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 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

Logbook 

 زیآمودفترچه ثبت فعالیت های دوره کار

 پزشکیروانبخش  -دانشجویان پزشکی 

 

 نام و نام خانوادگی:                                     

 شماره دانشجویی:                               

 ز محترم :موآكار      

، به منظور ثبت  روانپزشکیزی آمودوره كار Logbook  (LB )دفترچه حاضر تحت عنوان 

و بررسی میزان تماس و برخورد شما در طول دوره مهارتهای عملی بالینی و  –فعالیتهای آموزشی 

 طراحی شده است . درپایان دوره اطالعاتروانپزشکی  و مشکالت شایع طبی شما با بیماریها 

از شما انتظار می رود . شیابی مورد استفاده قرار می گیردجهت تعیین نمرات و ارز LB موجود در

 ضمن ثبت كامل اطالعات در حفظ آن كوشا باشید .
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 تکمیل شود آموزاین قسمت توسط دانشجوی کار

 نام دانشجو:                                         شماره دانشجویی:

 : .........../............/............. الی .........../............./............     روانپزشکیدر بخش  آموزیتاریخ كار

 

 

 این قسمت توسط مدیر گروه تکمیل می شود

 روانپزشکیزی بخش آموتایید می گردد كه خانم/آقای ................................................. در دوره كار

 شركت كرده وظایف مشخص شده در دوره را به طور كامل گذرانده است.

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

 نتیجه ارزشیابی:

     روانپزشکی مهر تایید مدیرگروه

 

  :ز محترمآموکار

، پژوهشی و عملی تجربیات گوناگون در زمینه های مختلف آموزشیآموزی شما در طول دوره كار

عطف  ی از آموزش پزشکی عمومی و نقطه مرحلهآخرین را كسب خواهید كرد و در این دوره كه 

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

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

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

 

 روانپزشکیهیئت علمی                         دكتر علی اكبریآقای  -1

 روانپزشکیعضو گروه آموزشی  و مدیر گروهالهام حسن نیا                     دكتر خانم  -2

 شناسنامه درس:   

 روانپزشکیزی آمونام درس: كار

 روانپزشکیزی آموعنوان دوره: كار

   3تعداد واحد:

 الهام حسن نیا                     دكتر خانم : مدیر گروهنام 

 روانپزشکیآموزی گروه هدف: كار

  یفیزیوپاتولوژز: دروس پیش نیا

 درمانگاه تخصصی بیمارستان  ،3 مکان برگزاری: بخش داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 تعریف دوره:

واحد می باشد و جهت محقق  3ماهه به ارزش  1یک دوره اجباری  روانپزشکی دوره كارآموزی

 برگزار می گردد. روانپزشکیشدن اهداف آموزشی در بخش 

  :آموزشی برنامه این از انتظار مورد پیامدهای 

وین دانستنی كارآموزان انتظار می رود تجربیات یادگیری در عناالف ( در پایان دوره بالینی از 

، یافته های پاراكلینیکی بیماری های شامل تظاهرات بالینی، تشخیص های افتراقی، زیر گروهها

 ذیل را در فیلدهای مختلف بخش روانپزشکی كسب نمایند : 

 مصاحبه بالینی با بیماران  .1

 اختالالت خلقی  .2

 اختالالت اضطرابی  .3

 تالالت شبه جسمی اخ .4

 اختالالت شخصیتی  .5

6. MR و اختالالت رفتاری ثانوی 

 دلیریوم و دمانس .7

 اختالالت انطباقی  .8

 اختالالت جنسی  .9

 اختالالت سایکوسوماتیک  .10

 اختالالت رفتاری كودكان و نوجوانان  .11

 اختالالت ساختگی  .12

 فوریت های روانپزشکی  .13

 روان داروشناسی  .14

 درمان نگهدارنده –سم زدایی  -سوء مصرف مواد  .15
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  شامل :ذیل  ب ( در پایان دوره بالینی از كارآموزان انتظار می رود تجربیات یادگیری در عناوین

  توانایی برقراری ارتباط با بیمار 

  توانایی اخذ شرح حال و تاریخچه بیماری 

  مصاحبه روانپزشکی 

 الت مختلف شناخت دسته های دارویی و داروهای رایج هر گروه در درمان اختال 

  انجام معاینه وضعیت روانی و كشف عالئم و نشانه ها را در بخش روانپزشکی كسب كرده

 باشد . 

