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دفتزهچ ثبت فعالیتاهي كارآمىسان گروه جراحي عمىمي
دفترچٍ ببیستی پس از پبیبن کبرآمًزی ارزشیببی گردیدٌ ي حداکثر ظرف یک مبٌ بٍ ادارٌ آمًزش ارسبل گردد.
٘بْ دا٘ؾج.... :ٛ
تبریخ وبرآٔٛسی ... /... /... :تب ... /... /...
تبریخ تحٛیُ دفتزچ.... :ٝ

تًسط داوشجً تکمیل گردد.
ؽٕبر ٜدا٘ؾجٛیی... :
ٔحُ وبرآٔٛسی :ثیٕبرعتبٖ ...

(وبرآٔٛساٖ ٔٛظفٙذ دفتزچ ٝرا در آخزیٗ رٚس وبرآٔٛسی ثٌ ٝز ٜٚتحٛیُ دٙٞذ)

تًسط مسئًل کبرآمًزی تکمیل گردد.
تبریخ... /... /... :
وبرآٔٛس دٚر ٜپشؽىی ػٕٔٛی ،در ثز٘بٔٞ ٝبی آٔٛسؽی ثخؼ
..............
تبییذ ٔی ٌزدد و ٝخب٘ٓ /آلبی
ثبِیٙی ث ٝعٛر وبُٔ ؽزوت ٕ٘ٛدٚ ٚ ٜظبیف ٔؼیٗ ؽذ ٜدر دفتزچ ٝرا ا٘جبْ داد ٜاعت.
رفتبر دا٘ؾج ٛدر ثخؼ ٔغبثك ثب تؼٟذات حزفٔ ٝمذط پشؽىی ثٛد ٜاعت.
خب٘ٓ /آلبی دوتز.....
ػٛٙاٖ... :

تًسط مسئًل عضً َیئت علمی ارزشیببی کىىدٌ ،تکمیل گردد.
تبریخ... /... /... :

ارزشیببی کىىدٌ :خب٘ٓ /آلبی دوتز ...
وتیجٍ ارزشیببی:

مهر و امضای مدیر گروه
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فهرست مندرجات
صفحو

عنىان

ٔمذٔ4...................................................................................................................................................................... ٝ

رإٙٞبی تىٕیُ دفتزچ ٝثجت فؼبِیتٞب ٔ ٚمزرات تىٕیُ
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جذٔ َٚحتٛی تئٛری ثز٘بٔ ٝآٔٛسػ وبرآٔٛسی6...............................................................................................

جذَٞٚبی ٟٔبرتٞبی ثبِیٙی  ٚارتجبعی آٔٛسػ وبرآٔٛسی8..........................................................................

جذ َٚاعالػبت ٔزثٛط ث ٝؽیفتٞبی ٌذرا٘ذ ٜؽذ44......................................................................................ٜ

جذ َٚاعالػبت ٔزثٛط ث ٝفؼبِیتٞبی ػّٕی دا٘ؾجٛیبٖ45..............................................................................
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مقدهم
كارآمىس محتزم
ؽٕب در ع َٛدٚر ٜوبرآٔٛسی در سٔیٞٝٙبی ٔختّف آٔٛسؽی ،پضٞٚؾی  ٚػّٕی تجزثیبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛرا وغت
خٛاٞیذ وزد در ع َٛدٚر ٜآٔٛسػ حزف ٝپشؽىی ٌبٔ ٜغتمُ ٌ ٚب ٜتحت ٘ظبرت اعبتیذ تجزثیبت جذیذ را فزا
ٔیٌیزیذ .تجشی ٚ ٝتحّیُ ایٗ اعالػبت تٛعظ اعبتیذ ،رإٙٞبی ارس٘ذٜای ثزای پی ثزدٖ ث ٝوبعتیٞب  ٚرفغ
آٖ خٛاٞذ ثٛد.
ایٗ ٔجٕٛػ ٝتٛعظ وٕیت ٝپشؽىی ػٕٔٛی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذ تٟی ٚ ٝدر اختیبر ؽٕب لزار ٌزفتٝ
اعت تب فؼبِیت ٞبی ؽٕب ث ٝعٛر ٔغتٕز ثجت  ٚسیز ٘ظز اعبتیذ ارسیبثی ؽٛد  ٚدر ٟ٘بیت ثب ٔؾخص ؽذٖ
وبعتیٞب ثزای رفغ آٖ ٞب ثز٘بٔٝریشی ؽٛد .اس ؽٕب ٕٞىبر ٌزأی ا٘تظبر ٔیرٚد ضٕٗ ثجت اعالػبت در حفظ
آٖ وٛؽب ثٛد ٜتب ثت ٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ اثشاری جٟت ارسیبثی ػّٕی  ٚػّٕی ؽٕب ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌیزد.

