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 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

Logbook 
 آموزیدفترچه ثبت فعالیت های دوره کار

 بخش جراحی –دانشجویان پزشکی 

 نام و نام خانوادگی:

 شماره دانشجویی:

 محترم : آموزکار

، به منظور ثبت  جراحی آموزیدوره کار Logbook  (LB )دفترچه حاضر تحت عنوان 

و بررسی میزان تماس شما در طول دوره مهارتهای عملی الینی و ب –فعالیتهای آموزشی 

طراحی شده است . درپایان   ما با بیماریها و مشکالت شایع طب جراحیو برخورد ش

جهت تعیین نمرات و ارزشیابی مورد استفاده قرار می  LB دوره اطالعات موجود در

 . انتظار می رود ضمن ثبت کامل اطالعات در حفظ آن کوشا باشیداز شما گیرد . 
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 تکمیل شود موزآاین قسمت توسط دانشجوی کار

 نام دانشجو:                                         شماره دانشجویی:

 : .........../............/............. الی .........../............./............ در بخش جراحی موزیآتاریخ کار

 

 

 این قسمت توسط مدیر گروه تکمیل می شود

 جراحیبخش  آموزیتایید می گردد که خانم/آقای ................................................. در دوره کار

 شرکت کرده وظایف مشخص شده در دوره را به طور کامل گذرانده است.

 تاریخ:.........../............./.............

 نتیجه ارزشیابی:

 جراحیمهر تایید مدیرگروه 

 

 :محترم  موزآکار

، پژوهشی و عملی تجربیات گوناگون در زمینه های مختلف آموزشیموزی آرشما در طول دوره کا

عطف  ی از آموزش پزشکی عمومی و نقطه مرحلهآخرین را کسب خواهید کرد و در این دوره که 

که  دیاز اطالعات پزشکی و قضاوت بالینی رسیده ا یبه حدباشد  پزشکی می آموزش بالینی رشته

بیماران قرار گرفته و با به کار در مواجهه با و گاه تحت نظر اساتید به طور مستقل بتوانید گاه 

 .دیت درمان بیماران مشارکت نماییدر تشخیص و مدیر خود بستن عملی آموخته های
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 اساتید بخش:

 آقای دکتر علی جاویدی                        مدیر گروه و هیئت علمی جراحی-1

 جراحیگروه آقای دکتر ابوالفضل قهرمانی               عضو آموزشی  -2

 آدرس گروه:

 شناسنامه درس:

 جراحیموزی آنام درس: کار

 جراحیآموزی عنوان دوره: کار

 ماه 2طول دوره:

 واحد 6تعداد واحد:

 جاویدیعلی آقای دکتر : مدیر گروهنام 

 جراحی آموزیگروه هدف: کار

 فیزیوپاتولوزیدروس پیش نیاز: 

 skill lab، بیمارستان، بخش  جراحیمکان برگزاری: بخش 
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 :ہتعریف دور

هت محقق باشد و جواحد می 6ارزش به ماهه دو اجباری دوره یک عمومی جراحی موزیآکار دوره

 ، درمانگاه و اورژانس برگزار می گردد.شدن اهداف آموزشی در بخش

پیامدهای مورد نظر از این برنامه آموزشی هدف از این برنامه آموزشی ایجاد زیر بنای مناسبی 

طبابت مستقل پس از دانش آموختگی به عنوان پزشک عمومی است که جنبه های مهم برای 

تأمین و ارتقای سالمت، طب پیشگیری و مراقبت حاد و مزمن در حیطه بیماری های جراحی را 

 گیرد.می در بر

 :دانش حیطه در -الف

  جراحی کسب آگاهی الزم و توان بکارگیری در برخورد با شکایات شایع در بیماریهای

 اورژانس و الکتیو

  شناخت کلیات بیماریهای جراحی و کسب توان الزم برای بکارگیری در درمان طبی

 اولیه در حد وظایف پزشک عمومی

  کسب دانش مرتبط با انجام پروسیجرهای ساده سرپایی قابل انجام توسط پزشک

 عمومی

 در حیطه مهارت: -ب

  صحیح در بیماران با مشکالت جراحیتوانایی گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی 