 حیطه نگرش:

 در رفتار حرفه ایپزشکی اعتقاد و تعهد به رعایت اصول اخالق  .1

 نبیمارا قبال در مسئولیت احساس .2

 ربیما كامل و سیستماتیک معاینه و حال شرح گرفتن به دادن اهمیت .3

 امور بیماران و پرونده نویسی مستندسازی به دادن اهمیت .4

  كیفیت با و صرفه به مقرون های مراقبت به دادن اهمیت .5

داشتن نگرش حرفه ای صحیح و توانایی ایجاد حس اعتماد و احترام متقابل بین پزشک،  .6

 بیمار و كلیه همکاران تیم بهداشتی

های یركت فعاالنه بیمار در تصمیم گیرارزش نهادن به استقالل بیمار در انتخاب و مشا .7

  مربوط به وی

 رعایت حقوق متقابل بیمار و پزشک .8

 اقتصادی، مذهبی، فرهنگی، های زمینه براساس همراهانش و بیمار با مناسب ارتباط .9

 تتحصیال میزان و جنس سن، اجتماعی،

آشنایی با پیشرفت های دانش پزشکی و چگونگی كاربرد روش های نوین پزشکی و  .10

 مشاركت در اعتالی دانش پزشکی

 یعموم پزشک قانونی های مسئولیت شناخت .11
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 فاكتورهای شناختن و پیشگیری نحوه بیماری، مورد در بیماران آموزش به دادن اهمیت .12

 .هكنند حفاظت و خطر

ای پزشکی، دانش الزم جهت  در پایان دوره كارآموز باید بتواند با رعایت اصول و مقررات حرفه 

و روش رویکرد به بیماران را  روانپزشکیی شکایت ها و تظاهرات عمده بیماریهای شایع یشناسا

كسب نموده و نحوه صحیح ارتباط با بیماران، پرسنل پزشکی و همراهان بیمار را با رعایت اخالق 

پزشکی كسب نماید و همچنین مواردی كه سالمت خود را در معالجه با بیماران پرخطر به 

 از فراگیر انتظار می رود بتواند:ند شناسایی نماید. در پایان دوره مخاطره می افک

 قررات ویژه آموزشی بخش روانپزشکیشرح وظایف کارآموزان و م

 ظهر  13صبح الی  30/7حضور در بخش از ساعت  -1

و  ، بخشروی روپوش برای حضور در درمانگاهپوشیدن روپوش و الصاق كارت شناسایی بر  -2

 الزامی است .بالین بیماران 

حفظ و رعایت شئونات شرعی و اخالق پزشکی در كلیه ساعات حضور در بخش و واحدهای  -3

 وابسته. 

و سایر برنامه های آموزشی اعالم كالس های آموزشی  ، منظم و به موقع در درمانگاهشركت  -4

 شده. 

 گروه انجام می شود (.تقسیم تختها به نسبت مساوی بین كارآموزان ) توسط كارآموزنماینده  -5

، انجام معاینات فیزیکی ) در صورت لزوم ( ، معاینه وضعیت روانی ، نوشتن سیر اخذ شرح حال -6

 اخذ شرح حال و تاریخچه تکمیلی و مصاحبه با اعضاءخانواده. ،(daily noteروزانه بیماری )  

كلینیکی با نظارت استاف ، آزمایشات درخواستی و سایر اقدامات پارانوشتن برگه های مشاوره -7

 مربوطه.

 ، مشاوره ها و غیره. گرافیها MRI, CTS, EEGپی گیری انجام و دریافت جواب آزمایشات  -8
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، بیماری بیماران به اعضاء خانوادهكارآموزان محترم مجاز به ارائه اطالعات در مورد نوع  -9

پرسنل بیمارستان در هر رده ، سایر اقوام و بستگان بیمار و حتی نندگان، مالقات كهمراهان

  نیستند.سازمانی كه باشند 

یر از انجام معاینات بالینی و روانپزشکی بیماران در حضور پرسنل خدماتی بخش و سا -15

 بیماران جداً خودداری گردد . 

 حیطه تعریف شده است : 3نمره پایان دوره کارورزی در 

 حضور به موقع و منظم در بخش و رعایت شئونات حرفه ای و اخالق پزشکی  -1

، اخذ شرح حال ، معرفی ری كارهای تشخیصی درمانی بیماران، پی گیمیزان فعالیت در بخش -2

 بیمار ، ارائه كنفرانس و ... 