اعضاء كميتو تدوين لىك بىگ كارآمىسان جراحي دااگشنه علىم زپشكي مشهد:
دوتز رججی
دوتز ثذرافؾبٖ
دوتز ٔغیغ
دوتز فتبحی
دوتز تٛعّی

4

تکمی

تکمی

راهنماي ل دفتزهچ ثبت فعالیت اه و مقررات ل Log Book

 وّی ٝتجزثیبت ػّٕی  ٚػّٕی خٛد را در الي ثٛن ثجت ٕ٘بییذ ( ٚیب پیٛعت ؽٛد).
 تىٕیُ الي ثٛن اس ؽزٚع دٚر ٜوبرآٔٛسی اِشأی اعت.

 الي ثٛن را در تٕبٔی اٚلبت ثٕٞ ٝزا ٜداؽت ٝثبؽیذ تب در ٔٛلغ ِش٘ ْٚغجت ث ٝثجت اعالػبت درآٖ الذاْ
ؽٛد ث ٝایٗ تزتیت اس ثجت اعالػبت اس عزیك رجٛع ث ٝحبفظ ٝو ٝثب خغب تٛاْ ٔی ثبؽذ پیؾٍیزی ؽٛد.
 ثٟتز اعت در پبیبٖ ٞز فؼبِیت سٔبٖ وٛتبٞی در ٕٞبٖ ٔحُ ا٘جبْ فؼبِیت ث ٝتىٕیُ تخصیص داد ٜؽٛد
تب اعالػبت ٔٛرد ٘یبس ث ٝعِٟٛت در دعتزط ثبؽذ.

ٌ ز ٜٚآٔٛسؽی ٔجبس اعت در ٞز سٔبٖ و ٝتؾخیص دٞذ الي ثٛن را جٟت ثزرعی یب ٘غخ ٝثزداری در
اختیبر ثٍیزد.

 الي ثٛن ثبیذ در آخزیٗ رٚس وبرآٔٛسی ثٔ ٝغئ َٛوبرآٔٛسی تحٛیُ ٌزدد.
مدری گروه :دوتز ٞبدی ٔذلك
مسئىلین كارآمىسان:دوتز ٔغیغ ،دوتز فتبحی
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محتىاي ربانهم رد حیطو دانش
عىبيیه

مکبن

ريز

تبریخ

ريش آمًزش (کالس /گسارش
صبحگبَی /PBL /بحث در گريٌ
کًچک)... /

1

ٔؼبی ٝٙفیشیىی ثیٕبراٖ جزاحی

2

ٌزفتٗ ؽزح حبَ ثیٕبراٖ جزاحی

3

تؾخیص  ٚدرٔبٖ ؽٛن ٞیپِٔٛٚٛیه
ٕٛٞراصیه

4

ثزخٛرد ثب ثیٕبر ؽىٓ حبد

5

ثزخٛرد  ٚالذأبت اِٚی ٝثب ثیٕبراٖ ِٔٛتیپُ
تزٔٚب

6

تؾخیص آپب٘ذیغیت حبد

7

تؾخیص وّ ٝعیغتیت حبد  ٚوال٘ضیت

8

تؾخیص اِٚغز پیتیه

9

تؾخیص ا٘غذاد رٚد ٜثبریه  ٚثشري

11

تؾخیص پب٘ىزاتیت

11

رٚػ ثزخٛرد ثب خ٘ٛزیشی ٌٛارؽی تحتب٘ی ٚ
فٛلب٘ی

12

رٚػ ثزخٛرد ثب تزٔٚبی ؽىٓ  ٚتؾخیص آٖ

13

رٚػ ثزخٛرد ثب تزٔٚبی تٛراوظ  ٚتؾخیص
آٖ

14

رٚػ ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖ ثب ٞز٘ی ٞ ٚیذرٚعُ

15

رٚػ ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖ ثب اختالالت آة ٚ
اِىتزِٚیت

