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مقدمه
کارورز محترم 

به مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید خوش آمدید!

یــکی از تــفاوت هــای اســاســی دوره کــاروزی بــا دوره کــارآمــوزی پــزشــکی، حــضور در کــشیک و اقــامــت در بــیمارســتان اســت. شــما طــی دوره کــارورزی 
(حــداقــل دو مــاهــه) در مــرکــز پــزشــکی،آمــوزشــی و درمــانــی کــودکــان مــفید بــا حــضور در ســرویــس هــای مــختلف (بــه طــور مســتقل و گــاه تــحت نــظارت 

اساتید مجرب) تجربیات مفید و گوناگون در زمینه تخصصی کودکان را به صورت آموزشی، پژوهشی و عملی کسب می نمایید.
در هـمین راسـتا، مجـموعـه ای از فـرم هـا بـه صـورت "فـرم آمـوخـتنما"تـهیه شـدهـاسـت کـه بـه هـنگام ورود شـما در ایـن مـرکـز در اخـتیارتـانـنهاده مـی شـود 

تا فعالیت هایی که بطور مستمر انجام می دهید در آنها ثبت شوند و اطالعات مندرج ، تحت نظارت اساتید محترمارزیابیگردند.
از آنــجا کــه تجــزیــه و تحــلیل اطــالعــاِت فــوق، راهــنمای ارزنــده ای بــرای پــی بــردن بــه وضــعیت آمــوزش دوره کــارورزی اطــفال مــی بــاشــد،از شــما انــتظار 
مــی رود ضــمن ثــبت دقــیق اطــالعــاتــدرخــواســت شــده در فــرم آمــوخــتنما، در حــفظ و نگهــداری آن کــوشــا بــاشــید تــا ایــن مجــموعــه بــتوانــد بــه عــنوان ابــزاری 

موثر جهت ارزیابی علمی و عملی شما و بخش های طی شده در دورهکارورزی اطفال مورد استفاده قرار گیرد.

ازنکات قابل توجھ نحوه ارزیابی کارورزان محترم در طول دوره می باشد  

مھارتھای بالینی شما مکررا توسط استادان، دستیاران در راندھا ، بر بالین بیمار ، چگونگی ارتباط با بیماران درمانگاھی مورد اوزیابی قرار می 
گیرد. 

توانایی شما در اتخاذ تصمیم درمانی صحیح در درمانگاه توسط دستیاران و منتورھا بررسی می شود. 

ارزیابی و یافتھ ھای کلیدی در تاریخچھ و معاینھ فیزیکی بیماران کھ توسط شما بیان شده باشد توسط منتور ھا ا می شود. 

نحوه ارزیابی و تفکر نقادانھ شما در معرفی بیماران و بحثھای صورت گرفتھ توسط شما بررسیمی شود. 

توانمندی شما در تصمیم گیری درمانی، استدالل بالینی ومھارت در رھبری تیم درمانی از سایر موارد مورد ارزیابی می باشند. 

مھارتھای ارتباطی ،خصوصیات انسانی ، مسوولیت  پذیریی عرصھ بالینی مورد سنجش قرار می گیرد. 

مقررات کلی کارورزی در مرکز کودکان مفید 
در روز اول دوره کارورزی بایستی یک نفر به عنوان نماینده از جانب کارورزان آن دوره، به معاونت آموزشی مرکز معرفی شود. 1.
هــمه کــارورزان بــایســتی درروز اول کــارورزی بــمنظور صــدور کــارت شــناســایــی،نســبت بــه ارایــه یــک قــطعه عــکس 3×4 بــه مــعاونــت آمــوزشــی مــرکــز 2.

اطمینان حاصل نمایند. 
همه کاروزان بایستی به هنگام تردد در بیمارستان، نسبت به الصاق کارت شناسایی خویش بر روی روپوش خود اقدام نمایند.3.
هـمه کـاروزان بـایسـتی در حـفظ و نگهـداری ُمهـر خـود کـوشـا بـاشـند و در گـزارشـاتـی کـه در پـرونـده بـیمار مـی نـویـسند ُمهـر خـویـش را درج نـمایـند. 4.

