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قواویه و مقررات مورد توجه:


 دس سكویل دفششچِ ًظن ٍ دلز سا دس ًظش داضشِ ثبضیذ

ایي دفششچِ ثِ هٌظَس ثجز کلیِ فعبلیشْبی آهَصضی-ثبلیٌی ضوب دس طَل دٍسُ طشاحی ضذُ اسز.



ًْبیز سعی ٍ سالش خَد سا دس حفظ ٍ ًگْذاسی آى ثعول آٍسیذ.


 جذاٍل هشثَطِ سا سٍصاًِ ثطَس غحیح دش کشدُ ٍ اص هشثی خَد ثخَاّیذ کِ لسوز هشثَطِ سا سبئیذ ًوبیذ..
سشَى ًوشُ ًْبیی سَسط هشثی سكویل هی گشدد.

وحوه تکمیلlog book
لطفب دس سشَى سٍصّبی هَسد ًظش ثش اسب س هعیبسّبی صیش هْبسسْبی خَد سا اسصیبثی کٌیذ:
 :Aاًجبم فشایٌذ ثطَس هسشمل ( : B)1اًجبم فشایٌذ سَسط داًطجَ ثب ّذایز هشثی ()0/75



غیجز دس کبسآهَصی هجبص ًوی ثبضذ .



داًطجَ حك جبثِ جبیی دس کبسآهَصی سا ًذاسد.



لطفب دفششچِ سكویل ضذُ سا ثِ ّوشاُ دیطٌْبدار احشوبلی خَد ثِ هشثی یب هذیش گشٍُ هشثَطِ سحَیل دّیذ



.هَلع سحَیل یك کذی اص دفششچِ سا ًضد خَد ًگِ داسیذ.



اسشفبدُ اص یًَیفشم طجك همشسار (دَضیذى لیبس سفیذ سویض  ، ،عذم اسشفبدُ اص ضلَاس جیي).



کَسبُ ًگِ داضشي ًبخي ٍ عذم اسشفبدُ اص صیَس آالر



اهذاف دوره :

سعبیز ٍ حفظ ضئًَبر اخاللی ٍ حشفِ ای دس ثشخَسد ثب ثیوبساى ّ،وكبساىّ ٍ ،وشاّبى ثیوبس

ضوي خَش آهذگَیی ٍسٍد ضوب ثِ هشحلِ کبسآهَصی دس عشغِ ٍثب آسصٍی هَفمیز دس طی ایي دٍسُ اهیذ اسز



خشٍج اص هحل کبسآهَصی دس ضشایط خبظ غشفب فمط ثب کست هجَص اص هشثی همذٍس خَاّذ ثَد.

ثشَاًیذ دس دبیبى دٍسُ ثِ اّذاف ریل دسز یبثیذ:

 :Cاًجبم هْبسر سَسط هشثی ثب کوك داًطجَ ( : D )0/5هطبّذُ هْبسر خبظ ()0/25


 دس هَسد سشعز دس ضشح حبل گیشی ثِ هعیبسّبی صیش سَجِ کٌیذ:

لطفب ضشح حبلْبی گشفشِ ضذُ ثش اسبس فشهز اسائِ ضذُ سَسط هشثَطِ سا ضویوِ ًLBوبئیذ.

 :Aگشفشي ضشح حبل دس  10دلیمِ ( : B)1گشفشي ضشح حبل دس 15دلیمِ ()0/75
 : Cگشفشي ضشح حبل دس 20دلیمِ ( : D )0/5گشفشي ضشح حبل دس  30دلیمِ ()0/25


 دس دبیبى دٍسُ اطالعبر هَجَد دس  LBجْز سعییي ًوشار ثخطْبی اسصضیبثی عولی ٍ حضَس ٍ غیبة هَسد

 -داًطجَهعبیٌِ صًبى سا غحیح اًجبم دّذ .

اسشفبدُ لشاس هی گیشد .

 -داًطجَ هشاحل دبح اسویش سا غحیح اًجبم دّذ .

هذر کبسآهَصی ثشای داًطجَیبى هبهبیی  8ضیفشوعبدل ٍ احذ اسز.



