورز در

بخش شامل : خالصه پرونده با مهر دستیار، شرح حال، نت روزانه 

 و تحویل بیماران در راند تغییر و تحول است.

  در جلسات توجیهی بدو ورود به بخش بالینی کودکان  کارورزحضور

 الزامی می باشد.

  است.  01سقف کشیک های ضروری در هر ماه  

 تبصره :

  تقلیل می یابد. 8یا  1بنا به نظر مسئول محترم کاروزان تعداد کشیک 
 

ظهر  03:31فعال در  کشیک  غیر تعطیل از ساعت حضور -

روز بعد پس از انجام راند تحویلی صبح  7:31لغایت ساعت 

 می باشد .

تا  8حضور تمامی کارورزان کشیک در روز تعطیل از ساعت  -

بخشها الزامی و بقیه  ودر اورژانس  21تا  21و همچنین از  01

 نفر کافیست. 2ساعات حضور 
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نفر  1یا   3در صورتی که تعداد اینترنهای کشیک در روز  -

باشد یک نفر تنها کشیک بخشهای غیر اورژانس و مابقی 

 کشیک اورژانس می باشند.    

 خروج از بیمارستان در ساعات کشیک مجاز نیست مگر در -

شرایط اضطراری و با اجازه و هماهنگی دستیار ارشد کشیک 

صورت گیرد. در غیر اینصورت ترک محل خدمت محسوب 

 می گردد .

 

 و همچنین برنامه های آموزشی تمامی در  حضور بموقع و قبل از استاد

 راند ودرمانگاه

  مجاز می باشد و در صورت در ماه روز  5/2مرخصی حداکثر تا

باید مربوطه  به هر علتی دوره متوالی یا متناوب روز 3عدم حضور 

 شود. مجدد گذرانده
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 شرح وظایف کارورز در بخش بالینی کودکان

 :در بخش و  01/8صبح  تا    31/7از ساعت   ویزیت صبحگاهی بیماران

، Daily Note ،On Service Noteتکمیل پرونده از نظر شرح حال، 

 پیگیری آزمایشات . . . 

 *دوند تشخیصی درمانی بیمار خود باشباید در جریان کامل ر وزکار*       

 :01شروع شده ودانشجو باید  05/8راس ساعت  گزارش صبحگاهی 

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

  غیبت در مورنینگ تلقی خواهد شد.

 تبصره :

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

جلسه غیبت غیر موجه  در طی دوره  3خواهد شد و بدیهی است که حداکثر 

 بالینی ، بخش مربوطه حذف خواهد شد.

  :بعد از مورنینگ بر بالین بیمار توسط اتند یا دستیار  راند آموزشی

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

فعال در کلیه برنامه های  بخش حضور داشته باشد و نیز مشارکت

پرونده  و  لیتکم، مطالعه مطالب تعیین شده ،بحثها ، آموزشی بخش

 تیشن داشته باشد.روشده در هر  نییتع یکسب مهارتها

  :حضور به موقع و فعال در درمانگاه طبق برنامه تنظیمی درمانگاه آموزشی 

 بیماران بستری شده ، قد، وزن، دور سر  گرفتن شرح حال و معاینه فیزیكی

و طرح تشخیص های افتراقی  Problem Listو صدک مربوطه ، تهیه 

 مناسب با امضاء خوانا و مهرکارورزی
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  گزارشهای مورد نظر در پرونده  بیماران شامل:نوشتن 

 Progressive Note(Daily note)  بر پایه روشSOAP  

 On Service Note در شروع بخش یا روتیشن جدید 

 Off Service Note  در پایان بخش یا روتیشن 

 دستورات پزشکی  (و یا دستیار )با نظر و مهر استاد نوشتن مشاوره ،

 ( Orderبا ذکر تاریخ و ساعت انجام ) واقدامات پاراکلینیکی 

 بر اجرای کلیه دستورات درمانی بیماران بستری پیگیری و نظارت 

 گرافی ها و نقایص اجرائی دستورات درمانی به اعالم نتایج آزمایشات، 

 دستیارمربوطه استاد و یا

 دستور داده شده در پرونده طبق نظارت براجرای رژیم غذائی بیماران 

  انجامProcedure گذاشتن  مانند ی و درمانیصهای تشخیNGT،  

خونگیری وریدی و شریانی ، انواع روشهای تزریقی  ،سوند فولی

سپیراسیون آ ، ( )وریدی، زیرجلدی، داخل جلدی ، عضالنی

، شستشوی معده، مشاهده الم خون محیطی، رنگ    LP ،سوپراپوبیک

تست  ،آمیزی گرم، آزمایش کامل ادرار و مدفوع، کشت گلو، گلوکومتر

PPD همکاری در انجام تعویض خون، همکاری در ،CPR مراقبت نوزاد ،

، استفاده از دمیار و پیک و تفسیر آن خواندنو  VBGیا  ABGو انجام 

 فلومتر

 و بیمارانی که نیاز به  ری شده، بیماران بدحالتحویل بیماران جدید بست

کارورزان کشیک در راند تحویل و  پیگیری آزمایشات دارند به دستیار

 بر بالین بیماران
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 بیماران خود با نظارت ومهر وامضاء دستیار بخش  نوشتن خالصه پرونده

 و یا استاد مربوطه که می بایست شامل موارد ذیل باشد:

 تاریخ ورود وخروج  –شماره پرونده و نام فامیل، سن، نام 

 تشخیص نهایي  و یص اولیهـتشخشکایت اولیه، 

   دك مربوطهـر ورود با صـس دور و وزن ود ـق

 اني انجام شدهـلیست اقدامات درم

 اري و بهبودي بیمارـیربیمـشرح س

 رابطه با تشخیص نهایي ات انجام شده درـایشـنتایج آزم

 دستورات موقع ترخیص )دررابطه باتشخیص نهایي ( 

 مدت طوالني  بستري واردـم خروج در  رـس د و وزن ودورـق

جهت تمامي بيماران ترخيص شده ، فوت شده *نوشتن خالصه پرونده 

 *اعزام شده الزامي است. ، ترخيص با رضايت شخصي و يا

 بین بخشی و بین  همراهی بیماران بدحال و اورژانسی در حین جابجایی

 بیمارستانی با تشخیص استاد مربوطه و یا دستیار بخش

 دستورات بیماران بستری  دردرمانگاه و ویزیت و نسخه بیماران سرپائی

 یا دستیارمربوطه.و استاد و مهر و امضاء شده زیر نظر 

 حضور الزامی درمواقع اعالم کد CPR بعنوان پزشک تیم احیاء 

 : کارگاه های آموزشی  

 نویسی برای بیماریهای شایع و اورژانس، orderکارگاه نسخه و  -

 پروسجورهای ضروری   -

 مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ) مانا (  -

 ترویج تغذیه با شیر مادر  -

 احیاء نوزاد  -

 احیاء کودک  -
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 تبصره :

 حضور منظم و به موقع در کارگاههای فوق الذکر و در صورت عدم حضور 

هایی پایان دوره تا شرکت در ، امکان ارسال نمره ن)موجه یا غیر موجه ( 

 .بعدی نمی باشد دوره

 در امتحانات پایان دوره شرکت  : 

( ،  Must learn )با اهداف آموزشی  برابر:  ی آزمون پایان دورهمحتوا

 مباحث تدریس شده در کارگاههای کل دوره

 minicex/dops/شفاهی/osce/صورت کتبی  به نحوه برگزاری آزمون :

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

  روپوش سفید، مقنعه و شلوار  مشکی و کفشش  استفاده از یونیفرم (

کارت شناسایی ارائه ششده از  ساده، عدم استفاده از شلوار جین( و 

شامل : عکشس، نشام و نشام خشانوادگی، آرم     سوی معاونت آموزشی 

دانشششگاه، رشششته تحصششیلی و سششمت دانشششجو بایششد بششه صششورت  

متحدالشکل بر روی لباس فوق، به طوری که قابل رویت باشد نصب 

 گردد .

       در زمینه کوتاه نگه داششتن نشاخن و عشدم اسشتفاده از زیشور آالت

 متعاقب قوانین و مقررات دانشکده عمل نمایید.

 با بیماران، همراهان آنهشا، همکشاران وکشادر آموزششی     در برخورد- 

 اخالقی و شئونات اسالمی را نمایددرمانی در بخش رعایت اصول 

 .کفش دانشجویان باید جلوبسته باشد 

 وظیفه شناسی و مسئولیت 

 احترام به دیگران 

 صداقت و رازداری 

 مطالعه فردي )خطاهاي خود را بپذیرد، با سوال کردن از  اساتید و تعالی شغلی

 (تالش مي کند کمبودهاي دانشي و مهارتي خود را مرتفع سازد.

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

) 

 حقوق و ایمنی بیمار 
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 بخش دوم 

ف آموزشی بخش اه  اهدا
(MUST LEARN ) 
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 اف 

 حیطه دانش:
کاربرد بالینی راهکارهای مراقبت های کودک سالم و پایش رشد و نمو  -0

 کودکان

 اپیدمیولوژی مرگ و میر در کودکان را بداند و درک نماید. -2

 تاثیرات خانواده و جامعه بر روی سالمت و بیماری کودکان -3

کشوری مراقبت های کاربرد بالینی مفاد ذکر شده در دستورالعمل  -1

 ادغام یافته ناخوشی های اطفال )مانا(

شکایات و یافته های بالینی شایع در طب کودکان و تشخیص های  -5

 افتراقی آن ها

یافته های آزمایشگاهی و پاراکلینیک شایع در طب کودکان و  -6

 تشخیص های افتراقی آن ها 

 عالئم بیماری های مزمن شایع در طب کودکان -7

رژانس های شایع و مهم در طب کودکان )طبق محتوای برنامه او -8

 آموزشی ضروری(

اصول کاربرد منطقی داروها در بیماری های شایع طب کودکان را  -1

 بداند. و در طبابت خود به گونه ای مناسب به کار برد.

 موارد و نحوه مصرف داروها در بیماران سرپایی ، بستری و اورژانس -01

اع و نحوه ارجاع به سطوح باالتر درمانی در مشکالت شایع موارد ارج -00

 کودکان

 اهمیت یافته های موجود در شرح حال و معاینه بالینی را بداند. -02

 شکل های مختلف داروهای شایع مورد مصرف در طب کودکان -03

 اندیکاسیون های بستری در بیماری های شایع کودکان -01

 وزارتخانهریکولوم واهداف عمومی بخشهای بالینی بر  اساس ک
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به گام به بیماری های شایع را با  نحوه ی برخورد تشخیصی گام -05

 توجه به مصلحت بیمار و هزینه اثر بخشی آن

 حیطه مهارت:
 توانایی معاینه بالینی نوزاد ، شیرخوار ، کودک و نوجوان -06

توانایی استفاده صحیح از ابزارها و پروتکل های غربالگری به منظور  -07

 حفظ سالمت کودکان در جامعه

جمع آوری و تلفیق شواهد کسب شده در راستای ایجاد توانایی  -08

 اتخاذ تصمیمات تشخیصی و درمانی

توانایی طرح تشخیص های افتراقی شکایت های شایع کودکان و  -01

 ارائه برنامه های تشخیصی هر شکایت

توانایی طرح تشخیص های افتراقی یافته های بالینی شایع کودکان  -21

 ایتو ارائه برنامه های تشخیصی هر شک

توانایی تفسیر یافته های پاراکلینیک رایج در طب کودکان و برخورد  -20

 گام به گام در تشخیص های افتراقی در درخواست به موقع آزمایشات

توانایی پیگیری بیماری های مزمن شایع کودکان با در نظر گرفتن  -22

عی عوارض بیماری و تاثیر آن بر روی رشد ، نمو و عملکرد عاطفی ، اجتما

 و اقتصادی خانواده

 توانایی محاسبه دوز صحیح دارو براساس وزن و سن کودک -23

توانایی نوشتن نسخه برای داروهای شایع از قبیل آنتی بیوتیک ها و  -21

 داروهای ضد تب

ایجاد توانایی آموزش نحوه مصرف دارو به بیمار و خانواده و ارزیابی  -25

 میزان همکاری خانواده در این زمینه

کسب مهارت در کاربرد رویکرد مانا و کودک سالم در برخورد با  -26

 بیماری های شایع کودکان
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تشخیصی و  (Procedure)کسب توانایی انجام مهارت های عملی  -27