(امضا کافی نیست) 
در روز پـــایـــان دوره کـــارورزی هـــمه کـــارورزان مـــلزم بـــه بـــازگـــردانـــدن دســـتگاه ُمهـــر اتـــومـــاتـــیک،بـــه مـــعاونـــت آمـــوزشـــی مـــرکـــز مـــی بـــاشـــند. (در غـــیر 5.

اینصورت ملزم به پرداخت خسارت به معاونت آموزشی مرکز خواهند شد) 
همه کارورزان بایستی از ساعت 7 صبح  تا ساعت 2 بعد ازظهر در بخش مربوطه در روزهای غیر کشیک حضور داشته باشند. 6.
همه کارورزان بایستی راس ساعت 8:00 در جلسه گزارش صبحگاهی (مورنینگ) حضور بهم رسانند. (حضور و غیاب انجام می شود) 7.
همه کارورزان بایستی راس ساعت 8:00 در کالس های روز 5 شنبه حضور داشته باشند. (حضور و غیاب انجام می شود) 8.
در اول هـر دوره، کـارورزان در سـرویـس هـای مـختلف تـقسیم مـی شـونـد و هـر سـرویسـبرنـامـه هـای خـاص بـرای امـر آمـوزش دارد. بـنابـرایـن کـارورز 9.

موظف است خود را با برنامه های آن سرویس  هماهنگ کند. 
تـرک وجـابـجایـی غـیرمـوجـه کـشیک (بـدون هـماهـنگی بـا رزیـدنـت ارشـد و اسـتاد مـربـوطـه) بـه هـرشـکل،بـرابـر بـا اخـراج از بـخش ومـعرفـی کـارورز بـه 10.

کمیته انضباطی است. 
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دو مورد غیبت غیر موجه در هر ماه ، موجب تجدید دوره بمدت یک ماه خواهد شد. 11.

هــمه کــارورزان بــایســتی درارزیــابــی پــایــانــدورهــکارورزی(مــعموالً آخــریــن 5شــنبه از دوره)حــضورداشــته بــاشــند. درصــورتــعدم حــضورغــیرمــوجــه،نــمره 12.
صفرلحاظمی شود. 

همه بیماران در بخش باید کارورز مشخص داشته باشند. 13.

با توجه به اینکه کارورز در درمان بیمار نقش مستقیم دارد، پیگیری امور درمانی بیمار به عهده وی می باشد. 14.

کارورز عالوه بر شناخت دقیق بیمار خویش الزم است که سایر بیماران بخش خود را بشناسد. 15.

انضباط، سلوک و رفتار و پوشش مناسب با شان پزشک از مهم ترین قوانین بیمارستان است. 16.
به هنگام کشیک شبانه، رزیدنت ارشد مسئول بخش تلقی می گردد و اجرای دستورات وی الزامی است17.
شرح حال خالصه پرونده ،سیربیماری بایستی توسط اینترنها مهر گردد18.
- کسب مهارت کافی در انجام پروسیجرهای مصوب مانند سوند ادراری ، انجام نمونه سوپراپوبیک LP، خروج 19.
شـــرکـــت مـــوثـــر درکـــارگـــاهـــها و کـــالســـهای مـــجازی و حـــضوری بـــدیـــهی اســـت حـــضور کـــلیه کـــارورزان در کـــالســـهای مـــجازی بـــا اعـــالم نـــام و نـــام 20.

خانوادگی و امادگی جهت پاسخ د هی بموقع درجلسات می باشد.
حضور کلیه اینترنهای کشیک در جلسه مورنینگ بصورت حضوری الزامی است.21.
کــلیه کــارورزان در هــر بــخش  دســتیار مــسوول دارنــد کــه مــوظــف بــه راهــنمایــی و امــوزش ایــشان مــی بــاشــد و از طــرفــی احــرای وظــایــف مــحولــه در 22.

رابطه با بیماران بر عهده کارورزان محترم می باشد.
کلیه کارورزان موظف هستند در هنگام راند تحویل برگه داشته باشند و بیماران را به هم تحویل دهند.       23.
مقررات برنامه کشیک24.

برنامه کشیک دوره کارورزی، به طور ماهیانه تنظیم می شود.  1.

