
 

 

 

 

 

 
 راسیهزکشآهَسضی ٍ درهبًی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یرٍاًپشضکثخص 

 ارٍهیِ  یپشضک ػلَم داًطگبُ

 

 

 

  
 

 

 

 : داًطجَ  یخبًَادگ ًبم م ًٍب

 :داًطجَیی ضوبرُ 

 ٍرُ : د / کبرٍرسی کبرآهَسی

 هزثَعِ:  استبد
 

 /کبرٍرسیکبرآهَسی پزًٍذُ 

 

 )کتبثچِ هَردی( 

 



 

 

 

 

 

 هقذهِ

 ثِ یبدگیری ضرٍریبت ػٌَاى تحت هجبحث تْیِ آهَزضی ریسی ثرًبهِ در اهرٍزُ

 تب را داًطجَ تَسظ هجبحث یبدگیری از اعویٌبى کِ است هغرح اصلی ػٌَاى

 آگبّبًِ حرکت ، ضرٍرتْب ایي از داًطجَ ٍ استبد بّیآگ .سبزد هی ثرآٍردُ حذٍدی

 ، ایي ثٌبثر .ًوبیذ هی تسریغ ٍ تسْیل یبدگیری اّذاف ثِ ًیل ثرای را داًطجَیبى

 تحمیمبت کویتِ ّوکبری ثب  ٍ رٍاًپسضکی اسبتیذ ًظر تَافك ثذًجبل هجوَػِ ایي

   پسضکیرٍاً ثخص هختص کِ کبٍرزیکبرآهَزی/ پرًٍذٓ ػٌَاى تحت ، داًطجَیی

 راٌّوبیی ػٌَاى ثِ آى از داًطجَیبى کِ رٍد هی اًتظبر ٍ ضذُ عراحی .ثبضذ هی

 ثب ، هَرد ّر یبدگیری از پس ٍ کردُ استفبدُ ثخص در فردی ریسی ثرًبهِ جْت

 عی ًوبئیذ. را آهَزضی دٍرٓ ػولکرد هستور ارزیبثی هراحل هرثَعِ استبد تأییذ

 :Log BooK تکویل اصَل

جْت ارزیبثی / کبرآهَزی بیذ تَجِ داضتِ ثبضٌذ کِ پرًٍذٓ کبرٍرزی داًطجَیبى ث -

عی دٍرٓ آًْب ثَدُ ٍ ّوراُ داضتي آى در توبهی رٍزّبی حضَر در ثخص آهَزضی 

 رٍاًپسضکی  جْت درج فؼبلیت داًطجَ در آى الساهی است.

داًطجَیبى ثبیذ سؼی کٌٌذ عی حضَر هَثر خَد در فؼبلیتْبی آهَزضی ، ثیوبراى -

طبّذُ ضذُ ٍ هؼبیٌِ ضذُ ٍ ثحث ضذُ خَد را در هحل هرثَعِ ثجت ٍ ضوي رکر ه

 تبریخ ٍ ًبم استبد هرثَعِ ، ثِ تأییذ استبد ثرسبًٌذ.   

استبد ثبیذ ثر هجٌبی اجسای تطکیل دٌّذٓ ًورٓ ػولی ًْبیی داًطجَ ، لسوتْبی  -

 را تکویل ًوبیذ تب ثِ ًورُ ًْبیی دست یبثذ.ارزضیبثی  هختلف

 

 : رٍاًپشضکی ثخص در آهَسش کلی ّذف

 را  رٍاًپسضکی هْن ٍ ضبیغ اختالالت ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ اًتْبی در کبرٍرزکبرآهَز/

 ادارُ جْت در ٍ ثذاًذ را اختالالت ایي تطخیص ًحَٓ ثگیرد، یبد

(Management) ًوبیذ هطبرکت آًْب صحیح.   
 



 

 

 

 

 

 : اختصبصی اّذاف

 : ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ اًتْبی در داًطجَ

 کٌذ. ثرلرار ارتجبط عَرهٌبست ثِ کٌٌذُ هراجؼِ ثیوبراى ثب 

 .ثگیرد حبل ضرح صحیح ثغَر ثیوبراى از 

 ثب را فیسیکی ٍ رٍاًی ٍضؼیت هؼبیٌِ ٍ حبل ضرح از حبصلِ اعالػبت  

 .ًوبیذ تکویل خَد ًظری هغبلؼبت ٍ ضذُ کست اعالػبت سبیر

 .ًوبیذ هطخص را هرثَعِ افترالی ّبی تطخیص  

 .ًوبیذ تؼییي را دارٍیی غیر ٍ دارٍیی رهبًید پرٍتکل 

 هَارد ثب ٍ دّذ اًجبم یب ًوَدُ هطبّذُ را ضرٍری اٍلیِ الذاهبت 

 ضَد. آضٌبیی الذاهبت از کذام ّر کٌتراًذیکبسیَى ٍ اًذیکبسیَى

 ٍّوچٌیي اًَاع دارٍّبی رٍاًپسضکی ٍ اضکبل هختلف دارٍئیکبرٍرز ثبیذ   

 هٌبست را ثذاًذ. دٍز ٍ دارٍ اًتخبة ضبهل دارٍ تجَیس

 
 