 درمانی در طب کودکان )جدول(

 حیطه نگرش:
 رعایت اصول رفتار حرفه ای و اخالقی مناسب -28

 بیمار و خانواده ویپذیرش کرامت و حقوق انسانی  -21

 پذیرش ارزش های فردی ، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی -31

 رعایت کامل منشور حقوق بیمار -30

درک اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در  -32

 راستای ارائه خدمات بهداشتی

درک اهمیت سه محور پزشک ، تمایالت بیمار و شواهد علمی  -33

 موجود در تصمیم گیری های بالینی

تیم « مدیر»درک اهمیت نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده  -31

 درمانی و درک نقش سایر اعضاء تیم درمانی

 رعایت و متخلق بودن به اخالق و رفتار حرفه ای مناسب -35
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  حیطه شناختی:
 اصول احیاء قلبی ریوی کودکان 

 دچار مسمومیت رویکرد تشخیصی درمانی کودک، ارزیابی  

کاهش سطح با  ، رویکرد تشخیصی درمانی کودکارزیابی  

 هوشیاری

 دچار تشنج ، رویکرد تشخیصی درمانی کودکارزیابی   

دیسترس تنفسی  ، رویکرد تشخیصی درمانی کودک باارزیابی  

 )آینه , سیانوز ، جسم خارجی,کروپ,آسم(

 مبتال به شوک درمانی کودک، رویکرد تشخیصی ارزیابی  

دچار تروما، غرق  ، رویکرد تشخیصی درمانی کودکارزیابی  

 شدگی ,سوختگی ,مار وعقرب زدگی

 
 حیطه مهارتی:

 خونگیری  و رگ گیری   

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

 استفاده صحیح از منحنی های رشد و ارزیابی رشد 

 و دورسر قد و وزنگرفتن  

   CPRانجام  

 اورژانس

 



21 

 

 معاینه مردمک ها  

 انتوباسیون  انجام 

 جسم خارجی خارج کردن انجام مانورهای  
 AVPUو  GCSتعیین اسکور  

 تزریق داخل استخوانی در بیمار یا مانکن 

 NGTانجام شستشوی معده و انجام  
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  حیطه شناختی:
نوجوانان ،توانایی برقراری موثر حرفه ای ارتباط با کودکان  

,خانواده آنان وسایر اعضا تیم درمانی در جهت کسب اطالعات  

 صحیح

توانایی ثبت شواهد دریافتی های بالینی وسیر بیماری در  

 پرونده

تغذیه  ،بالینی مراقبتهای تغذیه ای شامل  شیر مادر دکاربر 

 تکمیلی,تغذیه دوران نوجوانی ,بررسی سوء تغذیه

 آشنایی با رویکرد تشخیصی درمانی کودک آزاری 

سمومیت,سوختگی, مارائه مشاوره جهت پیشگیری از حوادث ) 

 (ات ناشی از رانندگیسقوط از ارتفاع ,خفگی,کاهش خطر

 ،وزن ,دور سر توانایی اندازه گیری معیارهای رشد شامل قد, 

BM0 استانداردر نتایج براساس یوتفس 

 برخورد با کودک مبتال به دردشکم,یبوست، ایکتر 

، اشک ریزش و  red eyeلکوکوریا، برخورد باکودک مبتال به  

 سایر مشکالت چشمی 

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

 زمان تولد تا بلوغ

 جنرال
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گوش و  آشنایی با کودک مبتال به گوش درد، معاینات 

 تشخیصی اوتیت مدیا

شناخت برنامه واکسیناسیون کشوری و آشنایی با موارد  

 مصرف و منع مصرف واکسن ها 

 
 حیطه مهارتی:

 
 خونگیری  و رگ گیری   انجام 

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

 استفاده صحیح از منحنی های رشد و ارزیابی رشد 

 و دورسر قد و وزن گرفتن 

 معاینه مردمک ها  

 به مادران  ORTآموزش  
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  حیطه شناختی:

 ونیناسیواکس یبا برنامه کشور ییآشنا 

   FWLS   به کودک مبتال به تب کردیرو چگونگی 

 مکرر یبه کودک مبتال به عفونت ها کردیرو چگونگی 

 مننژ کیتحر میبه کودک مبتال  به عال کردیرو چگونگی 

 FUO با برخوردچگونگی  

 یفوقان یدستگاه تنفس یهایماریب یافتراق صیتشخآشنایی با  

، تیگلوت ی، کروپ و اپ تی، فارنژتینوزی، سایمد تیشامل: اوت

 اکسترن تیاوت

دستگاه تنفس  یو برخورد با عفونتها یافتراق صیتشخآشنایی با  

و جسم  تیولیبرونش ال،ی، باکتر رالیو یهایشامل : پنومون یتحتان

 یخارج

 سیو سندرم سپس سیسپسآشنایی با  

 مارانیب نیو ارجاع به موقع ا یبه کودک مبتال  به لنفادنوپات کردیرو 

 یاز منظر عفون

 ریو غ یبثور یروسیو عیشا یهایماریبا ب هیو برخورد اول یابیارز 

 مارانیب نیو ارجاع به موقع ا یبثور

 ( T.B) شک به  با سرفه مزمن برخوردچگونگی   

کاربرد بالینی برنامه ایمونیزاسیون کشوری و آشنایی با موارد  

مصرف و منع مصرف واکسن ها را بداند و در طبابت خود به گونه ای 

 مناسب به کار برد.

