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  مقدمه
  کارورز محترم 

  !به مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید خوش آمدید
  
  
در مرکز ) حداقل دو ماهه(دوره کارورزي  طیشما . است مارستانیو اقامت در ب کیحضور در کش ،یپزشک يبا دوره کارآموز يدوره کاروز یاساس يها از تفاوت یکی

گوناگوندر زمینه مفید و تجربیات ) مجرببه طور مستقل و گاه تحت نظارت اساتید (حضور در سرویس هاي مختلف با پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید 
  .می نماییدکسب به صورت آموزشی، پژوهشی و عملی را تخصصی کودکان

تاننهاده می شود تا فعالیت هایی که در اختیاررکز است که به هنگام ورود شما در این مشده تهیه"فرم آموختنما"به صورت اي از فرم ها مجموعه در همین راستا، 
  .دنارزیابیگردمحترم تحت نظارت اساتیداطالعات مندرج ، و شوند ثبت انجام می دهید در آنها بطور مستمر 

رود ضمن ثبت دقیق  شما انتظار می باشد،از وضعیت آموزش دوره کارورزي اطفال میراهنماي ارزنده اي براي پی بردن به  فوق،از آنجا که تجزیه و تحلیل اطالعات
و بخش ارزیابی علمی و عملی شما موثر جهتمجموعه بتواند به عنوان ابزاري این باشید تا آن کوشا ، در حفظ و نگهداري فرم آموختنمادرخواست شده در اطالعات

  .مورد استفاده قرار گیردهاي طی شده در دورهکارورزي اطفال 
  کودکان مفید  مقررات کلی کارورزي در مرکز

 .در روز اول دوره کارورزي بایستی یک نفر به عنوان نماینده از جانب کارورزان آن دوره، به معاونت آموزشی مرکز معرفی شود .1
به معاونت آموزشی مرکز اطمینان حاصل  3´4کارورزان بایستی درروز اول کارورزي بمنظور صدور کارت شناسایی،نسبت به ارایه یک قطعه عکس همه  .2

 .نمایند
  .همه کاروزان بایستی به هنگام تردد در بیمارستان، نسبت به الصاق کارت شناسایی خویش بر روي روپوش خود اقدام نمایند .3
4. همه کاروزان بایستی در حفظ و نگهداري متامضا کافی نیس( .هر خویش را درج نمایندهر خود کوشا باشند و در گزارشاتی که در پرونده بیمار می نویسند م( 
در غیر اینصورت ملزم به پرداخت . (در روز پایان دوره کارورزي همه کارورزان ملزم به بازگرداندن دستگاه مهر اتوماتیک،به معاونت آموزشی مرکز می باشند .5

 )خسارت به معاونت آموزشی مرکز خواهند شد
  . روزهاي غیر کشیک حضور داشته باشندبعد ازظهر در بخش مربوطه در  2تا ساعت  صبح  7ساعت از  همه کارورزان بایستی .6
 )حضور و غیاب انجام می شود. (حضور بهم رسانند) مورنینگ(در جلسه گزارش صبحگاهی  8:00همه کارورزان بایستیراس ساعت  .7
 )حضور و غیاب انجام می شود. (شنبه حضور داشته باشند 5در کالس هاي روز  8:00همه کارورزان بایستی راس ساعت  .8
بنابراین کارورز موظف است خود را با . هاي خاص براي امر آموزش دارد برنامهسرویسهاي مختلف تقسیم می شوند و هر  سرویسدوره، کارورزان در در اول هر  .9