بــرنــامــه کــشیک دو روز اول دوره کــارورزی، تــوســط کــارورزان و بــا هــماهــنگی نــمایــنده ایــشان تــعیین مــی شــود و بــه مــعاونــت آمــوزشــی ارائــه مــی 2.
گردد. 

بــرنــامــه کــشیک ســایــر روزهــا بــایســتی بــا هــمکاری نــمایــنده کــارورزان و تــحت نــظارت رزیــدنــت مــسئول کــارورزان مــرکــز تــنظیم و ظــرف مهــلت 48 3.
ساعت از شروع دوره کارورزی، به معاونت آموزشی مرکز تحویل داده شود.  

کـــلیه کـــارورزان مـــوظـــفند در طـــول دوره کـــارورزی 2 مـــاهـــه دارای 16 الـــی 18 کـــشیک داشـــته بـــاشـــد. (لـــحاظ کـــشیک 48 ســـاعـــته و بیشـــتر مـــمنوع 4.
است) 

حداکثر تعداد کشیک ، ده شب در هر ماه است. 5.
مکان بخش های بیمارستان عبارتند از: 6.

طبقه همکف: بخش اورژانس،گوارش، جراحی دو •
طبقه اول: مراقبتهای ویژه نوزادان،عفونی، خون، آسم و آلرژی-ایمنولوژی •
طبقه دوم: جراحی یک، اتاق عمل •
طبقه سوم: ریه، گوارش، نفرولوژی •
مراقبتهای ویژه کودکان (PICU طبقه چهارم)، اعصاب، روماتولوژی، غدد •

هـرگـونـه جـابـجایـی در بـرنـامـه کـشیک بـایسـتی بـا هـماهـنگی مـعاونـت آمـوزشـی مـرکـز انـجام شـودو"فـرم درخـواسـت جـابـجای یـکشیک" بـطورکـامـل 7.
تکمیل گردد.

وظایف کارورزان در بخش اورژانس
۱- بـیماران بسـتری سـطح ۴ ،۳،۲ درابـتدا تـوسـط ایـنترن هـای مـحترم ویـزیـت مـی شـونـد و شـرح حـال و مـعایـنه فـیزیـکی تـوسـط انـان صـورت مـی گـیرد و 

بزگه دستورات تحت نظارت دستیار کودکان.
۲- ویزیت و تعیین سطح بیماران درمانگاهی تحت نظارت دستیار کودکان

۳- معرفی بیماران واگاهی از برنامه درمانی
۴- اگاهی به دلیل و لزوم در خواست مشاوره و توضیح علت درخواست مشاوره بصورت واضح تحت نظارت دستیار کودکان

۵- راند با دستیار سال اول در هر شیفت و شرکت در راند دستیار ارشد و استاد
۶- معرفی بیماران در راندها و درزمان تحویل ابتدا توسط اینترن صورت می گیرد.

۷ نوشنت نسخه درمانی جهت بیماران سرپایی سطح ۴ و ۵ تحت نظارت دستیار کودکان و اتند 
۸- کمک به تیم احیا ( طبق دستورات مدیر تیم )
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 برنامه سرویس های چرخشی (روتیشن)
برنامه سرویس های چرخشی دوره به صورت یک یا دو هفته تنظیم می شود. (سرویس چرخشی، شامل بخش و درمانگاه مربوطه است) 1.
بـرنـامـه آمـوزشـی دو روز اول دوره کـارورزی کـودکـان شـامـل آشـنایـی بـا شـرح حـال، مـعایـنه بـالـینی، پـرونـده نـویـسی، نـسخه نـویـسی، نـحوه مـعرفـی 2.

بیمار، قضاوت بالینی و مهارت های بالینی می باشد.  
بــرنــامــه ســرویــس هــای چــرخــشی ســایــر روزهــا بــایســتی بــا هــمکاری نــمایــنده کــارورزان و تــحت نــظارت رزیــدنــت مــسئول کــارورزان مــرکــز تــنظیم و 3.