کاربرد بالینی اصول کنترل و پیشگیری از گسترش بیماری های   

 عفونی در بیماران و مراقبان بهداشتی

 عفونی
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 حیطه مهارتی:
 PPD حیو خواندن صح انجام 

 LP انجام 

 آبسه ونیراسیآسپ 

 ()کشت گلو ، کشت خون  یعفون یاز بافتها یریگ مونهن 

 ) در صورت وجود ( مانتو تست 

 Gram Stain 
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 حیطه شناختی:
چگونگی برخورد با ایکتر نوزادی )نکات مهم در شرح حال ومعاینه  

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

 اندیکاسیون بستری جهت فتوتراپی، اندیکاسیون تعویض خون(

چگونگی برخورد باعفونت های نوزادی)نکات مهم درشرح حال  

ومعاینه فیزیکی ,ریسک فاکتورهای مادری ونوزادی ,عالئم بالینی , 

 فتراقی (آزمایشات الزم ، اصول ومدت درمان ، تشخیص های ا

اشنایی با گرفتن شرح حال دقیق نوزادان )پره ناتال ، ناتال، پست  

 ناتال(

 آشنایی با معاینه فیزیکی دقیق در نوزادان  

آشنایی با مشاوره دقیق با مادر بعد از تولد ) آموزش پوزیشن  

مزایای شیر جهت مادر و نوزاد، عالئم خطر, ارجاع   -صحیح شیردهی

 پوست، ژنیتال, مراقبت های ناف، 

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

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

 شرکت در کارگاه شیرمادر 

 آشنایی با اصول احیاء نوزاد )شرکت درکارگاه احیاء( 

 نوزادان
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–اع تشنج چگونگی برخورد با نوزاد در حال تشنج )عالئم بالینی انو 

تشخیص های    مهم ، ازمایشات واقدامات پاراکلینیک مورد –علل 

 اصول درمان پیش آگهی(-لزوم

برخورد با هیپوگلیسمی )ریسک فاکتورها ، عالئم بالینی ، تعریف ،  

 درمان های اولیه(

برخورد با نوزاد مبتال به دیسترس تنفسی ) عالئم بالینی ، تعیین  

های افتراقی ، اصول درمان ،  شدت دیسترس تنفسی ، تشخیص

 اکسیژن تراپی (

 

 حیطه مهارتی:

 انجام احیاء نوزادروی مانکن )آزمون مگا کد احیاء( 

انجام پروسیجرهای شایع : رگ گیری ، خونگیری شریانی، وریدی،  

 و سوپراپوبیک NG Tubeگذاشتن

 ، تخلیه پنوموتوراکس  LPمشاهده پروسیجرهای شایع :  

نوزاد و گرفتن شرح حال : )طریق صحیح گرفتن انجام معاینه دقیق  

قد ، دور سر و وزن نوزاد و استفاده از منحنی های رشد جهت طبقه 

 بندی نوزاد(

انجام مراقبت های اولیه نوزاد در اتاق زایمان  , بخش نوزادان  

 ونرسری
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   حیطه شناختی:
 و تمایل به خونریزی چگونگی برخورد با کودک مبتال به آنمی 

چگونگی برخورد با کودک مبتال به لنفادنوپاتی )از منظر  

 هماتولوژی و آنکولوژی(

 چگونگی برخورد با بدخیمی های شایع در کودکان 

 معاینه ارگانومگالی و لنفادنوپاتی 
 

 حیطه مهارتی:

 تهیه و دیدن الم خون محیطی 

 دیدن الم مغز استخوان 

 خوناندازه گیری زمان سیالن  

 CBCتفسیر 

 تشخیص و درمان کم خونی فقر آهن 

 

 

 

 

 

 
 

 هماتولوژی انکولوژی 
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  حیطه شناختی:
 

ارزیابی و برخورد اولیه با آلرژیهای شایع در کودکان و  

 نوزادان و ارجاع به موقع این بیماران

چگونگی برخورد با کودک مبتال به آسم ) عالئم بالینی ،  

 پاراکلینیکی و درمانی(آزمایشگاهی ، رادیولوژی و 

آشنایی با اختالالت ایمونولوژیک شایع در کودکان و  

شیرخواران )بررسی هیپوگاماگلوبولینمی و اختالالت 

T.cell) 

(  RAآشنایی با بیماریهای روماتولوژیک شایع ) لوپوس و  

 و واسکولیتهای شایع 

 
 

 حیطه مهارتی: 
 

 استفاده از آسم یار  

 استفاده از پیک فلومتر 

 

 

 

 

 ایمونولوژی ،آلرژی
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 حیطه شناختی:
 رویکرد به کودک مبتال به یبوست 

 رویکرد به کودک مبتال به زردی  

 برخورد با کودک مبتال به هپاتو اسپلنومگالی 

 برخورد با بیمار مبتال به درد های شکمی 

 برخورد با خونریزیهای حاد و مزمن گوارشی و کنترل بیمار 

 برخورد با بلع اجسام خارجی و خوردن سوزاننده ها  

 چگونگی برخورد  با کودک مبتال به  آسیت 

 چگونگی برخورد با  کودک مبتال به  اسهال مزمن و استفراغ  

 چگونگی تشخیص برگشت معده به مری 

 تفسیر تستهای کبدی 

 رشد فیزیکی کودکان از بدو تولد تا بلوغ 

ه ای شامل شیر مادر ، تغذیه کاربرد بالینی مراقبت های تغذی 

تکمیلی ، تغذیه مدرسه و تغذیه در دوران نوجوانی ، عالیم و 

نشانه های کمبودهای تغذیه ای شایع در شیرخواران و کودکان 

، نحوه تغذیه کودکان با نیازهای تغذیه ای ویژه ) بیماری های 

نوزادان نارس ( و فاکتورهای تغذیه ای  –مزمن و متابولیک 

 کننده سوء تغذیه در کودکانایجاد 

 گوارش
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توانایی گرفتن شرح حال تغذیه ای در گروه های سنی مختلف  