 توانایی انجام تکنیکهای پایه به جراحی 

 توانایی تفسیر بررسی های آزمایشگاهی و تصویر برداری رایج رشته جراحی 

 حیطه نگرش: -ج

ایجاد رفتار منطبق با اخالق پزشکی و اسالمی، رفتار حرفه ای، پاسخگویی و احساس مسئولیت 

 رارتباط مؤثر و آموزش بیما
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 عناوین و محتوی در حیطه دانش

 زمان آموزش مکان عنوان محتوا

 شکم حاد جراحی
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 آب و الکترولیت و مایع درمانی
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 هموستاز )اصول ترانسفوزیون(
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 علل شوک و درمان
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 تغذیه در جراحی
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

روش برخورد با تروماهای شایع 

 احیاکنترل)ارزیابی اولیه و ثانویه 

 خونریزی(

 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 برخورد با ترومای قفسه سینه
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 برخورد با ترومای شکم
 ساعت5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

عفونتهای نیازمند جراحی و 

 عفونتهای شایع پس از جراحی
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 ایسکمی مزانتریک
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 جراحیعوارض 
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 شکایات شایع پستان
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی



5 
 

توده ، درد ،  شکایات شایع پستان

 ترشح
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 بیماریهای مری )سرطان مری(
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 رودهانسداد 
 ساعت5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 –بیماریهای روده باریک )التهابی 

 دیورتیکول(
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 سرطان روده بزرگ
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 بیماریهای جراحی روده بزرگ
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

درد  –شکایتهای پری آنال )توده 

 ترشح( و سینوس پیلونیدال–
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 آپاندیس
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 سنگ صفراوی و بیماریهای مرتبط
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 یرقان انسدادی و تشخیص افتراقی
 ساعت 5.1 عالمه بهلول گنابادیبیمارستان 

 –بیماریهای کبد )کیست هیداتید 

خوش  –توده بدخیم  –آبسه 

 خیم(

 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 –بیماریهای پانکراس )پانکراتیت 

 توده(
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی
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 5.1 گنابادیبیمارستان عالمه بهلول  کشاله ران( -فتق )جدار شکم

 ساعت

 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی بیماریهای تیروئید )ندول تیروئید(

 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی بیماریهای پاراتیروئید و آدرنال

بیماریهای طحال )اندیکاسیون 

 عوارض(اسپلنکتومی  
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 ،احیاء-)اقدامات اولیهسوختگی 

 مراقبتها(
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 –اصول برخورد با زخم باز و بسته 

 گرفت –فلپ 
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

تومور نسج  –عفونتهای –پوست 

 نرم
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 شکاف–کلیات جراحی پالستیک 

 ترمیم زخم –شکاف کام  –لب 
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 ندول منفرد ریه –تومور ریه 
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی
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بیماریهای عفونی ریه )آبسه کیست 

 برونشکتازی(،هیداتید
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

ورال افیوژن بیماریهای برخورد با پل

 دیافراگممدیاستن،
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

DVT-  نارسایی  –واریس و لنفادم

 مزمن وریدی
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

تظاهرات و درمان بیماری انسدادی 

-حاد و مزمن شرائین محیطی 

زخمهای دیابتی و شتخیص 

 افتراقی

 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

اپیدمیولوژی تظاهرات بالینی و 

 پاراکلینیک جراحی عروق
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 تنگی کاروتید –آنوریسم ها 
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 واسکولیت –بورگر  –آترواسکلروز 

 بیماری وازواسپاتیک –
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 برخورد با توده شکمی
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 برخورد با توده گردن
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 گوارشناهنجاریهای شایع دستگاه 
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 فوریتهای جراحی اطفال و تروما
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی
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 مافورماسیون –نقائص جدار شکم 
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

–بیماریهای مادرزادی ریه 

 تومورهای شایع اطفال
 ساعت 5.1 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 