ظرف مهلت 48 ساعت از شروع دوره کارورزی، به معاونت آموزشی مرکز تحویل داده شود. 
در تنظیم برنامه سرویس های چرخشی بایستی قواعد زیر لحاظ شوند: 4.
بـــرنـــامـــه بـــخش هـــا: ســـرویـــس اورژانـــس ســـرویـــس عـــفونـــی/ســـرویـــس گـــوارش نـــفرولـــوژی، درمـــانـــگاه، بـــخش خـــون ، بـــخش نـــوزادان ،رومـــاتـــولـــوژی، •

اعصاب ، غدد، ایمنی 
در هر بخش یک منتور جهت نظارت بر کارورزان تعیین شده است.  •
بــرنــامــه درمــانــگاه هــا: کــارورزان درمــانــگاه، بــه چــهار گــروه الــف، ب، ج،و د تــقسیم مــی شــونــد و طــی دو هــفته طــبق جــدول زیــر از ســاعــت 9 در •

درمانگاه های زیر حضور خواهند داشت. 

برنامه زمانبندی هفتگی کارورزان(به استثنا کارورزان حاضر درمانگاه تراب) 

مقررات تکمیل فرم آموختنما 
هـر کـارورز مـوظـف اسـت کـه اقـدامـات عـملی و فـعالـیت عـلمی و آمـوزش خـود را طـبق جـداول مـندرج در فـرم آمـوخـتنما بـه طـور روزانـه ثـبت کـند و در 1.

نهایت به امضا معاونت آموزشی بخش مربوطه برساند.
تکمیل فرم آموختنما باید از ابتدای دوره کارورزی در سرویس آغاز گردد.  2.
پـرکـردن جـدول 1 (مـهارت هـای اخـتصاصـی سـرویـس) و جـدول 2 (بـیماری هـا / تـظاهـرات اخـتصاصـی سـرویـس) و بـخشی از جـدول 3 (تـعداد 3.

مهارت های عمومی) بر عهده کارورز است. 
هر کارورز موظف است فرم آموختنما هر سرویس را یک روز مانده به اتمام دوره در آن سرویس ، به رزیدنت مربوطه تحویل دهد.  4.
هر کارورز موظف است به ازای هر سرویس و طی 1 ماه حداقل 2 گزارش صبحگاهی (مورنینگ) معرفی بیمار را به عهده بگیرد. 5.

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس توسط معاونت آموزشی بخش درفرمآموختنمادرجمی شود.  •
در صورتی که کارورز دارای برگ توبیخ باشد، حداکثر یک نمره از نمره کل، کسر می شود. •

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

اطالعات مورد نیاز کارورزان

14-1212-1111-1010-99-88-7روز/ساعت

شنبه الی 
چهارشنبه

ویزیت بیماران و راند 
دستیاری

جلسه گزارش 
صبحگاهی

طبق برنامه سرویسراند سرویس (بخش – درمانگاه/اورژانس)

ویزیت بیماران و راند پنج شنبه
دستیاری

طبق برنامه سرویسکالس آموزشیراند سرویس (بخش – درمانگاه/اورژانس)

کشیکجمعه

نـشانـی مـعاونـت آمـوزشـی مـرکـز کـودکـان مـفید: خ شـریـعتی، سـاخـتمان اداری و کـلینیکی مـرکـز کـودکـان مـفید، طـبقه اول، انـتهای راهـروی شـرقـی، 
دفتر معاونت آموزشی 

محل برگزاری جلسه گزارش صبحگاهی: انتهای محوطه ساختمان اداری و کلینیکی مرکز کودکان مفید، سالن آمفی تاتر

محل برگزاری کالس روزهای پنج شنبه: دفتر معاونت آموزشی مرکز کودکان مفید

تلفن مرکز کودکان مفید: 22227021 الی 9

mch.sbmu.ac.ir :نشانی سایت مرکز کودکان مفید
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اعزام پزشکاِن همراه بیمار به خارج از بیمارستان 
.1  PICU & NICU کلیه بیماران

رسپراتور و اینتتوبه ---------------------------------------------- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ✓
عالیم حیاتی Unstable ----------------------------------------- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ✓
Stable ------------------------------------------------------- کارورز ✓

کلیه بیماران متصل به رسپراتور در هر بخش و یا هر یک از موارد زیر---------- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال 2.
اختالالت هشیاری----------------------------------------------- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ✓
دیسترس تنفسی------------------------------------------------ رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ✓
تشنج کنترل نده----------------------------------------------- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال ✓