خَاّطوٌذ اسشذس سكویل آى حذاکثش دلز خَد سا

هجزٍل فشهبییذ.

 -داًطجَ ضشح حبل کبهل ثیوبس ساثجز ٍ گضاسش ًوبیذ .

 داًطجَ سطخیع هٌبست دیطٌْبد ًوبیذ داًطجَ دسهبى هٌبست دیطٌْبد ًوبیذ . داًطجَ سطخیع ٍ دسهبى دیطٌْبد ضذُ سا ثب ًظش دضضك سطجیك دّذ . -داًطجَ آهَصضْبی الصم سا ثِ ثیوبس اسائِ دّذ.
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فرم ثبت مهارتهاي بالینی توسط دانشجودرکارآموزي در عرصهسنان
سدیف

ضشح فعبلیز

1

سعذاد دزیشش ثیوبس دس دسهبًگبُ:

2

سعذاد ضشح حبل اخز ضذُ :

3

سعذاد ضشح حبل گضاسش ضذُ ثِ دکشش:

4

سبسیخچِ کبهل ثیوبس سا ثجز هی کٌذ ( ثب سبکیذ ثش ضشح حبل طجی ٍ هبهبیی )

5

هشٍس ثش سیسشوْبی ثذى

6

هعبیٌِ فیضیكی

7

سشعز دس ضشح حبل گشفشي

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

اٍل

دٍم

سَم

چْبسم

دٌجن

ضطن

ّفشن

ّطشن

هالحظبر

اسائْگضاسش ضشح حبل ثیوبس ثِ هشثی ٍ دضضك ثِ ضیَُ غحیح ٍ کبهل
سعبیز سمذم ٍ سبخش سَجْبر صًبى ٍ هبهبییذس اسبق هعبیٌِ
دادى آگبّی الصم دس صهیٌِ هعبیٌِ ثِ ثیوبس
لشاس دادى ثیوبس دس ٍضعیز غحیح
حفظ حرین خصَصی بيوار
آهادُ کردى ٍظایل هَرد ًياز هعبیٌِ
آهادُ کردى هحيظ کار
برقراری ارتباط هٌاظب با بيوار
تؽخيص لسٍم هعایٌِ با اظپكلَم ٍ یا TV
گسارغ هَارد غير عبيعی در شًيتال خارجی
اهضاء هربی

ًوشُ ًْبیی
سدیف

ضشح فعبلیز (هعبیٌبر داخلی)

سٍص اٍل

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

دٍم

سَم

چْبسم

دٌجن

ضطن

ّفشن

ّطشن

هالحظبر
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

خارج کردى صحيح اظپكَلَم

27

ثشسسی ضلی ّبی عضالر لگي (سیسشَسل،سکشَسل،دشٍالدس سحن)

28
29

تؽخيص ًَع ٍاشیٌيت با تَجِ بِ عالئن ٍ ًؽاًِ ّای بِ دظت آهذُ
پيؽٌْاد درهاى هٌاظب بر اظاض تؽخيص

30

ًَضشي ًسخِ هٌبست ثب سطخیع

قرار دادى صحيح اظپكَلَم
تعييي اًذازُ رحن در هعایٌِ داخلی ( دٍدظتی )
تعييي پَزیؽي رحن در هعایٌِ داخلی (دٍ دظتی )
بررظی قَام ظرٍیكط ٍ رحن در هعایٌِ داخلی
بررظی آدًكعْا در هعایٌِ داخلی
گسارغ هَارد غير عبيعی ( درد  ،خًَریسی ٍ …) در هعایٌِ داخلی
گسارغ ًَع ترؼح ٍ ،ضعيت ظرٍیكط  ،هخاط ٍاشى ٍ …
اظتفادُ از تعتْای تؽخيصی (  PHظٌجی ٍ ،یف ٍ  ) ..در هَارد لسٍم

اهضبء هشثی

سدیف
31

ضشح فعبلیز دس هشاحل لیجش

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

سٍص

اٍل

دٍم

سَم

چْبسم

دٌجن

ضطن

ّفشن

ّطشن

هالحظبر

سطبثك داضشي سطخیع خَد ثب ًظش دضضك
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32
33
34
35
36
37
38
39