 : یآهَسض ثزًبهِ

عجك ثرًبهِ  گرٍُ ّر ٍ ضذُ تمسین گرٍُ 3 ثِ تؼذاد اسبس ثرداًطجَیبى  ـ

تیبد حضَر اػرٍزاًِ پس از هَرًیٌگ درثخص ، درهبًگبُ رٍاًپسضکی ٍ درهبًگبُ 

 یبفتِ ٍ در ّر لسوت تَسظ  استبد هرثَعِ )عجك ثرًبهِ ( آهَزش خَاٌّذ دیذ.

 

 آهَزضی در ثیوبرستبى رازی ضبهل:ٍاحذّبی 

 درهبًگبُ اػصبة ٍ رٍاى  -1

 (  ضفب ( ٍ زًبى ) ػغب ٍ سیٌب ) ثخطْبی هرداى -2

 هی ثبضذ. درهبًگبُ سَء هصرف هَاد -3

 

 

 



 

 

 

 

 

 کطیک ثزاسبس ثزًبهِ ارایِ ضذُ -4

 .ضذُ استآهَزش ًصت  تبثلَ اػالًبتثرًبهِ ّفتگی در 

 

 :رٍش ارسیبثی پبیبى دٍرُ
     OSCE ٍ آزهَى MCQُ ثِ ضکل آزهَى کتجی در لبلت ارزیبثی پبیبى دٍر

 . هی ثبضذ

 

 ارسیبثی کبرآهَس:

 ًورُ 20، ٍتطریحی  MCQجی در لبلت تآزهَى ک

       ، ًورُ + فؼبلیت ّبی درٍى ثخطی )ثراسبس الگ ثَن( OSCE ،13آزهَى 

 ًورُ 7
 

 

 ارسیبثی کبرٍرس:
 ًورُ 20، ٍتطریحی  MCQجی در لبلت تآزهَى ک

       ، ًورُ + فؼبلیت ّبی درٍى ثخطی )ثراسبس الگ ثَن( OSCE ،13ى آزهَ

 ًورُ 7
 

 ًورُ ًْبیی = هیبًگیي ًورات فَق 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 ثبیذّبی یبدگیزی عی دٍرُ حضَر در ثخص رٍاًپشضکی 
 

 ردیف عٌَاى هحتَا هکاى آهَزش تاریخ استاد

تکٌیک ّای هصاحبِ ٍ بِ کار گرفتي اصَل ٍ ، تَاًایی گرفتي ضرح حال رٍاًپسضکی   

 تطخیص عالئن ٍ آضٌایی با هذارک ًَضتاری

1 

 2 تَاًایی تطخیص اختالالت خلقی ٍ تذابیر درهاًی آًْا   

 3 تَاًایی تطخیص اختالالت اضطرابی ٍ تذابیر درهاًی آًْا   

 4 تَاًایی تطخیص اختالالت اسکیسٍفرًیا ٍ سایر اختالالت سایکَتیک ٍ تذابیر درهاًی آًْا   

 5 تَاًایی تطخیص اٍرشاًس ّای رٍاًپسضکی ٍ تذابیر درهاًی آًْا   

 6 تَاًایی تطخیص اختالالت ضخصیتی   

 7 تَاًایی تطخیص اختالالت سَءهصرف هَاد ضایع ٍ تذابیر درهاًی آًْا   

درهاًگاُ   

 سَءهصرف هَاد

 8 آضٌایی با تست ّای غربالگری هَاد 

سَهاتَفَرم ٍ تذابیر درهاًی آًْا تَاًایی تطخیص اختالالت     9 

 11 تَاًایی تطخیص اختالالت ضٌاختی ٍ تذابیر درهاًی آًْا   



 

 

 

 

 

تَاًایی اًجام درهاًْای رٍاًپسضکی، تطخیص عَارض جاًبی ٍ اضکال دارٍئی ٍتذاخالت    

 دارٍیی ضایع رٍاًپسضکی

11 

 12 تَاًایی تطخیص اختالالت ضایع خَاب ٍ تذابیر درهاًی آًْا   

 13 تَاًایی پیگری بیوارا هسهي رٍاًپسضکی از جولِ اسکیسٍفرًی ٍ بیواریْای خلقی ٍ....   