کلیه بیماران با تشخیص های زیر: 3.
Septic shock -------------------------------- کارورز ✓
آبسه مغزی یا مشکالت اینتراکرانیال-------------------------------- کارورز  ✓
بیماران قلبی سیانوتیک------------------------------------------ کارورز ✓
مسمومیت ها-------------------------------------------------- کارورز ✓
تشنج کنترل شده---------------------------------------------- کارورز ✓

تصمیم گیری بقیه موارد اعزام کارورز و یا رزیدنت همراه با بیمار اعزامی باید توسط چیف رزیدنت شب یا فلوی صبح بخش •
یا رزیدنت صبح 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 های الزم را ارائه نماید.

تاریخ تنظیم 23/06/1393 
تاریخ بازنگری: 5/09/1397
تاریخ بازنگری ۹۹-۱۲-۲۰

دکترجوادزاده( معاونت آموزشی پژوهشی )دکتر ناصحی ( مدیر محترم گروه اطفال )

دکتر محبوبه منصوری  ( بخش آسم و آلرژی )دکتر دلیرانی ،  منتور ارشد گروه کودکان  (بخش نفرولوژی)

دکتر  مرجان شکیبا  ( بخش غدد و متابولیک )

دکتر کتایون خاتمی  ( بخش گوارش  )دکتر نسرین اسفندیار  ( بخش نفرولوژی )

دکتر فاطمه ملک جانشین منتور ارشد ( بخش خون )دکتر مهرنوش  یگانه  ( بخش روماتولوژی )

دکتر سعید صدر  ( بخش ریه )دکترایه یراقی ( بخش اورژانس )

خانم محمدی( کارشناس آموزش )دکتر محمد مهدی تقدیری  ( بخش اعصاب )
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مهارت های عمومی بالینی

مهارت های اختصاصی  سرویس عفونی (توسط کارورز تکمیل شود. )        

توسط اساتید  تکمیل شود.
توسط اساتید 

کیفیت انجام فعالیت مربوطه ، ارزیابی و عالمت گذاری 

شود.

کیفیت نامطلوبکیفیت متوسطکیفیت مطلوبنوع فعالیت

شرح حال گیری 

معاینه فیزیکی   

استدالل بالینی/ تشخیص

نوشنت دستور پزشکی در پرونده  ( توسط اتند اورژانس ) 

Progress Note 

  Discharge Note

نسخه نویسی

برگزاری کنفرانس در سرویس   ( توسط اتند اورژانس )

شرکت دربرگزاری راند عمومی در سرویس راند

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
مستقلمشارکتمشاهده

تخلیه آبسه

سوند فولی

نمونه سوپراپوبیک

گرفنت الم و رنگ آمیزی آن
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2.بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس عفونی (توسط کارورز تکمیل شود. ) 

توسط اتند تکمیل گردد .

بیمارستان مفید مهارت های اختصاصی  سرویس اورژانس (توسط کارورز تکمیل شود. )  

تفسیر مایع مفصلی

تفسیر مایع مغزی نخاعی

  (LP) گرفنت مایع مغزی نخاعی

(PPD) انجام تست پوستی سل

(PPD) تفسیر تست پوستی سل

(NG Tube) کارگزاری لوله معده

( CBC , ESR , CRP ) تفسیر آزمایشات روتین

تعداد بیمار بیماری / تظاهرات
مشاهده شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده شده 

بیماری / تظاهراتاست؟
تعداد بیمار 
مشاهده 

شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده شده 

است؟

خیربلیخیربلی

برونشیولیتمننژیت

کروپپنومونی

TBراش

عفونت ادراریگاستروانتریت

انسفالیتBCGitis( درمانگاه)

شوک سپتیکآبسه (درمانگاه)

بروسالFWLS (درمانگاه)

FUOسلولیت/ میوزیت

لنفادنوپاتی و لنفادنیتارتریت

فلج حاداستئومیلیت

آنفوالنزاسیاه سرفه

کاوازاکی
تشخیص عالئم اولیه HIV در 

کودکان و برخورد با نوزاد مادر 
HIV مبتال به

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد
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2.   بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس اورژانس (توسط کارورز تکمیل شود. ) 