 برگزار می گردد .  OSCEشفاهی كه بصورت  كتبی الکترونیکی و امتحان  امتحان -3
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 روش آموزش : 

 الژورن و كنفرانس كالس های آموزشی با اساتید، براساس روانپزشکیآموزش بالینی در بخش 

 می باشد. درمانگاهو  دانشجویان، راند بخش اساتید وكالب با 

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

 درمانگاه:-1

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

كارآموز یا كارورز، مورد مصاحبه قرار گرفته و سپس می نمایند. بیماران ابتدا توسط دانشجویان 

دقیقه بدون حضور بیمار در مورد عالئم  10پس از آن حدود  بیمار توسط استاد مربوطه ویزیت، و

ل ، اصوتشخیص و درمان  بیماری، نحوه پرسیدن سواالت تشخیصی، و نشانه ها، نکات شرح حال

  با دانشجویان  بحث می شود.  اخالق پزشکی و مهارتهای ارتباطی 

 كالس-2

 شنبه ها تشکیل می شود.ء پنجطبق برنامه اعالم شده در هر دوره هر روز كالس به جز

 

 :كنفرانسها و ژورنال كالب -3

اساتید با هر دو هفته ژورنال كالب  طبق برنامه پزشکان و دوره هر در شده اعالم برنامه طبق 

 برگزار می گردد.و دانشجویان  گروه
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 زمانبندی آموزش:برنامه 

 برنامه
 

 کالس

 

 اساتید

 

 ژورنال کالب

 درمانگاه

 13-10ساعت

 آقای دکتر اکبری - خانم دکتر حسن نیا 10-8 شنبه

 خانم دکتر حسن نیا - آقای دکتر اکبری 10-8 یکشنبه

 آقای دکتر اکبری  خانم دکتر حسن نیا 10-8 دوشنبه

 آقای دکتر اکبری 10-8 سه شنبه
8-10 

 میان()هفته در  
 خانم دکتر حسن نیا

 حسن نیاخانم دکتر  - آقای دکتر اکبری 10-8 چهارشنبه

 پنجشنبه

 
 - - خانم دکتر حسن نیا 8-12

 ود.قابل تغییر خواهد بروانپزشکی برنامه فوق بر طبق نیاز بخش و نظر اساتیدگروه 
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 :شرح وظایف کارآموز 

صبح در بیمارستان حضور داشته  8كارآموزان می بایست هر روز صبح راس ساعت  .1

ظهر می باشد. حضور كلیه كارآموزان دوره در  14باشند و ساعت خروج از بیمارستان

 تمام برنامه های فوق الزامی است.

پوشیدن روپوش سفید و تمیز در تمام ساعات حضور در بیمارستان و نصب كارت  .2

 شناسائی عکسدار بر روی روپوش الزامی است.

ترک راند آموزشی و كارآموز بدون اطالع قبلی استاد مربوطه و یا مدیر گروه حق  .3

 ندارد.شی و یا درمانگاه را كالسهای آموز

در صورت نیاز به مرخصی ضروری الزم است با درخواست كتبی از طرف كارآموز و تائید  .4

مدیر صورت گیرد. در غیر اینصورت غیبت محسوب شده و منجر به حذف دوره خواهد 

 شد.

معاینه و  كاراموزان موظفند  قبل از شروع درمانگاه از بیماران حاضر در درمانگاه .5

 مصاحبه بالینی با رعایت اخالق حرفه ای به عمل آورند.
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 :یارزشیاب 

 (10امتحان كتبی پایان بخش ) اسکی ، برگزاری امتحانlog book تکمیل( الف 

ب( ارزیابی عملی كارآموز شامل حضور و غیاب و رعایت اخالق پزشکی و پیگیری وضعیت  

در  و حضور فعال ، مصاحبه بالینیگزارشات كامل پرونده بیمار درمانی بیماران بستری و تکمیل

كل نمره ارزشیابی )كمتر از  %60نمره در صورتی كه كارآموز كمتر از  10توسط دانشجو  درمانگاه

  را كسب نماید الزم است تجدید دوره شود( 12

كسب نکرده باشد، بنا در شرایط خاص، در مواردی كه كار آموز در یکی از موارد فوق نمره كافی را 

، در مورد وی ای آموزش گروه و نظر دیگر اساتیدبه صالحدید مدیر گروه و مطرح شدن در شور

تصمیم گیری خواهد شد . ) بعنوان مثال توان علمی پایین، بی احترامی به همکاران و بیماران و 

 ...(غیبت غیر موجه و 
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کارآموزی ( دوره Log bookچک لیست )

 بخش روانپزشکی
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 موز محترم:آکار

 ماهه یک دوره طول در شما مستمر های فعالیت ثبت جهت دارید رو پیش كه را ای دفترچه 

می باشد. بخشی از ارزیابی پایان دوره شما، مربوط به اطالعات ثبت شده در  روانپزشکی كارآموزی

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

 نقص ها و رفع آن خواهد بود. بنابراین در حفظ آن كوشا باشید.