 بخش جراحی عمومی باید انجام دهد.مهارت های بالینی و عملی که کارآموز در 

 موزشآمکان  مهارت ها

  بیمارستان بهلول گنابادی ارتباط با بیمار

   بیمارستان بهلول گنابادی شرح حال گیری و معاینه بیماران

   بیمارستان بهلول گنابادی معاینه کامل عروق طبیعی

   بیمارستان بهلول گنابادی تشخیص شکم حاد

  بیمارستان بهلول گنابادی معاینه پستان

  گنابادیبیمارستان بهلول  توشه رکتال

  بیمارستان بهلول گنابادی تشخیص فتق

  بیمارستان بهلول گنابادی تفسیرتست های آب و الکترولیت و اسید و باز

  بیمارستان بهلول گنابادی کنترل خونریزی های داخلی

  بیمارستان بهلول گنابادی استفاده از ابزار ساده جراحی

  بیمارستان بهلول گنابادی تکنیک های آسپتیک پایه در اطاق عمل

  بیمارستان بهلول گنابادی بی حسی موضعی

  بیمارستان بهلول گنابادی بخیه زدن و کشیدن

  بیمارستان بهلول گنابادی پانسمان کردن و بانداز

  بیمارستان بهلول گنابادی تزریق عضالنی

  بیمارستان بهلول گنابادی پوشیدن دستکش

،زیر جلدی و داخل جلدی .رگ تزریقات وریدی ،عضالنی 

 گیری وپونکسیون شریانی
  بیمارستان بهلول گنابادی

  بیمارستان بهلول گنابادی دیدن و انجام سیگموئیدسکوپی بر روی مدل
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  بیمارستان بهلول گنابادی درناژآبسه

  بیمارستان بهلول گنابادی ختنه

  بیمارستان بهلول گنابادی تعبیه لوله معده

  بیمارستان بهلول گنابادی سوند ادراریتعبیه 

  بیمارستان بهلول گنابادی نسخه نویسی

 

 

 

 

 :حیطه نگرش

 روش ارزشیابی روش  آموزش محتوی آموزشی

 مشاهده نحوه ارتباط با بیمار جلسات بحث و نقد اعتقاد و تعهد

جلسات بحث و نقد مشکالت  داشتن نگرش حرفه ای

 شایع

 با بیمار مشاهده نحوه ارتباط

 مشاهده نحوه ارتباط با بیمار کارگاه عملی ایفای نقش ارتباط مناسب

اهمیت دادن به مستند 

 سازی امور بیماران

بررسی پرونده بیماران ، شرح  جلسات بحث و نقد

 حال و سیر بیماری
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 روش آموزش : 

تید اساکالب با  ژورنال و کنفرانس صبحگاهی، برگزاری براساس  آموزش بالینی در بخش جراحی

 و انجام کشیک می باشد. Skill labو دانشجویان، راند بخش، درمانگاه، و 

 Bedside teaching  
 teaching  
 Ambulatory teaching 
  Problem-based learning 
 Lecture  
 Computer-assisted learning 
  Video presentation  
 Workshop  
 Demonstration 

 

 :گزارش صبحگاهی -1

مرتبه برگزار میگردد ، چگونگی معاینه، انجام آزمایشات  یکدر گزارشات صبحگاهی که هفته ای  

ساعت گذشته و حضور اساتید بخش و کلیه  27الزم و نحوه درمان بیماران بستری شده در 

دانشجویان بحث می گردد . ارایه گزارش صبحگاهی به عهده دانشجوی کارورز که سه روز گذشته 

  اند، می باشد.کشیک بوده 

 روزانه:راند  -2

می باشد و با حضور یکی از اساتید بخش و حضور تمامی روزانه راندهای آموزشی به صورت  

چند بیمار انتخاب می  یادانشجویان در بیمارستان برگزار می شود. طبق نظر استاد مربوطه یک 

شوند و در مورد شرح حال و یافته های معاینه فیزیکی، تشخیصهای محتمل و رویکرد تشخیصی 

 و درمانی آنها بحث می گردد.

 :کنفرانسها و ژورنال کالب -3

ژورنال کالب مشترک با بقیه گروهها  طبق برنامه پزشکان و دوره هر در شده اعالم برنامه طبق 

  اساتید و دانشجویان در سالن کنفرانس بیمارستان بحث می گردد.

 درمانگاه:-4
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در درمانگاه تخصصی عالمه بهلول گنابادی دانشجویان زیر نظر استاد مربوطه بیماران را ویزیت 

چگونگی پیگیری بیمار می نمایند. نکات مهم تاریخچه، معاینه فیزیکی و تشخیص و درمان و 

بحث می گردد. بیماران ابتدا توسط دانشجویان کارورز معاینه می شوند و با حضور استاد مربوطه 

 بحث می شوند و تشخیص و درمان بیماران از دانشجویان کارورز سوال می شود.