 .هماهنگ کندسرویسبرنامه هاي آن 
 .بخش ومعرفی کارورز به کمیته انضباطی استبه هرشکل،برابر با اخراج از ) ون هماهنگی با رزیدنت ارشد و استاد مربوطهبد(جابجاییغیرموجه کشیک ترکو .10
 )برگ کشیک( .دو مورد غیبت غیر موجه در هر ماه ، موجب تجدید دوره بمدت یک ماه خواهد شد .11
 .درصورتعدم حضورغیرموجه،نمره صفرلحاظمی شود. حضورداشتهباشند)شنبه از دوره5معموالً آخرین (همه کارورزان بایستی درارزیابی پایاندورهکارورزي .12
 .همه بیماران در بخش باید کارورز مشخص داشته باشند .13
 .پیگیري امور درمانی بیمار به عهده وي می باشد ،با توجه به اینکه کارورز در درمان بیمار نقش مستقیم دارد .14
 .خود را بشناسد بخشعالوه بر شناخت دقیق بیمار خویش الزم است که سایر بیماران  کارورز .15
 .است بیمارستانمناسب با شان پزشک از مهم ترین قوانین وشش و پانضباط، سلوك و رفتار  .16
  .به هنگام کشیک شبانه، رزیدنت ارشد مسئول بخش تلقی می گردد و اجراي دستورات وي الزامی است .17

  مقررات برنامه کشیک
 . برنامه کشیک دوره کارورزي، به طور ماهیانه تنظیم می شود .1
 .تعیین می شود و به معاونت آموزشی ارائه می گردد کارورزان و با هماهنگی نماینده ایشانوسط دوره کارورزي، تاول روز  دو برنامه کشیک .2
ساعت از شروع دوره  48برنامه کشیک سایر روزها بایستی با همکاري نماینده کارورزان و تحت نظارت رزیدنت مسئول کارورزان مرکز تنظیم و ظرف مهلت  .3

 . ل داده شودکارورزي، به معاونت آموزشی مرکز تحوی
 )ساعته و بیشتر ممنوع است 48لحاظ کشیک . (باشدداشته کشیک  18الی  16ماهه داراي  2در طول دوره کارورزي  انموظفندکارورز کلیه .4
 .، ده شب در هر ماه است کیحداکثر تعداد کش .5
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  : عبارتند از مکان بخش هاي بیمارستان .6
 جراحی دوگوارش، ،بخش اورژانس: طبقه همکف ·
 ایمنولوژي- ، خون، آسم و آلرژيعفونی،مراقبتهاي ویژه نوزادان: طبقه اول ·
 جراحی یک، اتاق عمل: طبقه دوم ·
 ریه، گوارش، نفرولوژي: طبقه سوم ·
 غدد، اعصاب، روماتولوژي، )طبقه چهارم PICU(مراقبتهاي ویژه کودکان  ·

  .بطورکاملتکمیل گردد "فرمدرخواستجابجاییکشیک"شودوهرگونه جابجایی در برنامه کشیک بایستی با هماهنگی معاونت آموزشی مرکز انجام  .7
  )روتیشن(هاي چرخشی  سرویسمقررات برنامه 

 )سرویس چرخشی، شامل بخش و درمانگاه مربوطه است(. تنظیم می شود به صورت یک یا دو هفتههاي چرخشی دوره سرویس برنامه  .1
و  ، قضاوت بالینینحوه معرفی بیمارنسخه نویسی، شرح حال، معاینه بالینی، پرونده نویسی،  برنامه آموزشی دو روز اول دوره کارورزي کودکان شامل آشنایی با .2

 . مهارت هاي بالینی می باشد
ساعت  48برنامه سرویس هاي چرخشی سایر روزها بایستی با همکاري نماینده کارورزان و تحت نظارت رزیدنت مسئول کارورزان مرکز تنظیم و ظرف مهلت  .3

 .کارورزي، به معاونت آموزشی مرکز تحویل داده شوداز شروع دوره 
 :هاي چرخشی بایستی قواعد زیر لحاظ شوندسرویس در تنظیم برنامه  .4