 14 تَاًایی آهَزش بِ بیوار ٍ خاًَادُ در زهیٌِ عالین ٍ درهاى بیواری   

 15 تَاًایی تطخیص هَارد ضایع رٍاًپسضکی کَدک ٍ ًَجَاى ٍ تذابیر درهاًی آًْا   

حَُ صحیح درخَاست هَارد ارجاع  ٍ هطاٍرُتَاًایی تطخیص ٍ ً     16 

 17 تَاًایی تطخیص هَارد ضایع رٍاًپسضکی کَدک ًٍَجَاى ٍتذابیر درهاًی آًْا   

 18 آهَزش اخالق  حرفِ ای ٍ رعایت حقَق گیرًذگاى خذهت    

 19 آهَزش اصَل ایوٌی  در بخص    

 
 



 

 

 

 

 

 

 ای فزم ارسیبثی پبیجٌذی ثِ اصَل حزفِ 
 

 استبد

(0-5)  

ّبی آهَسضی)راًذ، گشارش صجحگبّی ٍ ...( حضَر هٌظن  در ثزًبهِ 1

 دارد.

 

ضَد. ثِ هَقغ در ثخص حبضز هی 2   

کٌذ. قَاًیي ثخص را رػبیت هی 3   

دّذ. ٍظبیف هحَلِ را ثِ عَر کبهل اًجبم هی 4   

  ثِ کبر خَد ػالقِ ًطبى هی دّذ. 5

ر پیگیزی ضذُ است.کٌذ کِ هزاقجت اس ثیوب اعویٌبى حبصل هی 6   

دّذ. ای خَد را ًطبى هی ّبی حزفِ هْبرت 7   

.کٌذ هغبلؼِ خَد را ثِ تٌبست ثیوبراى تٌظین هی 8   

کٌذ. در تَضیحبت خَد اس سثبى ػلوی استفبدُ هی 9   

کٌذ در صَرت هطبّذُ ّزگًَِ اضتجبُ هسؤٍلیي هزثَعِ را آگبُ هی 10   

پذیزد. خغبّبی خَد را هی 11   

کٌذ. ّبی دیگزاى ثزای تغییز رفتبر استفبدُ هی س ثبسخَردا 12   

دّذ ّبی تلفٌی یب پیج پبسخ هٌبست هی ثِ درخَاست 13   

  ثب ثیوبر ّوذلی کبهل دارد. 14

گذارد ثِ ثیوبر ٍ ّوزاّبى احتزام هی 15   

.ثب اسبتیذ ارتجبط هٌبست دارد 16   

  ثب پزسٌل درهبًی ارتجبط هٌبست دارد. 17

ب سبیز داًطجَیبى ارتجبط هٌبست دارد.ث 18   

گذارد. ثِ آداة ٍ رسَم ٍ فزٌّگ هٌغقِ احتزام هی 19   

  پَضص هٌبست دارد. 20

:  100ًوزُ کل اس   

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 : ْز ٍ اهضبی استبده                                                                                              ًوزُ استبد:       
                                                                                                                            



 

 

 

 

 

داًطجَ درثخص رٍاًپشضکی بًیّبی آهَسضی دره فؼبلیت  
 

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 تبریخ : ارسیبثی

 :سبػت ٍرٍد

 سبػت خزٍج:

 خَة هتَسظ ضؼیف خَة ضؼیف ضؼیف

 گشارش صجحگبّی             سبػت :       تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

  گشارش صجحگبّی                 سبػت :            تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ        سبػت:    تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ       سبػت:         تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد
 

 کالس تئَری                    سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 ری                         سبػت :        تبکالس تئَ   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 



 

 

 

 

 

 

داًطجَ درثخص رٍاًپشضکی بًیدرهّبی آهَسضی  فؼبلیت  
 

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 خَة هتَسظ ضؼیف خَة ضؼیف ضؼیف

 گشارش صجحگبّی             سبػت :       تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

  گشارش صجحگبّی                 سبػت :            تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ        سبػت:    تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ       سبػت:         تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد
 

 کالس تئَری                    سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 کالس تئَری                         سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 



 

 

 

 

 

 

 

داًطجَ درثخص رٍاًپشضکی بًیدرهّبی آهَسضی  فؼبلیت  
 

 

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 خَة هتَسظ ضؼیف خَة ضؼیف ضؼیف

 گشارش صجحگبّی             سبػت :       تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

  تب    گشارش صجحگبّی                 سبػت :           