 کودکان

توانایی تعیین کفایت تغذیه ای در رژیم غذایی در گروه های  

 مختلف سنی اطفال

توانایی ارائه مشاوره تغذیه ای به خانواده بیمار )تغذیه تکمیلی  

 و مواد کمک تغذیه ای(

دت دهیدراتاسیون براساس شرح حال و توانایی ارزیابی ش 

 معاینه بالینی

توانایی انجام مایع درمانی خوراکی و ارائه مشاوره به خانواده  

 در این زمینه

توانایی محاسبه و نوشتن دستور دارویی در بیمار بستری به  

 علت دهیدراتاسیون و نحوه ارزیابی کفایت درمان

 حیطه مهارتی:

 درمانی و تشخیصی (آسپیراسیون مایع شکم )  

 گذاشتن لوله معده  

 Disimpaction  
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 حیطه شناختی:
برخورد با هیپوتیروئیدی مادرزادی بر اساس جزوه غربالگری  

 تیرویید 

 هیپوتیروئیدی اکتسابی، تشخیص و درمان و پیگیری بیماران  

و ارجاع ( DKAارزیابی و برخورد اولیه با کتواسیدوز دیابتی )  

به موقع این بیماران، توانائی تشخیص دیابت نوع یک و آموزش 

به بیماران از نظر تنظیم انسولین و مشاوره تغذیه و برخورد با 

هیپوگلیسمی و هیپر گلیسمی در منزل و توانائی برخورد 

 درمانی مناسب با هیپوگلیسمی در اورژانس

 اع به موقع آشنایی با عالئم بیماریهای متابولیک ارثی و ارج 

آشنایی با الگوهای رشد طبیعی و غیر طبیعی در کودکان و  

 نحوه استفاده از منحنی های رشد

 چگونگی برخورد با کودک مبتال به کوتاهی قد 

آشنایی با بلوغ طبیعی و برخورد با کودک مبتال به اختالالت  

 بلوغ

 توانائی درمان کریز نارسائی حاد آدرنال 

 با اصالح بیکربناتتابولیک توانائی درمان اسیدوز م 

توانائی برخورد مناسب درمانی با اورژانس هیپوکلسمی و  

 هیپوگلیسمی

 توانائی تشخیص و درمان ریکتز 

 

 غدد و متابولیسم
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 حیطه مهارتی:

 استفاده از گلوکومتر 

 معاینه غده تیروئید 

 انجام آزمون تروسو و چووستوک 

 تفسیر تست های تیروئید  

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

 و تعیین سن قدی. SDSمربوطه ، محاسبه 

 آماده سازی و تزریق انسولین 

محاسبه میزان مایعات ، انسولین ، پتاسیم و بی کربنات مورد   

 نیاز در کتواسیدوز دیابتی
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  حیطه شناختی:
 

 مبتال به عفونت ادراری رویکرد به کودک 

 رویکرد به کودک مبتال به ادم و پروتئینوری 

رویکرد به کودک مبتال به هماچوری میکروسکوپیک و  

 ماکروسکوپیک

 پر ادراری و کم ادراریبا رویکرد به کودک  

   GFRمحاسبه  

 تمرین تنظیم دوز داروها در بیماران با نارسایی  کلیه 
 

 حیطه مهارتی:
 ادراری و تفسیرآنانجام نوار  

 در نوزاد و شیرخوار از دست و پا و تفسیر BPاندازه گیری  

سوپراپوبیک و کاتتریزاسیون مثانه جهت انجام کشت  انجام  

 ادرار                           

 ادراری فولی گذاشتن سوند 

 ABGتفسیر  

 مایع آسیت ) در صورت وجود ( Tapمشاهده  

 در صورت وجود (مشاهده دیالیز صفاقی حاد )  

 

 

 نفرولوژی
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 حیطه شناختی:

 

  Floppy babyچگونگی رویکرد به  

ارجاع کودک مبتال به اختالل  چگونگی ارزیابی، برخورد اولیه و 
هوشیاری )کوما ودلیریوم آشنایی و موارد ارجاع در سطح 

کودک مبتال به تشنج ، تشنج و تب، درمان استاتوس اپی 
 لپتیکوس

 چگونگی برخورد با کودک مبتال به سردرد  

 چگونگی معاینه نورولوژیک 

چگونگی ارزیابی، برخورد اولیه و ارجاع کودک مبتال به  
 بیماریهای عضالنی شامل میاستنی گراو ، دیستروفی دوشن

 آشنایی و موارد ارجاع در کودک مبتال به فلج شل حاد 

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

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

 چگونگی برخورد با تشنج ) تشخیص و درمان اورژانس ( 

 

 حیطه مهارتی:
 LPمشاهده  
 معاینه نورولوژی 

 

 

 

 نورولوژی
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  حیطه شناختی:
مبتال به بیماریهای مادرزادی قلب سیانوتیک یا برخورد با بیمار  

 غیر سیانوتیک

، سیانوتیک  PSVTچگونگی مواجهه با اورژانس های قلبی:  

spell   
 رویکرد و برخورد با کودک مبتال به  نارسایی قلبی 

 RFرویکرد و برخورد با کودک مبتال به  

 رویکرد و برخورد با کودک مبتال به آندوکاردیت 
 

 حیطه مهارتی:

 استاندارد در کودکان و تفسیر آن ECGگرفتن  

 استفاده از دستگاه الکتروشوک 

 انجام پالس اکسی متری 

اندازه گیری فشار خون دست و پا و استفاده از منحنی فشار  

 خون

 

 

 قلب
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  حیطه شناختی:

بیماران سرپایی آن رشته را تشکیل  %81مبحث بسیار مهم که  2شناخت 

 میدهند:

 تشخیص و درمان بیماریهای تنفسی فوقانی و تحتانیشناخت،  

 برخورد با بیمار مبتال به سرفه -

 برخورد با بیمار با استریدور -

تشخیص و درمان کودك مبتال به اسم ) درجه بندي شدت بیماریها و  -

 درمان مرحله به مرحله (

 تشخیص و درمان پنوموني ) وایرال باکتریال ( -

 روپتشخیص و درمان برونشیولیت و ک -

 برخورد با بیمار با ویزینگ -

 

 معاینه ریه 

تعریف دیسترس تنفسی و تشخیص نوع آن بر اساس معاینه بالینی  

 بیمار

 برخورد با جسم خارجی و اصوا انجام مانور  

 

 سایر انتظارات :