 هفته 1 درمانگاه ترابهفته،  1نفرولوژي هفته،  2 گوارشسرویس /هفته 2 عفونیسرویس ، هفته 2 اورژانسسرویس : برنامه بخش ها ·
 . ورزان تعیین شده استدر هر بخش یک منتور جهت نظارت بر کار ·
در درمانگاه هاي زیر حضور  9کارورزان درمانگاه، به چهار گروه الف، ب، ج،و د تقسیم می شوند و طی دو هفته طبق جدول زیر از ساعت : برنامه درمانگاه ها ·

 .خواهند داشت
  

 )درمانگاه ترابحاضر کارورزان  ه استثناب(هفتگی کارورزان زمانبنديبرنامه 

  12-14  11-12  10- 11  9-10  8- 9  7- 8  ساعت/روز

  طبق برنامه سرویس  )اورژانس/درمانگاه –بخش (سرویس راند   یجلسه گزارش صبحگاه  ياریو راند دست مارانیب تیزیو  شنبه الی چهارشنبه

  طبق برنامه سرویس  کالس آموزشی  )اورژانس/درمانگاه –بخش (سرویس راند   ياریو راند دست مارانیب تیزیو  پنج شنبه

  کشیک  جمعه
 

  فرم آموختنما مقررات تکمیل 
به طور روزانه ثبت کند و در نهایت به امضا فرم آموختنما کارورز موظف است که اقدامات عملی و فعالیت علمی و آموزش خود را طبق جداول مندرج در هر  .1

  .معاونت آموزشی بخش مربوطه برساند
 . آغاز گرددسرویس در باید از ابتداي دوره کارورزي فرم آموختنما تکمیل  .2
بر ) تعداد مهارت هاي عمومی( 3و بخشی از جدول ) سرویستظاهرات اختصاصی / بیماري ها ( 2و جدول ) سرویسمهارت هاي اختصاصی ( 1پرکردن جدول  .3

 .عهده کارورز است
 . زیدنت مربوطه تحویل دهد، به رسرویس را یک روز مانده به اتمام دوره در آن سرویس هر فرم آموختنما کارورز موظف است هر  .4
 .معرفی بیمار را به عهده بگیرد) مورنینگ(گزارش صبحگاهی  2ماه حداقل  1 و طیسرویس کارورز موظف است به ازاي هر هر  .5

 . نمره ارزیابی پایان دوره سرویس توسط معاونت آموزشی بخش درفرمآموختنمادرجمی شود ·
 .کسر می شود ،نمره کل ازنمره  کیکثر حدادر صورتی که کارورز داراي برگ توبیخ باشد،  ·

 .را جهت بررسی در اختیار گیردفرم آموختنما گروه آموزشی می تواند در هر زمان که تشخیص دهد  .6
  

  اطالعات مورد نیاز کارورزان
  ي راهروي شرقی، دفتر معاونت آموزشی ، طبقه اول، انتهاو کلینیکی مرکز کودکان مفید ساختمان اداريخ شریعتی، : نشانی معاونت آموزشی مرکز کودکان مفید

  نبش خیابان فکوریان  ،)دولت(کالهدوز خ شریعتی، : نشانی درمانگاه تراب
  ، سالن آمفی تاترو کلینیکی مرکز کودکان مفید ساختمان اداري انتهاي محوطه: محل برگزاري جلسه گزارش صبحگاهی

  مرکز کودکان مفیدزشی دفتر معاونت آمو: شنبهپنج محل برگزاري کالس روزهاي 
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  9الی  22227021: تلفن مرکز کودکان مفید
  mch.sbmu.ac.ir: نشانی سایت مرکز کودکان مفید

  
  )معاونت آموزشی پژوهشی ( دکتر قمرتاج خانبابایی   )مدیر محترم گروه اطفال ( دکتر علی اکبر سیاري  

  )بخش آسم و آلرژي ( دکتر محبوبه منصوري    )خش عفونی ب(دکتر رکسانا منصور قناعی  ،  منتور ارشد گروه کودکان  
  )درمانگاه تراب ( دکتر الهام پوربختیاران    )بخش غدد و متابولیک ( دکتر  مرجان شکیبا  