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
مستقلمشارکتمشاهده

LP انجام

احیای ساده و پیشرفته

خونگيري شرياني

تامپون قدامي بيني

گذاشنت سوند مثانه 

ارزیابی بیمار خوش حال و بدحال

NGT

تهويه مكانيكي با آمبوبگ و ماسك

تكنيك هاي پايه اي اداره راه هوايي

رگ گيري محيطي و خونگيري وريدي

مانيتورينگ قلبي بيماران و ECG گرفنت

بسنت كوالر گردني و بيحرکتی ستون مهره ها

CXR تفسیر

ABG تفسیر

ECG تفسیر

CV line خروج

بیماری / تظاهرات

تعداد 
بیمار 

مشاهده 
شده

آیا در 
سرویس، 

آموزش داده 
بیماری / تظاهراتشده است؟

تعداد 
بیمار 

مشاهده 
شده

آیا در 
سرویس، 

آموزش داده 
شده است؟

بلی
خی
خیربلیر

برخورد با آسممایع درمانی خوراکی و وریدی

برخورد با بيمار مسمومترياژ بيماران

برخورد با تشنج در اورژانس
برخورد کلی با بیماران دچار افت 

سطح هوشیاری

برخورد با بیماران ترو ماییبرخورد با بیمار بادیسترس تنفسی

برخورد با Acute Abdomen در 
اورژانس

برخورد با بیمار دچار شوک در 
اورژانس

 7



آموختنمای کارورزی- نام و نام خانوادگی ..................................................... تاریخ شروع و پایان دوره    /     /     
13 لغایت      /     /     13	

توسط اتند تکمیل گردد . 

بیمارستان مفید  بخش / درمانگاه 
مهارت های اختصاصی  سرویس روماتولوژی (این جدول توسط کارورز تکمیل شود. ) 

بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس روماتولوژی (توسط کارورز تکمیل شود. ) 1.

توسط اتند محترم تکمیل گردد . 

ارزيـــــابـــــي، احـــــياء تـــــثبيت، تـــــشخيص و 
مراقبت از بیماران اورژانس

برخورد با اسهال، استفراغ 
(گاستروآنتریت)

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

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
مستقلمشارکتمشاهده

ارزیابی قدرت عضالت 

نحوه پونکسیون مفاصل بزرگ و تفسیر مایع مفصلی

تفسیر تست های روماتیسمی شایع 

مـــــعایـــــنه کـــــامـــــل فـــــیزیـــــکی مـــــفاصـــــل (بـــــزرگ، مـــــتوســـــط و 
کوچک)

بیماری / تظاهرات
تعداد بیمار 
مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش 
داده شده است؟

خیربلی

برخورد  با لنگش

برخورد با دردهای عضالنی اسکلتی 

بیماری سرم و شبه سرم

JIA آرتریت های چند مفصلی و تک مفصلی مزمن و

کاوازاکی- هنوخ شونالین (وسکولیت های شایع) 

برخورد با آرتریت تک مفصلی  حاد
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بیمارستان مفید ( 2 هفته ) 
مهارت های اختصاصی  سرویس گوارش (توسط کارورز تکمیل شود. ) 1.

بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس گوارش (توسط کارورز تکمیل شود. ) 2.

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

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
مستقل وتحت نظرمشارکتمشاهده

پاراسنتز مایع شکم

معاینه صحیح توشه رکتال

گذاشنت – NG tube شستشوی معده

تعداد بیمار بیماری / تظاهرات
مشاهده شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده 
شده است؟

خیربلی

شکم حاد-انسداد روده-پارگی روده-پریتونیت-پانکراتیت

استفراغ حاد

گاستروانتریت و اسهال حاد و مایع درمانی

ریفالکس و گاستریت (درمانگاه)

اسهال مزمن

درد شکم عملکردی و مزمن (درمانگاه)

نارسایی حاد کبدی و انسفالوپاتی

خونریزی گوارشی فوقانی و تحتانی (اورژانس)
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توسط اتند تکمیل گردد .

بیمارستان مفید ( 1 هفته )
مهارت های اختصاصی  سرویس نفرولوژی (توسط کارورز تکمیل شود. )  1.

بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس نفرولوژی (توسط کارورز تکمیل شود. ) 2.

یبوست مزمن عملکردی و ارگانیک

یرقان غیر مستقیم و کلستاز نوزادی

مسمومیت و بلع مواد شیمیایی و جسم خارجی (اورژانس)

نیازهای تغذیه ای کودکان بر اساس سن

cystic fibrosis / سوء جذب

چاقی کودکان (درمانگاه گوارش و تغذیه و غدد)

سوء تغذیه

بیماریهای التهابی روده

سیروز کبدی و آسیت

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

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
مستقلمشارکتمشاهده

تفسیر گاز خون

تفسیر آزمایش ادرار

کاتترایزاسیون ادراری

محاسبه و ثبت GFR بیمار

گرفنت قد و وزن و دور سر و استفاده از منحنی رشد

تفسیر اختالالت الکترولیتی و درمان سریع این اختالالت

گرفنت دقیق فشار خون واستفاده ازمنحنی فشارخون کودکان

تعداد بیمار بیماری / تظاهرات
مشاهده شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده 
شده است؟
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توسط اتند تکمیل گردد .

بیمارستان مفید بخش / درمانگاه 
مهارت های اختصاصی  سرویس غدد (توسط کارورز تکمیل شود. )  1.

مشاهده شده

خیربلی

هماچوری

پروتئینوری

هیپرتانسیون

عفونت ادراری

ریفالکس ادراری

سندروم نفروتیک

سندروم نفریتیک

نارسای کلیه حاد

نارسایی کلیه مزمن

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

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
مستقلمشارکتمشاهده

TFT تفسیر

VBG تفسیر

استفاده از گلوکومتر

آشنایی با نحوه کشیدن و تزریق انسولین

آشنایی با نشانه های ریکتز در گرافی

آشنایی با سن استخوانی و اطلس گرئولیچ پایل

تفسیر اختالالت محور کلسیم و فسفر  و منیزیم
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بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس غدد (توسط کارورز تکمیل شود. ) 2.

توسط اتند تکمیل گردد .

بیمارستان مفید  بخش / درمانگاه 
مهارت های اختصاصی  سرویس ریـه (توسط کارورز تکمیل شود. ) 1.

تعداد بیمار بیماری / تظاهرات
مشاهده شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده 
شده است؟

خیربلی

DKA

هیپوکلسمی

هیپوگلیسمی

بلوغ زودرس

هیپرتیروئیدی

برخورد با بیمار چاق

هیپوتیروئیدی (تشخیص و درمان)

اداره دیابت نوع یک و آموزش خانواده

نارسایی ادرنال تشخیص و درمان کریز

آشنایی با تظاهرات بیماری های متابولیک

کوتاهی قد و اختالل رشد و آشنایی با منحنی رشد و تفسیر آن

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

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
مستقلمشارکتمشاهده

PFT تفسیر

ABG تفسیر

CXRay تفسیر

گرفنت شیره معده
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بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس ریـه (توسط کارورز تکمیل شود. ) 2.

توسط اتند تکمیل گردد . 

بیمارستان مفید درمانگاه
مهارت های اختصاصی  سرویس آسم و آلرژی (توسط کارورز تکمیل شود. )  1.

آموزشی استفاده از آسان نفس به بیمار

تعداد بیمار بیماری / تظاهرات
مشاهده شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده 
شده است؟

خیربلی

CF

کروپ

جسم خارجی

برونشیولیت

پنوموتراکس

پلورال افیوژن

بروز استرویدور

برخورد با دیسترس تنفسی

پنومونی

سرفه حاد و مزمن

آسم

برخورد با خس خس سینه

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

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
مستقلمشارکتمشاهده

 13



آموختنمای کارورزی- نام و نام خانوادگی ..................................................... تاریخ شروع و پایان دوره    /     /     
13 لغایت      /     /     13	

بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس آسم و آلرژی (توسط کارورز تکمیل شود. ) 2.

توسط اتند تکمیل گردد .

مهارت های اختصاصی درمانگاه تراب (توسط کارورز تکمیل شود. )  1.