16

رٚػ ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖ ثب ثیٕبری پغتبٖ

17

رٚػ ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖ ثب ثیٕبری خٛػ خیٓ
 ٚثذخیٓ تیزٚئیذ

18

رٚػ ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖ عٞ ًٙبی صفزاٚی

19

ٞز٘ی ٞبی جذار ؽىٓ

21

ویغت ٞیذاتیه  ٚتؾخیص آٖ

21

وب٘غز ٔزی

22

وب٘غز ٔؼذٜ

23

وب٘غز وِٖٛٛ

24

ٕٛٞرٚئیذ

25

فیؾز

26

فیغت َٛپزی آ٘بَ

27

آثغ ٝپزی آ٘بَ

28

ا٘غذاد ٘ٛساداٖ
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حضًر

29

ا٘غذاد رٚد ٜدر اعفبَ

31

ا٘ٛاص٘بعیٖٛ

31

آ٘ٛط ثغتٝ

32

آتزسی ٔزی

33

ثیٕبری ٞیزؽپزً٘ٚ

34

ٔؼبی ٝٙػزٚق

35

ثزخٛرد ثب تزٔٚبی ػزٚلی

36

ثزخٛرد ثب اعیىٕی ٔشا٘تز

37

دیبثتیه فٛت

38

تزٔٚبی ٔزی

39

تزٔٚبی تٛراوظ

41

ثزخٛرد ثب تٛد ٜری ٚ ٝویغت ٞیذاتیه ریٝ

41

عٛختٍی اِىتزیىی

42

ػف٘ٛت سخٓ عٛختٍی

43

آعیت ٞبی اعتٙؾبفی

44

ثبستٛا٘ی

45

تزٔٚبی فه  ٚصٛرت

46

ٔزالجت فٛری اس عٛختٍی عٛختٍی ؽیٕیبئی

47

ٔبیغ رٔب٘ی ر عٛختٍی

48

تزٔٚبی عتٔ-ؼبی ٝٙػصجی عت

ایه قسمت تًسط لیست حضًر ي غیبة کالسَب ي یب گًاَی استبد تًسط کبرشىبس آمًزشی تکمیل گردد.

7

محتىاي ربانهم رد حیطو مهارت
تعداد تمریه اوجبم شدٌ
اوجام تحت وظارت
مدیریت بیمبر
وام بیمار

تاریخ و مکان

ؽزح حبٌَیزی ٔ ٚؼبی ٝٙػٕٔٛی
ثیٕبراٖ جزاحی
ٛٔ 2رد

تؾخیص ؽىٓ حبد
ٛٔ 2رد

ٔؼبی ٝٙپغتبٖ
ٛٔ 4رد در ثخؼ یب درٔبٍ٘بٜ

ٔؼبی ٝٙروتبَ
ٛٔ4رد

8

تایید و وظر واظر

تؾخیص فتك
ٛٔ2رد ثشرٌغبالٖ
ٛٔ2رد وٛدوبٖ

ٔؼبی ٝٙتیزٚئیذ
ٛٔ4رد در را٘ذ یب درٔبٍ٘بٜ

ٔؼبی ٝٙتٛراوظ
ٛٔ4رد

تفغیز تغتٟبی آة  ٚاِىتز٘ٚیه ٚ
اعیذ ثبس در حیغ ٝثیٕبریٟبی
جزاحی
ٛٔ3رد

9

ٔؼبی ٝٙوبُٔ ػزٚلی
ٛٔ4رد

ري ٌیزی  ٚپ٘ٛىغی ٖٛؽزیب٘ی
ٛٔ3رد ٔؾبٞذٜ

اعتفبد ٜاس اثشار عبد ٜجزاحی
ٛٔ4رد ٔؾبٞذ ٜدر اتبق ػُٕ

تىٙیه ٞبی آعپتیه پٛؽیذٖ
دعتىؼ ٟٔبرت ٞبی پبی ٝاتبق
ػُٕ
ٛٔ4رد ٔؾبٞذٜ

ثی حغی ٔٛضؼی
ٛٔ4رد ٔؾبٞذٜ

11

تشریمبت ٚریذی ،ػضال٘ی ،داخُ
جّذی
ٛٔ3رد ٔؾبٞذ ٜتشریك ػضال٘ی
ٛٔ2رد ٔؾبٞذ ٜتشریك ٚریذی