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ        سبػت:    تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ       سبػت:         تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد
 

 سبػت :        تب               کالس تئَری        

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 کالس تئَری                         سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 



 

 

 

 

 

 

ص رٍاًپشضکیداًطجَ درثخ بًیدرهّبی آهَسضی  فؼبلیت  
 

 

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 خَة هتَسظ ضؼیف خَة ضؼیف ضؼیف

 گشارش صجحگبّی             سبػت :       تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

  گشارش صجحگبّی                 سبػت :            تب   

 لت آهَختِ ضذُ:خالصِ هغب

 
 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ        سبػت:    تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ       سبػت:         تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد
 

 ػت :        تبکالس تئَری                    سب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 کالس تئَری                         سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 

 

 



 

 

 

 

 

داًطجَ درثخص رٍاًپشضکی بًیّبی آهَسضی دره فؼبلیت  
 

 

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 خَة هتَسظ ضؼیف خَة ضؼیف ضؼیف

 گشارش صجحگبّی             سبػت :       تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

  گشارش صجحگبّی                 سبػت :            تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 
 

 گبُ        سبػت:    تبراًذآهَسضی ٍ درهبً   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ       سبػت:         تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد
 

 کالس تئَری                    سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 سبػت :        تب         کالس تئَری                   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 

 

 

 



 

 

 

 

 

داًطجَ درثخص رٍاًپشضکی بًیّبی آهَسضی دره فؼبلیت  

 
 

 

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 خَة هتَسظ ضؼیف خَة ضؼیف ضؼیف

 حگبّی             سبػت :       تبگشارش صج   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

  گشارش صجحگبّی                 سبػت :            تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ        سبػت:    تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 

 رهبًگبُ       سبػت:         تبراًذآهَسضی ٍ د   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد
 

 کالس تئَری                    سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 کالس تئَری                         سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 

 

 



 

 

 

 

 

داًطجَ درثخص رٍاًپشضکی بًیدرهّبی آهَسضی  فؼبلیت  
 

 

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 خَة هتَسظ ضؼیف خَة ضؼیف ضؼیف

 گشارش صجحگبّی             سبػت :       تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

  جحگبّی                 سبػت :            تبگشارش ص   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ        سبػت:    تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ       سبػت:         تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 داهضبء استب

 

 اهضبء استبد
 

 کالس تئَری                    سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 کالس تئَری                         سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

داًطجَ درثخص رٍاًپشضکی بًیّبی آهَسضی دره فؼبلیت  
 

 

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 تبریخ : ارسیبثی

 سبػت ٍرٍد:

 سبػت خزٍج:

 خَة هتَسظ ضؼیف خَة ضؼیف ضؼیف

 گشارش صجحگبّی             سبػت :       تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

  گشارش صجحگبّی                 سبػت :            تب   

 ذُ:خالصِ هغبلت آهَختِ ض

 
 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ        سبػت:    تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 
 

 راًذآهَسضی ٍ درهبًگبُ       سبػت:         تب   
 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد
 

 تب کالس تئَری                    سبػت :          

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 کالس تئَری                         سبػت :        تب   

 خالصِ هغبلت آهَختِ ضذُ:

 

 

 اهضبء استبد

 

 اهضبء استبد

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ECTرٍس ٍ تبریخ حضَر در ثخص 

 تبریخ:

 ارائِ کٌفزاًس ، تحقیق : 

 تبریخ ارائِ:

 هَضَع:

 اهضبء استبد:

 ضذُ در ثخص :خالصِ ضزح حبل اخذ 
 

 

 فزم ارسضیبثی :
 

 ًوزُ ػٌَاى
 .......   از ............... نمره ًورُ اهتحبى کتجی (1
 .......   از ............... نمره غیجت ّب ( تبخیر ٍ فؼبل )ٍ حضَر ثِ هَلغ  (2

 .......   از ............... نمره بًگبُ ّب(دره - راًذّب - داًص ٍ تَاًوٌذی ثبلیٌی ٍهْبرتْبی ارتجبعی) در عی کالسْبی تئَری (3

 .......   از ............... نمره ارائِ ضرح حبل  (4

 .......   از ............... نمره تحمیك ارائِ کٌفراًس ٍ (5

 از ............... نمره .......   رػبیت اصَل اخاللی ٍ رفتبر حرفِ ای ٍ لَاًیي ثخص در ارتجبط ثب ثیوبراى ، پرسٌل ٍ اسبتیذ  (6

 .......   از ............... نمره OSCEآزهَى   (7
 .......   از ............... نمره ًورُ ًْبیی :



 

 

 

 

 

 