  )بخش گوارش  ( دکتر کتایون خاتمی    )بخش نفرولوژي ( دکتر نسرین اسفندیار  
  )بخش خون ( طمه ملک دکتر فا  )بخش روماتولوژي ( دکتر مهرنوش  یگانه  

  )بخش ریه ( دکتر سعید صدر    )بخش اورژانس ( دکتر سمیرا سیاح  
    )بخش اعصاب ( دکتر محمد مهدي تقدیري  

 
 اعزام پزشکانِ همراه بیمار به خارج از بیمارستان

  PICU & NICUکلیه بیماران  .1
ü  رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ----- -----------------------------------------رسپراتور و اینتتوبه 
ü  عالیم حیاتیUnstable  ----------------------------------------- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال 
ü Stable  ------------------------------------------------------- کارورز 

 رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ---------- رد زیرکلیه بیماران متصل به رسپراتور در هر بخش و یا هر یک از موا .2
ü رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ----------------------------------------------- اختالالت هشیاري 
ü رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ------------------------------------------------ دیسترس تنفسی 
ü رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ------------------------------------ -----------دهتشنج کنترل ن 

 
 :کلیه بیماران با تشخیص هاي زیر .3

ü Septic shock  -------------------------------- کارورز 
ü کارورز  -------------------------------- آبسه مغزي یا مشکالت اینتراکرانیال 
ü کارورز --------------------------------- ---------بیماران قلبی سیانوتیک 
ü کارورز -------------------------------------------------- مسمومیت ها 
ü کارورز ---------------------------------------------- تشنج کنترل شده 

 
چیف رزیدنت شب یا فلوي صبح بخش یا رزیدنت صبح  تصمیم گیري بقیه موارد اعزام کارورز و یا رزیدنت همراه با بیمار اعزامی باید توسط ·

 .بخش انجام شود
دستیار محترم تخصصی و یا فوق تخصصی مسئول قبل از اعزام بیمار مورد نظر، موظف است در مورد خطرات احتمالی حین اعزام و نحوه  ·

  .برخورد با آن به کارورز و یا دستیار تخصصی آموزش هاي الزم را ارائه نماید
  

23/06/1393تنظیم تاریخ   
5/09/1397: تاریخ بازنگري  
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  مهارت هاي عمومی بالینی

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .توسط کارورز تکمیل شود

 .)این قسمت در نمره آموختنما تاثیر ندارد(

  توسط دستیار تخصصی بخش

 .کیفیت انجام فعالیت مربوطه ، ارزیابی و عالمت گذاري شود

 کیفیت نامطلوب کیفیت متوسط کیفیت مطلوب نوع فعالیت

    )عفونی / توسط منتور بخش گوارش ( شرح حال گیري 

    )عفونی / توسط منتور بخش گوارش (    معاینه فیزیکی

    )توسط منتور بخش نفرولوژي ( تشخیص / استدالل بالینی

     )اتند اورژانس توسط (   نوشتن دستور پزشکی در پرونده

 Progress Note  ) عفونی / توسط منتور بخش گوارش(    

Discharge Note   ) اتند اورژانس توسط(     

     )اتند تراب توسط  ( نسخه نویسی

    )اتند اورژانس توسط (    برگزاري کنفرانس در سرویس

Con    )عفونی / توسط منتور بخش گوارش  ( شرکت دربرگزاري راند عمومی در سرویس راند
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  ) هفته 2( بیمارستان مفید 
 ). ل شودتوسط کارورز تکمی( عفونی سرویس  هاي اختصاصی مهارت .1