عیٍٕٛتیذٚعىپی
ٛٔ4رد ٔؾبٞذٜ

در٘بص آثغٝ
ٛٔ4رد ٔؾبٞذٜ

ختٝٙ
ٛٔ2رد ٔؾبٞذٜ

11

تؼجی ٝع٘ٛذ ٔؼذٜ
ٛٔ5رد ٔؾبٞذٜ
ٛٔ2رد ا٘جبْ

تؼجی ٝع٘ٛذ ادراری
ٛٔ5رد ٔؾبٞذٜ
ٛٔ2رد ا٘جبْ

ثخی ٝسدٖ  ٚوؾیذٖ
ٛٔ5رد ٔؾبٞذٜ
ٛٔ2رد ا٘جبْ

12

ثبس وزدٖ راٛٞ ٜایی(ا٘تٛثبعیٚ ٖٛ
تزاوئٛعتٔٛی)
ٛٔ2رد ٔؾبٞذ ٜدر اتبق ػُٕ

پب٘غٕبٖ وزدٖ  ٚثب٘ذاص
ٛٔ5رد ٔؾبٞذٜ
ٛٔ5رد ا٘جبْ
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14

محتىاي ربانهم رد حیطو نگرش
تؼٟذ ث ٝحزفٔ ٝمذط پشؽىی ٟٔ ٚبرتٟبی ارتجبعی
اٞذاف

خٛد
ارسیبثی

ارسیبثی اعتبد
٘بْ  ٚتبییذ اعتبد

ػبِی /رضبیتجخؼ /ثبیغتی ثٟتز
ؽٛد /غیز لبثُ لجَٛ

ؽٛاٞذ ٔزتجظ ثب لضبٚت اعتبد
ٔؾبٞذ ٜحذالُٛٔ 5رد ٔزالجت ٔ /صبحج ٝثب
حذالُ  5ثیٕبر ٌ /فتٍ ٛثب ٘ ...فز ٞیئت
ػّٕی ... ،دعتیبر  ... ،پزعتبر ... ،دا٘ؾجٛ


ٟٔبرت ثزلزاری ارتجبط ٔحتزٔب٘ٝ
ٌٛػ وزدٖ ٔٛثز
ارتجبط ثیٗ فزدی ٔٛثز
پبعخٍٛیی
رػبیت ایٕٙی خٛد  ٚثیٕبر
تؼٟذ ث ٝحزفٔ ٝمذط پشؽىی
ارائٔ ٝزالجت ٔمز ٖٚث ٝصزف ،ٝثب ویفیت،
ایٕٗ ٛٔ ٚثز
ٕٞىبری ٌزٞٚی ٔٛثز
إٞیت دادٖ ثٔ ٝغتٙذ عبسی أٛر ثیٕبراٖ
داؽتٗ ٍ٘زػ حزف ٝای

ارسیبثی ٟٔبرتٟبی ارتجبعی  ٚتؼٟذ دا٘ؾج ٛث ٝحزفٔ ٝمذط پشؽىی ثب تؼییٗ رٚػ جٕغ آٚری اعالػبت تٛعظ اعتبد ٔغئٚ َٛ
یب تٛعظ وبرؽٙبط آٔٛسؽی ثخؼ تىٕیُ ٌزدد.
مقیبس ارزشیببی :بیش از حد اوتظار،در حد اوتظار ،به تمریه ویاز دارد ،غیر قابل قبول
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اطالعات مربىط هب شیفت اهي گذرانده شده
ایٗ لغٕت ثبیغتی ث ٝتبییذ ٌز ٜٚجزاحی ػٕٔٛی ثزعذ در غیز ایٙصٛرت ؽیفت ٞبی ٌذرا٘ذ ٜؽذٜ
فبلذ اػتجبر خٛاٞذ ثٛد.

تبریخ

فیلد

صبح /عصر  /شب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16

تبیید مسئًل یب سرپرستبر

11

11

12

13
14

17

فعالیت اهي علمي اراهئ شده
فعبلیت علمی/آمًزشی

مًضًع

اوجبم شدٌ

4

ارائٝی وٙفزا٘ظ  /ؽزوت در
ثحث ٞبی ٌزٞٚی  ٚغیزٜ

2

تٟی ٝپٕفّت آٔٛسػ ثٝ
ثیٕبر/فیّٓ ٟٔبرتٟبی
ارتجبعی/فیّٓ اس ا٘جبْ
پزٚعیجز /پٛعتز آٔٛسؽی،
....

18

تبیید ي ارزشیببی وبظر