کار با نبوالیزر

ارزیابی شدت حمله آسم

کار با پیک فلومتر

ارزیابی تشخیص و درمان دراز مدت بیمار مبتال به 
آسم

کار با آسان نفس و آموزش بیماران آسمی

تعداد بیمار بیماری / تظاهرات
مشاهده شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده 
شده است؟

خیربلی

آسم 

آنافیالکسی

تشخیص و ارزیابی بیماران مشکوک به نقص ایمنی

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

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
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2. بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی درمانگاه تراب (توسط کارورز تکمیل شود. ) 

عنوان مهارت
مستقلمشارکتمشاهده

توضیحات

U/A تفسیر

CBC تفسیر

اندازه گیری قد

اندازه گیری دور سر

اندازه گیری تب

اندازه گیری وزن

PPD انجام و تفسیر

معاینه گوش و حلق کودک

آموزش شیردهی صحیح به نوزاد

نحوه تجویز هر یک از واکسن ها

بکارگیری صحیح ترازو، متر یا قدسنج

اندازه گیری اندکس رشد و نمو کودک سالم

آشنایی وتفسیرنمودار رشدکودک سالم، ثبت اندکسهای رشدی 
کودک
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توسط اتند تکمیل گردد .

بیمارستان مفید (درمانگاه )
مهارت های اختصاصی  سرویس هماتولوژی و انکولوژی (توسط کارورز تکمیل شود. )  

بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی بخش هماتولوژی و آنکولوژی  (توسط کارورز تکمیل شود. ) 2.

بیماری / تظاهرات
تعداد بیمار 
مشاهده 

شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده 
بیماری / تظاهراتشده است؟

تعداد بیمار 
مشاهده 

شده

آیا در سرویس، 
آموزش داده 
شده است؟

خیربلیخیربلی

درد شکمیبوست

گاستروانتریت
شناسایی عوارض واکسیناسیون و 

موارد منع تجویز واکسن

مدیریت زردی نوزدانفارنژیت باکتریال

Common Coldمدیریت بیقراری نوزادان

برخورد با کودک تب دارعفونت تنفسی فوقانی

بیماری های بثوری کودکانعفونت تنفسی تحتانی

برخورد با کودک مبتال به یبوستتشخیص ومدیریت عفونت ادراری

مدیریت برخوردبا اختالل رشد و اصول برخورد با کودکان و والدین
تغذیه

اصول آموزش شیردهی به 
مادران 

معاینه عصبی رشد و تکامل

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

عنوان مهارت
تعداد

توضیحات
شماره پروندهمستقلمشارکتمشاهده

 CBC تفسیر

تفسیر هموگلوبین الکتروفورز و تشخیص 
تاالسمی ها
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توسط اتند تکمیل گردد .

بیمارستان مفید ( درمانگاه )
مهارت های اختصاصی  سرویس اعصاب (توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد 
بیمار 

مشاهده 
شده

آیا در 
سرویس، 

آموزش داده 
شده است؟

خیربلی

آشنایی با تزریق خون و فرآورده ها 

عالئم اولیه بدخیمی ها ( ALL، لنفوم ، نوروبالستوم و ... )

مدیریت و تشخیص افتراقی آنمی( آنمی فقرآهن – تشخیص 
افتراقی آنمی هیپوکروم میکروسیتیک)

بزرگی کبد و طحال ( اسپلنومگالی )

بیماری های خونریزی دهنده 

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

بیماری / تظاهرات

تعداد 
بیمار 

مشاهده 
شده

مستقلمشارکت
آیا در سرویس، آموزش داده شده 

است؟

خیربلی

LP تفسیر
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بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی بخش اعصاب  (توسط کارورز تکمیل شود. ) 

توسط اتند تکمیل گردد .

     

تفسیر CT در حد کارورزی

معاینه عصبی کامل

تشخیص  ادم اپتیک

بیماری
تعداد

توضیحات
شماره پروندهمستقلمشارکتمشاهده

کاهش سطح هوشیاری

تشنج استاتوس

سندرم تشنج شایع

تب و تشنج

آتاکسی حاد

فلج شل حاد

سر درد

میکروسفال و ماکرو سفال

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