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دفترچه ثبت فعالیت های بالینی
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دانشجوی گرامی سالم

دفترچه حاضر تحت عنوان Log book دوره کارآموزی بخش پوست، به منظور 
ثبت کلیه ی فعالیت های آموزشی و بالینی شما در طول این دوره طراحی 
شده است، در پایان دوره اطالعات موجود در log book، جهت تعیین نمرات 
ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد، لذا خواهشمند 
است در تکمیل آن دقت داشته، آن را تا پایان دوره هر روز به همراه داشته 

باشید و در پایان تحویل گروه آموزش دهید.

log book مقررات تکمیل

با امید به اینکه در این دوره یک ماهه در فراگیری ضروریات بیماری های 
پوست توفیق حاصل کنید نکاتی را در مورد نحوه آموزش و ارزشیابی در این 
بخش خدمتتان متذکر می شویم و امیدواریم که با بذل توجه به مطالب ذیل  

ما را در حفظ نظم یاری فرمایید.

قبل از شروع بخش لطفا جزئیات اهداف آموزش و برنامه را که در بورد  -۱
مخصوص دانشجویان نصب شده به دقت بخوانید.

پوشیدن روپوش و استفاده از اتیکت در محیط درمانگاه و بیمارستان  -۲
الزامی است لذا خواهشمند است قبل از شروع کنفرانس تا پایان ساعات 

آموزشی، با روپوش سفید در درمانگاه یا بخش حاضر شوید.
ترک درمانگاه در ساعات آموزشی بدون اطالع و موافقت استاد به هیچ  -۳

عنوان مجاز نبوده و غیبت محسوب می شود. 
برای کسب نمره ارزشیابی(۱۰نمره) دانشجویان ملزم به رعایت کامل  -۴
اصول اخالقی و سایر موارد فوق الذکر، مطالعه جدی و شرکت فعال در 
برنامه های آموزشی بخش می باشند. در صورت تاخیر یا عدم حضور در 
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برنامه های آموزشی بخش به ترتیب ذیل از نمره ارزشیابی کسر خواهد 
شد:

غیبت از کنفرانس برای بار اول۱ نمره، برای بار دوم ۲نمره وبرای  -
سه بار یا بیشتر تکرار دوره.

غیبت غیر موجه از درمانگاه به ازای هر روز ۳نمره. -
غیبت موجه یا غیر موجه بیشتر از۳ روز تکرار دوره. -

تاخیر در حضور در برنامه های آموزشی ۵/ نمره. -
عدم تحویل logbook؛ تمدید دوره (۱۰Logbook% کل  -

نمره بخش نیز تشکیل می دهد).
نمره کل هر دانشجو مجموعی از آزمون کتبی( ۱۰نمره)، آزمون آسکی(  -۵
۵نمره)، فعالیت کالسی و حضور و غیاب(۳نمره) و الگ بوک (۲نمره) می 

باشد. 
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فهرست مهارت های عملی که توسط دانشجو انجام شده است

مالحظه مهر و امضا 
استاد

مستقال انجام 
داده ام

تحت نظر استاد 
انجام داده ام

مشاهده 
کرده ام

نوع مهارت

گرفتن اسمیر یا 
کشت باکتری

گرفتن اسمیر قارچ
گرفتن اسمیر سالک

دیاسکوپی
تست نیکولسکی
patch تست

المپ وود
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فهرست بیماران سرپایی که توسط دانشجو در درمانگاه معاینه و مشاهده شده است

مالحظات مهر و امضا استاد تشخیص و درمان تعداد تاریخ



6

لیست کنفرانس های ارائه شده توسط دانشجویان در بخش یا درمانگاه

مهر و 

امضااستاد

درکنفرانس شرکت 

کردم

خودم ارائه کرده ام عنوان کنفرانس تاریخ

امضا دانشجو
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این قسمت توسط مدیر محترم گروه پوست تکمیل می گردد.

ارزیابی دانشجو:

حضور به موقع و مستمر در درمانگاه پوست و کالس های آموزشی -۱

 خوب                        متوسط                       ضعیف

رعایت اخالق حرفه ای و اصول ایمنی: -۲

خوب                        متوسط                        ضعیف

تبحر در انجام مهارت های عملی : -۳

خوب                       متوسط                         ضعیف

 

با در نظر گرفتن همه موارد فوق، دانشجو روتیشن بخش پوست را با 
موفقیت به پایان رسانیده است.

بلی              خیر

مهر و امضاء مدیر گروه بخش پوست