  عنوان مهارت
 تعداد

  اتتوضیح
 مستقل مشارکت مشاهده

          تخلیه آبسه
          سوند فولی

          نمونه سوپراپوبیک
         گرفتن الم و رنگ آمیزي آن

          تفسیر مایع مفصلی
      تفسیر مایع مغزي نخاعی

           )LP(ي نخاعی گرفتن مایع مغز
         )PPD(انجام تست پوستی سل 

         )PPD(تفسیر تست پوستی سل 
         )NG Tube(کارگزاري لوله معده 

         ) CBC , ESR , CRP( تفسیر آزمایشات روتین 
 ). توسط کارورز تکمیل شود( عفونی سرویس تظاهرات اختصاصی/ ها بیماري.2

  تظاهرات/ بیماري 
مشاهده تعداد بیمار 
  شده

آموزش  ،سرویسآیا در 
  داده شده است؟

  

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

 ،سرویسآیا در 
آموزش داده شده 

  است؟
  خیر  بلی  خیر  بلی

       برونشیولیت        مننژیت
       کروپ        پنومونی

TB       راش        
        عفونت ادراري        گاستروانتریت

)درمانگاه  )BCGitis       انسفالیت       
       شوك سپتیک        )درمانگاه(آبسه 

FWLS )بروسال       )درمانگاه       
FUO       میوزیت/ سلولیت        
        لنفادنوپاتی و لنفادنیت       ارتریت

       فلج حاد      استئومیلیت
       آنفوالنزا      سیاه سرفه

در کودکان  HIVتشخیص عالئم اولیه         کاوازاکی
 HIVمبتال به مادر  د با نوزادو برخور

      

  .توسط اتند تکمیل گردد 

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف
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 )هفته  2( بیمارستان مفید 
  ). توسط کارورز تکمیل شود( اورژانس سرویسمهارت هاي اختصاصی   .1

  عنوان مهارت
 تعداد

  توضیحات
 مستقل مشارکت مشاهده

         LP انجام
         توراکوسنتز
         شریانی خونگیري
         قدامی بینی تامپون
          سوند مثانه گذاشتن

         ارزیابی بیمار خوش حال و بدحال
NGT      

         تهویه مکانیکی با آمبوبگ و ماسک
         تکنیک هاي پایه اي اداره راه هوایی

         ریديگیري محیطی و خونگیري و رگ
         گرفتن ECG قلبی بیماران و مانیتورینگ

         ستون مهره ها یکوالر گردنی و بیحرکت بستن
          CXRتفسیر 
          ABGتفسیر 
          ECGتفسیر 

 ). توسط کارورز تکمیل شود( اورژانس سرویستظاهرات اختصاصی / بیماري ها.   2

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

، سرویسدر  آیا
آموزش داده شده 

  است؟

  

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

، سرویسآیا در 
آموزش داده شده 

  است؟
  خیر  بلی  خیر  بلی

        برخورد با آسم        خوراکی و وریدي مایع درمانی
       برخورد با بیمار مسموم        تریاژ بیماران

کلی با بیماران دچار افت سطح  ردبرخو       برخورد با تشنج در اورژانس
 هوشیاري

      

       برخورد با بیماران ترو مایی       بیمار بادیسترس تنفسی برخورد با
در  Acute Abdomen برخورد با
 اورژانس

       با بیمار دچار شوك در اورژانسبرخورد       

 مراقبت از تشخیص و احیاء تثبیت، ارزیابی،
 بیماران اورژانس

       )گاستروآنتریت( استفراغ اسهال،ا برخورد ب        

  
 .توسط اتند تکمیل گردد 

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف
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  درمانگاه 

 ). توسط کارورز تکمیل شوداین جدول ( روماتولوژي سرویسمهارت هاي اختصاصی  

  عنوان مهارت
 تعداد

  توضیحات
 مستقل مشارکت مشاهده

         قدرت عضالت  یابیارز
         و تفسیر مایع مفصلی مفاصل بزرگ نوینحوه پونکس

          عیشا یسمیرومات يتست ها ریتفس
         )کوچک گ، متوسط وبزر(مفاصل  یکیزیکامل ف نهیمعا