 ریوي در کودکان –اصول احیا قلبي  .1

 ریه
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 CFو برخورد با بیمار مبتال به  CFتشخیص و درمان  .2

 حیطه مهارتی:

 ) در صورت وجود ( مایع پلور Tapنحوه  

 ) در صورت وجود (ABGنحوه تفسیر  

 ) در صورت وجود (Spirometryنحوه تفسیر  

 ) در صورت وجود (CXRتفسیر  

 ) در صورت وجود (CFتشخیص و درمان  
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 بخش سوم 

 فرمهای آموزشی
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 در بخشفرم ثبت شرح حال نمونه 

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

 اعصاب-ایمنولوژی و آلرژی –کلیه  –گوارش  -هماتولوژی

 نام بخش
نام و  /شماره پرونده

 نام خانوادگی بیمار

نحوه تشخیص، اقدامات و 

مراقبتهای  انجام شده )برای 

 دانشجو(

 امضاء استاد

    اورژانس

    جنرال
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 درمانگاهحضور در  فرمنمونه 

تعداد ویزیت  تاریخ نام بخش

 سرپایی

 شکایت اصلی بیمار)موردی (

گاستروآنتریت ، ، DKA  ،VSD 31 21/8/16 مثال

 پنومونی و ....

 جنرال

 تأیید استاد

   

   

 گوارش

 تأیید استاد

   

   

 عفونی

 تأیید استاد

   

   

 نوزادان

 تأیید استاد

   

   

 قلب

 تأیید استاد
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 شرکت در کارگاه فرم

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

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

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در . گواهی می شود 2

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

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در . گواهی می شود 3  

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

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

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

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

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

کارگاه/کالس آموزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در . گواهی می شود 6   

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

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

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

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

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

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

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

    امضا و مهر دستیار مسئول آموزش کارآموزان/دبیر علمی
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 مشاهدات  
 امضا سرپرستار بخش نام بیمار 

    تزریق زیرجلدی

    تزریق عضالنی

ABG  یاVBG    

      تعویض خون

 امضاءدستیار یا اتندینگ ناظر   همکاری یا انجام مستقل 

L.P  موفق در
 کودکان و نوزادان

   

ECG  در نوزادان و
 یا کودکان

   

سوند فولی یا 
 همکاری در انجام آن

   

    انجام نوار ادراری 
    استفاده از گلوکومتر

در  NG tubeگذاشتن 

 کودکان و نوزادان یا

 همکاری درانجام آن

   

انجام آسپیراسیون 
 سوپراپوبیک موفق

   

 سایر موارد

 

   

 

   

 

   

 

 

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

 

 

 امضاء ارزیاب :                                                               :تاریخ ارزیابی

 

 

 معاون آموزشیامضاء 

  

ف
ردی

فرآیند  
 یآموزش

 خیر بلی آیتم

0 

ی
صبحگاه

ت  و    راند 
ویزی

 

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

   آیا با بیمار/همراه ارتباط موثر غیرکالمی  برقرار می نماید؟ 2
   آیا از کارت شناسایی با مشخصات کامل فراگیر استفاده می نماید؟ 3
   در مواجهه با بیمار/همراه خود را به عنوان فراگیر معرفی می نماید؟آیا  1
آیا عدالت در درمان بطور کامل بدون در نظر گرفتن عوامل مذهبی ،  5

 فرهنگی،  نژادی و جنس بیمار انجام می پذیرد؟
  

آیا هنگام معاینه و انجام پروسیجرهای درمانی توضیحات الزم به بیمار  6
 شود؟داده می 

  

آیا هنگام معاینه و انجام پروسیجرهای درمانی رضایت آگاهانه از بیمار  7
 گرفته می شود؟

  

   آیا در طول درمان به حق تصمیم گیری آزادانه بیمار توجه می نماید؟ 8
آیا در هنگام طول درمان آموزش های کافی به بیمار/همراه داده می  1

 شود؟
  

   گرفتن شرح حال به اصل رازداری توجه می نماید؟آیا در هنگام  01
   آیا اصل رعایت حریم خصوصی در طول درمان بیمار رعایت می گردد؟ 00
   آیا با منشور حقوق بیمار آشنایی دارد؟ 02
   آیا منشور حقوق بیمار  را در طول درمان رعایت میکند؟  03
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 چهارمبخش 

 ارزشیابی
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 ارزیابی کارورز توسط استاد در بخشنمونه 

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 . 0

 اسالمی و شئونات پزشکی-کاری، رعایت مسائل اخالقی

2  

  2 (، درمانگاه، راند. رعایت نظم و انضباط )حضور بموقع در بخش2
 . پیگیری آزمایشات و سایر اقدامات پاراکلینیک بیمار3

)فرم (Daily Note or Progressive Noteسیر بیماری) 

 ارزیابی شرح حال (

1  

. ارزیابی استاد از توانائی تئوریک کارورز )شرکت فعال در بحث 1

 های علمی(

5/0  

8 .On & off service note 5/0  
  2 . خالصه پرونده. 1
 معاینه، مصاحبه، نسخه نویسی(. حضور فعال در درمانگاه )5

 توانائی معاینه بیمار توسط کارورز در بخش

3  

  1 ثبت فعالیتهای عملی ) پروسجورها (. 6
  21 جمع نمره

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

 توسط ایشان انجام شود  

 امضا و مهر استاد :تاریخ ، 
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 نوزادان اد در بخشتارزیابی کارورز توسط اس

 

 ارزیابی حداکثر نمره موضوع

طرز برخورد با اساتید، پرسنل و بیماران و احساس مسئولیت . 0

 اسالمی و شئونات پزشکی-کاری، رعایت مسائل اخالقی

2  

  2 (، درمانگاه، راند. رعایت نظم و انضباط )حضور بموقع در بخش2
 . پیگیری آزمایشات و سایر اقدامات پاراکلینیک بیمار3

شرح حال  (Daily Note or Progressive Noteسیر بیماری) 