 

 

 برنامه زمانبندی آموزش

 روزهای هفته فعالیت

وز با سرویس رهر آموزشی-رانددرمانی_گزارش صبحگاهی 

  طبق برنامه آموزشی بخش کالس تئوری و عملی _درمانگاه-اساتید

 شنبه

وز با سرویس رهر آموزشی-رانددرمانی_مورنینگ ریپورت استاژری 

   کالس تئوری و عملی طبق برنامه آموزشی بخش_ درمانگاه -اساتید

 یکشنبه

وز با سرویس رهر آموزشی-رانددرمانی-مورنینگ مشترک جراحی

  طبق برنامه آموزشی بخش کالس تئوری و عملی_ درمانگاه -اساتید

 دوشنبه

وز با سرویس رهر آموزشی-رانددرمانی_مورتالیته موربیدیته ریپورت

  طبق برنامه آموزشی بخش  کالس تئوری و عملی_ درمانگاه - اساتید

 سه شنبه

 - وز با سرویس اساتیدرهر آموزشی-رانددرمانی _گزارش صبحگاهی 

طبق برنامه آموزشی بخش تئوری و عملیکالس _ درمانگاه  

 چهارشنبه

Skill lab گراندراند_درمانگاه_ژورنال کالب_  پنج شنبه  
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 :شرح وظایف کارآموز 

صبح در بیمارستان حضور داشته  03/2کارآموزان می بایست هر روز صبح راس ساعت  .5

 ظهر می باشد.  57/ 03باشند و ساعت خروج از بیمارستان

 حضور کلیه کارآموزان دوره در تمام برنامه های فوق الزامی است. .7

کشیک برای خود تنظیم نموده و به مدیر  8-53 کار آموز می بایست در هر ماه تعداد  .0

 گروه تحویل نمایند. 

 خواهد بود.  77صبح لغایت  2/ 03ساعت شروع کشیک از  .4

کارآموز بایستی آمادگی کافی جهت معرفی بیمار به پزشک مربوطه و حضور فعال در  .1

 بحث های علمی را داشته باشد.

پوشیدن روپوش سفید و تمیز در تمام ساعات حضور در بیمارستان و نصب کارت  .6

 شناسائی عکسدار بر روی روپوش الزامی است.

قبلی استاد مربوطه و یا مدیر گروه حق ترک راند آموزشی و  کارآموز بدون اطالع .2

 کالسهای آموزشی را ندارد.

در صورت نیاز به مرخصی ضروری الزم است با درخواست کتبی از طرف کارآموز و تائید  .8

مدیر گروه و تعیین جانشین از طرف کارآموز صورت گیرد. در غیر اینصورت غیبت 

 خواهد شد.محسوب شده و منجر به حذف دوره 

 :روش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 هد شدخوا انجام صورت دو به بخش پایان در نهایی ارزشیابی

 در پایان بخش ٪43 آسکی و کتبی امتحان بصورت: دانشجو علمی توان ارزشیابی -الف

 خواهد بود که شامل: ٪63 بخش درون ارزشیابی صورت به: دانشجو عملکرد ارزشیابی -ب

 نمره(. 7انجام وظایف محوله در کشیکها)  -5
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 نمره( . 7شرکت فعال در راندهای آموزشی و ژورنال کالب و مطالعه کافی در مورد بیماران ) -7

 نمره( 7گرفتن شرح حال و سیر بیماری ) -0

 نمره( 5ارائه کنفرانس و تسلط بر مطلب و شرکت فعال در کنفرانسها و گزارشهای صبحگاهی ) -4

معاینات روزانه، اطالع از وضعیت بیماران و پیگیری آزمایشات، گرافی ها، سی تی اسکن  انجام -1

 نمره(. 7های و ... خواسته شده )

حضور مرتب و رعایت اخالق پزشکی در ارتباط با همکاران، اساتید، پرسنل، بیماران و  -6

 همراهان) ا نمره(.

 موارد که دانشجو ملزم به تکرار بخش است:

 57نمره نهایی زیر  -5

 غیبت غیر موجه و عدم حضور در بخش -7

 طول دوره 3/5 از بیش موجه غیبت -0

 log bookعدم تکمیل و تحویل  -4

خطای فاحش در انجام وظایف محوله و یا ارتباط با دیگران بطوریکه از نظر شورای گروه و  -1

 مدیر آن مستحق تکرار بخش باشد.