 
 ). توسط کارورز تکمیل شود( روماتولوژي سرویستظاهرات اختصاصی / بیماري ها .1

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

، آموزش سرویسآیا در 
  داده شده است؟

  خیر  بلی
       لنگش

       و شبه سرم سرم يماریب
       یاسکلت یعضالن يدردها
       JIAو  مزمن یو تک مفصل یچند مفصل يها تیآرتر

       لوپوس -  )عیشا يها تیوسکول( نیهنوخ شونال -یکاوازاک
 
 
 
 
 

 .م تکمیل گردد توسط اتند محتر
 

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف
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 )هفته  2( بیمارستان مفید 

 ). توسط کارورز تکمیل شود( گوارش سرویسمهارت هاي اختصاصی   .1

  عنوان مهارت
 تعداد

  توضیحات
 وتحت نظر مستقل مشارکت مشاهده

         شکم عیز ماپاراسنت
         توشه رکتال حیصح نهیمعا

         معده يشستشو – NG tube گذاشتن
 
 ). توسط کارورز تکمیل شود( گوارش سرویستظاهرات اختصاصی / بیماري ها .2

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار مشاهده 

  شده

، سرویسآیا در 
آموزش داده شده 

  است؟
  خیر  بلی

       پانکراتیت-یتنویتپر-رودهرگی پا- انسداد روده- شکم حاد
      استفراغ حاد
      و اسهال حاد و مایع درمانی تیگاستروانتر

      )درمانگاه( تیو گاستر فالکسیر
      اسهال مزمن

      )درمانگاه( و مزمن يدرد شکم عملکرد
      یو انسفالوپات يحاد کبد یینارسا
      )اورژانس(ی و تحتان یفوقان یگوارش يزیخونر
      کیو ارگان يمزمن عملکرد ستبوی
      يو کلستاز نوزاد میمستق ریغ رقانی

      )اورژانس(ی و جسم خارج ییایمیو بلع مواد ش تیمسموم
       سن نیازهاي تغذیه اي کودکان بر اساس

      cystic fibrosis/ سوء جذب 
       )درمانگاه گوارش و تغذیه و غدد(چاقی کودکان 
       سوء تغذیه

       هاي التهابی رودهبیماری
       یتسسیروز کبدي و آ

  
  .توسط اتند تکمیل گردد 

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف
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  )هفته  1( بیمارستان مفید 

  ). توسط کارورز تکمیل شود( نفرولوژي سرویسمهارت هاي اختصاصی   .1

  عنوان مهارت
 تعداد

  حاتتوضی
 مستقل مشارکت مشاهده

          تفسیر گاز خون
          تفسیر آزمایش ادرار
         کاتترایزاسیون ادراري

          بیمار GFRمحاسبه و ثبت 
          گرفتن قد و وزن و دور سر و استفاده از منحنی رشد

         تفسیر اختالالت الکترولیتی و درمان سریع این اختالالت

          ستفاده ازمنحنی فشارخون کودکانگرفتن دقیق فشار خون وا
 
 ). توسط کارورز تکمیل شود( نفرولوژي سرویستظاهرات اختصاصی / بیماري ها .2

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

، سرویسآیا در 
آموزش داده شده 

  است؟
  خیر  بلی

       يهماچور
       ينوریپروتئ
       ونیپرتانسیه

       يعفونت ادرار
       يادرار سفالکیر

       کینفروت سندروم
       کیتینفر سندروم
       حاد هیکل ينارسا
       مزمن هیکل یینارسا

 
  

  .توسط اتند تکمیل گردد 

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

    

 
 
 
 
 

Con
fid

en
tia

l



 13/     /     لغایت       13/     /      تاریخ شروع و پایان دوره     .....................................................نام و نام خانوادگی  - آموختنماي کارورزي
 

10 

  
  

 بیمارستان مفید درمانگاه
  ). توسط کارورز تکمیل شود( غدد سرویسمهارت هاي اختصاصی   .1