 )فرم ارزیابی شرح حال (معاینه فیزیکی و پیگیری نوزاد و

1  

. ارزیابی استاد از توانائی تئوریک کارورز )شرکت فعال در بحث 1

  های علمی(

5/0  

8 .On & off service note 5/0  
  2 . خالصه پرونده. 1
 معاینه، مصاحبه، نسخه نویسی(درمانگاه ). حضور فعال در 5

 توانائی معاینه بیمار توسط کارورز در بخش

3  

  1 ثبت فعالیتهای عملی ) پروسجورها (. 6
  21 جمع نمره

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

 توسط ایشان انجام شود  

 :امضا و مهر استاد تاریخ ، 
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 نرسری اد در بخشتارزیابی کارورز توسط اس

 

 ارزیابی حداکثر نمره موضوع

طرز برخورد با اساتید، پرسنل و بیماران و احساس مسئولیت . 0

 اسالمی و شئونات پزشکی-کاری، رعایت مسائل اخالقی

2  

  2 (، درمانگاه، راند. رعایت نظم و انضباط )حضور بموقع در بخش2
)فرم ارزیابی معاینه فیزیکی و پیگیری نوزاد شرح حال و. 3

 شرح حال (

1  

  3 مورد 3در نرسری حداقل  مراقبت های اولیه نوزاد. 1
  3 مورد 3حداقل  استفاده از جدول باالرد جهت سن حاملگی .5
هاو  Must learnارزیابی استاد  ، پرسش پاسخ از . 6

 توانائی تئوریک کارورز )شرکت فعال در بحث های علمی(

2  

و  بیمار  پاراکلینیکالزم کلینیکی و پیگیری اقدامات . 7

 تحویل نوزادان به کشیک

2  

  2 معاینه، مصاحبه، نسخه نویسی(. حضور فعال در درمانگاه )8
  21 جمع نمره

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

 توسط ایشان انجام شود  

 امضا و مهر استاد :تاریخ ، 
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 ارزیابی کارورز توسط رزیدنت ارشد کشیکنمونه 

 تاریخ کشیک :

حداکثر  موضوع

 نمره

 ارزیابی

 اول

 ارزیابی

 دوم

 ارزیابی

 سوم

، پرسنل و دستیاران طرز برخورد با . 0

بیماران و احساس مسئولیت کاری، 

اسالمی و شئونات -رعایت مسائل اخالقی

 پزشکی

2    

. حضور فعال بر بالین بیمار، شرکت فعال 3

 علمی در بحث بر بالین بیمار و راند شب

1    

. پیگیری آزمایشات و سایر اقدامات 1

 پاراکلینیک بیمار

1    

)کیفیت، خوانا بودن، . شرح حال 6

 بموقع نوشتن(

6    

در سیر  note. نوشتن 7

 بیماران بد حال( )خصوصیاتبیمار

1    

    21 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           □رپاییموقعیت انجام ارزیابی :   س

 □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     5/2          5          5/7      01میزان رضایت دستیار :  عالی     

 :دستیار                                    :پیشنهادات :                          ارزیاب 

 

 : کارورزامضای استاد ارزیاب :                                      امضای 

 

 

 

 عالي 

2 

 خوب

5/1 

 متوسط

1 

 ضعیف

5/0 

     مهارت در شرح حال )مصاحبه و مشاوره(

     مهارت در معاینه فیزیکی

     قضاوت بالینی و تصمیم گیری مناسب

 عالي 

1 

 خوب

55/0 

 متوسط

5/0 
 ضعیف

25/1 

     رفتار حرفه ای    

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

     کردن و کار آمدی سازماندهی

     صالحیت بالینی در نگاه کلی

  نمره کل

     Mini CEXآزمون  فرم
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 آزمون شونده : نام...................................      نام خانوادگي.....................................

 رشته تحصیلي .......................................      دستیار سال ................ 

 آزمونگر:  نام.....................نام خانوادگي...........................مرتبه علمي................. تاریخ ارزیابي :

 سایر.................  □یژهبخش و□بخش بستري  □درمانگاه  □محل ارزیابي: بخش اورژانس

 پروسجور مورد ارزیابي :........................................................................................

 براي ارزیابي دستیاران استفاده کرده است؟.........................    DOPS  آزمونگر پیش از این چند بار از روش   

 شونده تا کنون چند بار این پروسجور را انجام داده است؟................... آزمون 

 □زیاد   □متوسط   □درجه سختي پروسجور )با توجه به سنوات تحصیلي دستیار ( :  کم

 
 عالي

1 

 خوب

55/0 

 متوسط

5/0 

 ضعیف

25/0 

 انجام نداد

0 

      اطالع از اندیکاسیونها، آناتومي و تکنیک پروسجور-1

      اخذ رضایت بیمار -2

      مرحله آمادگي قبل از انجام پروسجور -3

      بي دردي و آرامبخشي مناسب -4

      رعایت شرایط استریل -5

      توانایي تکنیکي -6

      درخواست کمک در صورت نیاز -5

      اقدامات بعد از انجام پروسیجر -8

حرفه اي و توجه به مهارتهاي ارتباطي ) رفتار  -9

 بیمار(
     

      مهارت کلي در انجام پروسیجر - 10

  نمره کل

لطفاً نقاط قوت و نقاط ضعف دستیار و یا هر گونه پیشنهاد براي بهبود عملکرد وي را در این محل ثبت 

 کنید .