  :log bookمقررات تکمیل 

كار آموز موظف است كه فعالیتهای علمی و مهارتهای عملی كسب شده را طبق جداول  -1

  روزانه ثبت و به امضاء استاد مربوطه برساند. log bookمندرج در 

را در اختیار گرفته  log bookدر طول دوره یک ماهه آموزش، اساتید گروه می توانند  -2

 و آنرا ارزیابی نمایند

را به مدیر گروه  log bookدر پایان دوره یک ماهه آموزشی، الزم است كارآموز  -3

نمره  8ارزیابی پایان دوره استفاده نماید ) آموزشی تحویل نماید تا از مندرجات آن برای

 كلی پایان دوره (.

 ، تکرار بخش الزامی خواهد بود.log bookدر صورت عدم تکمیل  -4
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 توسط كارورزان  معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی

 تاریخ بستری :   نام و نام خانوادگی بیمار :

 تاریخ ارائه :                 شماره پرونده : 

 مهر و امضاء استاد :     تشخیص اولیه : 

 تاریخ بستری :   نام و نام خانوادگی بیمار :

 تاریخ ارائه :                  شماره پرونده :

 مهر و امضاء استاد :    تشخیص اولیه : 

 تاریخ بستری :   نام و نام خانوادگی بیمار :

 تاریخ ارائه :                 شماره پرونده : 

 مهر و امضاء استاد :    تشخیص اولیه : 

 تاریخ بستری :   نام و نام خانوادگی بیمار :

 تاریخ ارائه :                  شماره پرونده :

 مهر و امضاء استاد :                تشخیص اولیه : 
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 (  Case Reportشركت در جلسه معرفی بیمار ) 

 تاریخ معرفی:   خانوادگی بیمار :نام و نام 

 استاد معرفی كننده :                   تاریخ بستری : 

 تشخیص نهایی :     تشخیص اولیه : 

 مهر و امضاء استاد:

 تاریخ معرفی:   نام و نام خانوادگی بیمار :

 استاد معرفی كننده :                   تاریخ بستری : 

 نهایی :  تشخیص    تشخیص اولیه : 

 مهر و امضاء استاد:

 تاریخ معرفی:   نام و نام خانوادگی بیمار :

 استاد معرفی كننده :                   تاریخ بستری : 

 تشخیص نهایی :     تشخیص اولیه : 

 مهر و امضاء استاد:
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 افراد خانواده  و اخذ شرح حال  –انجام مصاحبه با بیمار 

 تاریخ :      بیمار : نام و نام خانوادگی

         تشخیص اولیه :

 تشخیص دانشجو :

 مهر و امضاء استاد:

 تاریخ :      نام و نام خانوادگی بیمار :

         تشخیص اولیه :

 تشخیص دانشجو :

 مهر و امضاء استاد:

 تاریخ :      نام و نام خانوادگی بیمار :

         تشخیص اولیه :

 تشخیص دانشجو :

 و امضاء استاد: مهر

 تاریخ :      نام و نام خانوادگی بیمار :

         تشخیص اولیه :

 تشخیص دانشجو :

 مهر و امضاء استاد:
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 تاریخ :      نام و نام خانوادگی بیمار :

         تشخیص اولیه :

 تشخیص دانشجو :

 مهر و امضاء استاد:

(جلسه  61حضور در درمانگاه روانپزشکی  ) حداقل   

         تاریخ  :

       تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

   

 

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

     تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

   

 

  

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

      تعداد بیماران ویزیت شده :

  آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

 

    

 مهر و امضاء استاد : 
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         تاریخ  :

       تعداد بیماران ویزیت شده :

  آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

 

    

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

      تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

   

  

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

      تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

   

 

  

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

       تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

 

    

 مهر و امضاء استاد : 
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         تاریخ  :

      تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

 

 

  

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

     تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

 

 

   

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

     تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

   

 

 

  

 مهر و امضاء استاد : 
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         تاریخ  :

    تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

 

    

 

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

    تعداد بیماران ویزیت شده :

  آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

 

 

   

 :  مهر و امضاء استاد

 

         تاریخ  :

      تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

   

 

 

 مهر و امضاء استاد : 
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         تاریخ  :

      تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

   

 

 

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

      تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

   

 

  

 مهر و امضاء استاد : 

 

         تاریخ  :

      تعداد بیماران ویزیت شده :

 آموزشی ترین بیمار ) شرح عالئم ، تشخیص ، تشخیص های افتراقی ، اقدامات درمانی( : 

   

  

 

 مهر و امضاء استاد : 
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 یادداشت ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