  عنوان مهارت
 تعداد

  توضیحات
 مستقل مشارکت مشاهده

         TFT ریتفس
         VBG ریتفس

         استفاده از گلوکومتر
         نیانسول قیو تزر دنیکشآشنایی با نحوه 

         یدر گراف کتزیر يبا نشانه ها ییآشنا
         لیپا چیو اطلس گرئول یبا سن استخوان ییآشنا
         میزیو فسفر  و من میاختالالت محور کلس ریتفس

 
 ). توسط کارورز تکمیل شود( غدد سرویستظاهرات اختصاصی / بیماري ها .2

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

، سرویسآیا در 
آموزش داده شده 

  است؟
  خیر  بلی

DKA       
       یپوکلسمیه
       یسمیپوگلیه

       زودرس بلوغ
       يدیروئیپرتیه

       چاق ماریبا ب برخورد
       )و درمان صیتشخ( يدیروئیپوتیه

       و آموزش خانواده کینوع  ابتیاداره د
       زیو درمان کر صیادرنال تشخ یینارسا
       کیمتابولبیماري هاي با تظاهرات  ییآشنا
       آن ریرشد و تفس یبا منحن ییقد و اختالل رشد و آشنا یکوتاه

 
  
  .وسط اتند تکمیل گردد ت

 

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف
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  بیمارستان مفید درمانگاه 
 ). توسط کارورز تکمیل شود( ریـه سرویسمهارت هاي اختصاصی   .1

  عنوان مهارت
 تعداد

  توضیحات
 مستقل مشارکت مشاهده

         PFT ریتفس
         ABG ریتفس
         CXRay ریتفس

         معده رهیش گرفتن

         ماریاستفاده از آسان نفس به ب یآموزش
 
 ). توسط کارورز تکمیل شود( ریـه سرویستظاهرات اختصاصی / بیماري ها .2

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

، سرویسآیا در 
آموزش داده شده 

  است؟
  خیر  بلی

CF       
      کروپ
      یسم خارجج

      تیولیبرونش
       پنوموتراکس

       وژنیاف پلورال
       بروز استرویدور

       برخورد با دیسترس تنفسی
        پنومونی

        سرفه حاد و مزمن
        آسم

        برخورد با خس خس سینه
 
  

 .توسط اتند تکمیل گردد 
  

  وره سرویس به عددنمره ارزیابی پایان د  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

    

  

Con
fid

en
tia

l



 13/     /     لغایت       13/     /      تاریخ شروع و پایان دوره     .....................................................نام و نام خانوادگی  - آموختنماي کارورزي
 

12 

  
  درمانگاهبیمارستان مفید 

  ). توسط کارورز تکمیل شود( آسم و آلرژي سرویسمهارت هاي اختصاصی   .1
 

  عنوان مهارت
 تعداد

  توضیحات
 مستقل مشارکت مشاهده

        زریکار با نبوال

         شدت حمله آسم یابیارز
          اسپیرومتريتست  ریتفس
          Igپروفایل  تست ریتفس
          پاسخ آنتی بادي تست ریتفس
          اختالل فاگوسیت تست ریتفس
         یآسم مارانیبا آسان نفس و آموزش ب کار

 
 ). توسط کارورز تکمیل شود( آسم و آلرژي سرویستظاهرات اختصاصی / بیماري ها .2

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

، سرویسآیا در 
آموزش داده شده 

  است؟
  خیر  بلی

        آسم
      یالکسیآناف

      ییدارو يها واکنش
      یمنیمشکوك به نقص ا مارانیب یابیو ارز صیتشخ

 
 
  

  .توسط اتند تکمیل گردد 
 
  

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف
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  ). تکمیل شود توسط کارورز( درمانگاه ترابمهارت هاي اختصاصی  .1

  عنوان مهارت
 تعداد

  توضیحات
 مستقل مشارکت مشاهده

         U/Aتفسیر 
          CBCتفسیر 

          اندازه گیري قد
         اندازه گیري دور سر
         اندازه گیري تب
          اندازه گیري وزن