اًجام صحيح هعایٌِ دٍ دظتيبيوار بعذ از اظپكَلَم

40

ارائِ صحيح آهَزؼْای الزم بعتِ بِ هَرد بِ بيوار

داًعتي اًذیكاظيَى اًجام پاپ اظوير
تَجِ بِ فَاصل اًجام پاپ اظوير
داًعتي ؼرایظ الزم قبل از اًجام پاپ اظوير
اًجام صحيح ًوًَِ گيری پاپ اظوير
قرار دادى ًوًَِ بغَر صحيح رٍی الم
فيكط کردى صحيح ًوًَِ رٍی الم
تكويل صحيح فرم پاپ اظوير

اهضاء هربی
ًورُ ًْائی

5

فهرست تعذاد مهارتهای الزم که توسط
داوشجو در درماوگاه زوان اوجام شذه

سٍص اٍل

سٍصدٍم

سٍصسَم

سٍصچْبسم

سٍصدٌجن

سٍصضطن

سٍص ّفشن

سٍص ّطشن

هالحظبر

با درج وام بیمار

گذاشته اسپکولوم
معاینه دودستی
پاپ اسمیز
معاینه پستان
BSE
 PHسنج
تست ویف

تست فزن
دیدن Clue cellدر سیز
میکزوسکوپ
اهضبء هشثی
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هَاسدیكِ داًطجَ دسدسهبًگبُ ثب آى آضٌب هی ضَد

ًَع کيط

هؽاّذُ

تؽخيص

لغقا بِ تعذاد هؽاّذُ تيک بسًيذ

لغقا بِ تعذاد تؽخيص تيک بسًيذ

تعذاد

اقذاهات

تعذاد

هْر ٍ اهضاء هربی

اقذاهات

کبًذیذیبصیس
سشیكَهًَبصیس
ٍاطیٌَص ثبکششیبل
سشٍیسیز/کشایَ
PID
سَدُ ّبی لگٌی (کیسز سخوذاى)...-EP-
دَلیخ سشٍیكس /هیَم سحوی
سشطبى( سحن–سشٍیكس -دسشبى)
هطكالر اٍسٍطًیشبل
کَلذَسكذی
هطكالر دسشبًی (افیجشٍ کیسشیك  -فیجشٍ آدًَهب-سَدُ –سشضح )
ًبصایی
آًذٍهششیَص
دیسوٌَسُPMS/
آهٌَسُ
AUB/ DUB
هعبیٌِ ّبیوي
اخشالالر ساثطِ جٌسی(ٍاطیٌیسوَس-دیسذبسًٍیب)
ضلی ّبی لگٌی
اخشالالر ثلَغ
اخشالالر آًذٍکشیي (دشٍالکشیي -سیشٍئیذ -آًذسٍطى)..-
اخشالالر یبئسگی(لجل – حیي ٍ دس اص یبئسگی)
ضكن حبد (آدبًذیسیز – دبسُ ضذى کیسز سخوذاى یب ) EP
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برگه شرح مختصراز اورژاوسهای زوان :
لطفا خالصه فعالیتهای اوجام شده خود را برای بیماری که مراقبت آن را اوجام داده اید در ایه قسمت ثبت ومایید.
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فعالیتهای پژوهشی

1

0/75

0/5

0/25

0

مهر و امضاء مربی

ؼرکت فعال داًؽجَ در پرظػ ٍ پاظخ با هربی
ارائِ گسارغ هَرد (  ) Case - report-بِ ؼيَُ صحيح

ارائِ یک هقالِ تحقيقی بصَرت ظويٌار
ترجوِ یک هقالِ تحقيقی هعتبر ٍ جذیذ هرتبظ با هَضَعات

تذٍیي یک برٍؼَر آهَزؼی
تذٍیي یک رٍزًاهِ دیَاری

ًورُ درهاًگاُ17:
ًورُ پصٍّؽی1 :

مهر و امضاء مربی :

ًورُ پط آزهَى1 :
ًورُ تكويل دفتر 1:

مهر و امضاء مدیر گروه:
ًورُ کل:
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