 :منابع

 همان منابع آزمون پیش کارورزی ) بخشهای منتخب کتاب شوارتز( در حیطه دانش: -5

در حیطه مهارت : کتاب مهارتهای جراحی برای پزشکان غیر جراح ، نگارنده امیر کشوری  -7

 همکاران ، انتشارات برای فرداو
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( دوره Log bookچک لیست )

 موزی بخش جراحیآکار
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 محترم: آموزکار

  دفترچه ای را که پیش رو دارید جهت ثبت فعالیتهای مستمر شما در طول دوره دو

 جراحی می باشد.آموزی ماهه کار

 .تقاضا می شود در حفظ این دفترچه تا پایان دوره کوشا باشید 

  بخشی از ارزیابی پایان دوره شما، مربوط به اطالعات ثبت شده در این دفترچه می

باشد. عالوه بر آن تجزیه و تحلیل این اطالعات راهنمای ارزنده ای برای پی بردن به 

 نقص ها و رفع آن خواهد بود.

 : log bookمقررات تکمیل 

کارورز موظف است که فعالیتهای علمی و مهارتهای عملی کسب شده را طبق جداول مندرج  -5

 روزانه ثبت و به امضاء استاد مربوطه برساند. log bookدر 

را در اختیار گرفته وآنرا  log bookدر طول دوره دو ماهه آموزش، اساتید گروه می توانند  -7

 ارزیابی نمایند.

را به مدیر گروه آموزشی  log bookدر پایان دوره دو ماهه آموزشی، الزم است کارورز  -0

 تحویل نماید تا از مندرجات آن برای ارزیابی پایان دوره استفاده نماید.

 ، تکرار بخش الزامی خواهد بود.log bookدر صورت عدم تکمیل  -4
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 گزارش شرکت در مورنینگ ریپورت:

 تاریخ
 نوع شرکت

 تایید استاد موضوع مورد گزارش
 گزارش دهنده مستمع

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



17 
 

     

     

 

 

 ،)فعالیت در عرصه های راند آموزچک لیست بررسی میزان دستیابی به حداقل های آموزشی کار

 ئید شود.ادرمانگاه و اتاق عمل(. هر یک از فعالیتها باید بوسیله اساتید ت

 

 

 توانائی گرفتن

 شرح حال

 

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء

 

   

   

   

   

 

 

 

معاینه  ییتوانا

و نسخه  بیماران

 نویسی

 تاریخ هشماره پروند

 

 امضاء
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معاینه کامل ییتوانا

 عروق طبیعی

 شماره پرونده
 

 تاریخ
 

 امضاء
 

   

   

 

 

تشخیص  ییتوانا

 شکم حاد

 شماره پرونده
 

 تاریخ
 

 امضاء
 

   

   

 

 

 توانایی معاینه پستان

 

 شماره پرونده
 

 تاریخ
 

 امضاء
 

   

   

 

 

نگارش سیر  ییتوانا

بیماری و یاداشت 

 روزانه

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء
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 توشه رکتالیی توانا

 

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء

 

   

   

 

 

 تفسیر نتایج ییتوانا

 آزمایشات شایع 

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء

 

   

   

 

 

 تشخیص فتق ییتوانا

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء

 

   

   

 

 شماره پرونده 

 

 تاریخ

 

 امضاء
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تفسیرتست  ییتوانا

الکترولیت های آب و 

 و اسید و باز

   

   

   

 

 

 

بی حسی  ییتوانا

موضعی و بخیه زدن 

 و کشیدن

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء

 

   

   

 

 

تزریقات  ییتوانا

زیر  ،عضالنی ،وریدی

جلدی و داخل 

رگ گیری  .جلدی

 وپونکسیون شریانی

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء

 

   

   

 

 

استفاده از  ییتوانا

 ابزار ساده جراحی

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء
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تعبیه لوله  ییتوانا

 معده

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء

 

   

   

 

 

تعبیه سوند  ییتوانا

 ادراری

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء

 

   

   

 

 

انجام  ییتوانا

سیگموئیدسکوپی بر 

 روی مدل

 شماره پرونده

 

 تاریخ

 

 امضاء

 

   

   



22 
 

 

 



23 
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 یادداشت ها

 
 

 