          PPDانجام و تفسیر 
          کودكمعاینه گوش و حلق 

         آموزش شیردهی صحیح به نوزاد
      نحوه تجویز هر یک از واکسن ها

          بکارگیري صحیح ترازو، متر یا قدسنج
         اندازه گیري اندکس رشد و نمو کودك سالم

         اندکسهاي رشدي کودك ثبت ،آشنایی وتفسیرنمودار رشدکودك سالم
 
 ). توسط کارورز تکمیل شود( درمانگاه ترابتظاهرات اختصاصی / بیماري ها .2

  تظاهرات/ ري بیما
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده شده 

  است؟

  

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده شده 

  است؟
  خیر  بلی  خیر  بلی

        درد شکم        یبوست

 گاستروانتریت
شناسایی عوارض واکسیناسیون و موارد      

  منع تجویز واکسن
      

        مدیریت زردي نوزدان       فارنژیت باکتریال
Common Cold       مدیریت بیقراري نوزادان        
        برخورد با کودك تب دار      عفونت تنفسی فوقانی
        بیماري هاي بثوري کودکان       عفونت تنفسی تحتانی

        برخورد با کودك مبتال به یبوست       تشخیص ومدیریت عفونت ادراري

        تغذیه و اختالل رشد مدیریت برخوردبا        و والدین کودکاناصول برخورد با 

                  اصول آموزش شیردهی به مادران 
                 معاینه عصبی رشد و تکامل

  .توسط اتند تکمیل گردد 

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف
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  )درمانگاه (ان مفید بیمارست

  ). توسط کارورز تکمیل شود( مهارت هاي اختصاصی  سرویس هماتولوژي و انکولوژي

  عنوان مهارت
 تعداد

  توضیحات
 شماره پرونده  مستقل مشارکت مشاهده

             CBCتفسیر 
            ها تاالسمی تشخیص تفسیر هموگلوبین الکتروفورز و

  
 ). توسط کارورز تکمیل شود( هماتولوژي و آنکولوژي  تظاهرات اختصاصی بخش/ بیماري ها .3

  تظاهرات/ بیماري 
تعداد بیمار 
  مشاهده شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده شده 

  است؟
  خیر  بلی

        آشنایی با تزریق خون و فرآورده ها 
       ... )، لنفوم ، نوروبالستوم و ALL( عالئم اولیه بدخیمی ها 

 آنمی هیپوکرومافتراقی تشخیص  –آنمی فقرآهن ( آنمی و تشخیص افتراقی مدیریت
  )سیتیکمیکرو

      

        )اسپلنومگالی ( بزرگی کبد و طحال 
        بیماري هاي خونریزي دهنده 

  
  
  
  

  .توسط اتند تکمیل گردد 
  

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف
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  )درمانگاه ( ان مفید بیمارست
  ). توسط کارورز تکمیل شود( مهارت هاي اختصاصی  سرویس اعصاب

  

  تظاهرات/ بیماري 

تعداد 
بیمار 

مشاهده 
  شده

  
  مشارکت

  
  مستقل

  آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

  خیر  بلی

           LPتفسیر 
           در حد کارورزي CTتفسیر 

            معاینه عصبی کامل
            ادم اپتیکتشخیص  

 ). توسط کارورز تکمیل شود( تظاهرات اختصاصی بخش اعصاب / بیماري ها
 

  بیماري
 تعداد

  توضیحات
 شماره پرونده  مستقل مشارکت مشاهده

            کاهش سطح هوشیاري
            تشنج استاتوس

            سندرم تشنج شایع
           تب و تشنج
            آتاکسی حاد

            فلج شل حاد

            دردسر 
            میکروسفال و ماکرو سفال

  
  
  

  .توسط اتند تکمیل گردد 
  

  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد  نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف
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