 ضعیف         5/2        5         5/5        10میزان رضایت دستیار :  عالي    

 □آیا آزمونگر قبال در مورد استفاده از این ابزار ارزیابي آموزش دیده است؟ خیر

 □ بلي )سایر موارد(                 □بلي بصورت مطالعه دستورالعمل□بلي بصورت آموزش چهره به چهره 

 دقیقه ..…مدت زماني که صرف مشاهده شد:    

 صرف ارائه باز خورد شد: .......دقیقه صرف  مدت زماني که

 مهر و امضای آزمونگر : 

 مهر و امضای آزمون شونده :

        

          

 DOPSفرم آزمون 
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 ارزیابی نمره عناوین

 بخش اول : شرکت در برنامه های آموزشی 

  ) تئوری و عملی (

  skill lab 01و  نمره شرکت در کارگاهها

  آموزشي دورهنمره شرکت در کالسهاي 

 ) مورنینگ ریپورت ، نسخه نویسي ،
 و ... (کالسهاي اعتباربخشي 

6  

 بخش دوم : توانایی عملی و مهارت بالینی، پرونده نویسی
 

  21 نمره روتیشن بخشها توسط اساتید

  21 نمره رزیدنت ارشد در کشیک

  MINI CEX 5 آزموننمره 

  DOPS 5 آزموننمره 

  07 جمع

 

  مسئول آموزش کارورزانامضاء 

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

 دانشکده پزشکی گرگان

 برگه ارزشیابی دانشجویان بالینی ) کارورز(
 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . مدت دوره: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          نام و نام خوانوادگی دانشجو: 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . لغایت: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   از تاریخ 

 

حداکثر  معیارهاي ارزشیابي 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  3 شفاهی)
10   

 

 به حروف به عدد )کارآموز( نهایی دانشجونمره 

  

 امضا مدیر گروه کودکان                       امضا معاون آموزش بالینی

 ارزیابی نهایی پایان دوره
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 منابع

 (Reference) 

 
 منابع اصلي امتحان همان منابع آزمون پیش کارورزي است که شامل:

 

 :آخرین چاپ کتاب نلسون اسانشیل 

 (1520Edition /  th6/  Nelson Essential of Pediatrics  ) 

 0315 ) مانا ( مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفالکتابچه  

 2102 (AAPکتاب تغذیه شیر مادر ) 

 0315 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 

 0312 درسنامه احیا کودک و نوزاد آکادمی کودکان آمریکا 

 جزوه غربالگری تیروئید 

 برنامه کشوری پایش رشد 

 0315 نوشته های تغذیه کودکان در انجمن تغذیه ایران 

آخرین چاپ دفترچه واکسیناسیون مبحث واکسیناسیون بر اساس  

 0311 کشوری
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 تدوین و بازنگری

کارورزان توسط افراد مشروحه ذیل از  log bookبازنگری  سومین 

 به اتمام رسید . 0310آغاز و تا اواسط بهمن  0310اوایل دی ماه 

 مسئول آموزش کارورزان           دکتر احسان عالئی              

 فوق تخصص نوزادان                                                       

 دستیار ارشد کودکان                 دکتر متین بختیاری        

 از دانشگاه EDCنماینده            تر لیال جویباری           دک    

 یش مرکز طالقانکارشناس آموز                    نصیبه رجبی               

 

 0313کارورزان:  مهر ماه سال  log bookبازنگری تدوین و   چهارمین  

 مدیر گروه کودکان           الدی نژاددکتر مهناز فو      

 فوق تخصص نوزادان                                                       
 

 آموزش بالینی مرکز طالقانیمعاون                   دکتر حسین زائری       

 فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان                                                      
 

 آموزش مرکز طالقانی کارشناس                نصیبه رجبی        
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 0311ماه سال  دیکارورزان:   log bookبازنگری تدوین و   مینپنج 

 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

 عضو هیئت علمی دانشگاه             دکتر سیداحمد حسینی

 عضو هیئت علمی دانشگاه                 دکتر احسان عالیی   

 عضو هیئت علمی دانشگاه       دکتر بارانک صفائیان                

 دکتر نرگس بیگم میربهبهانی     عضو هیئت علمی دانشگاه               

 عضو هیئت علمی دانشگاه         دکتر مهناز فوالدی نژاد          

 عضو هیئت علمی دانشگاه        دکتر سکینه محمدیان             

 عضو هیئت علمی دانشگاه  دکتر فاطمه چراغعلی               

 عضو هیئت علمی دانشگاه   دکتر سپیده عموئیان              

 دانشگاهعضو هیئت علمی  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 دانشگاه                   دکتر لیال براتی       

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر فاطمه حیدری                   

 عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر جبار پرهیز                       

 سرپرست واحد توسعه آموزش بالیني مرکزو   عضو هیئت علمی  لیال پاداش 

 مرکز EDUکارشناس آموزش و        نصیبه رجبی                      
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 0316: آبان ماه سال زانورکار Log Bookبازنگری تدوین و  مینشش 

 مدیر گروه کودکان عضو هئیت علمی دانشگاهحسن اسمعیلی     دکتر 

 عضو هئیت علمی دانشگاه معاون آموزش بالینی مرکز    دکتر حسین زائری

 عضو هیئت علمی دانشگاهمسئول آموزش کارورزان لعبت شاهکار      کتر د

 بالینی مرکز عضو هیئت علمی و  سرپرست واحد توسعه آموزشدکتر محسن ابراهیمی   

  کارشناس مسئول آموزش و توسعه آموزش بالینی مرکز نصیبه رجبی                  

 کارشناس آموزشسمیه جعفری نژاد           

 

 0317: آبان ماه سال زانورکار Log Bookبازنگری تدوین و  هفتمین 
  ریاست بیمارستانعضو هیئت علمی دانشگاه      جبار پرهیز   دکتر    

 معاون آموزش بالینی مرکز  عضو هیئت علمی دانشگاهزائری     دکتر حسین 

 مدیر گروه کودکان عضو هئیت علمی دانشگاهحسن اسمعیلی  دکتر 

 سرپرست واحد توسعه آموزش بالیني مرکز معاون پژوهشی و -دانشگاه عضو هیئت علمی دکتر محسن ابراهیمی 

 مسئول آموزش کارورزان عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر فاطمه حیدری    
 مسئول آموزش کارآموزانعضو هیئت علمی دانشگاه   دکتر 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   یان              دکتر سپیده عموئ
 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 نصیبه رجبی                                

 کارشناس آموزش                        سمیه جعفری نژاد
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 0318: مرداد ماه سال زانورکار Log Bookبازنگری تدوین و  مینهشت 
  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 بالیني 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    

 هیئت علمی دانشگاه دکتر سیداحمد حسینی              عضو
 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              
 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 نصیبه رجبی                                

 کارشناس آموزش                        سمیه جعفری نژاد
 


