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 تعاليبسمه
 

 
 
 

 بهداشتي درماني گيالن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
 پردیس بين الملل بندر انزلي دانشكده پزشكي

 گروه روانپزشكي
 
 
 

 هاي عمليگزارش فعاليت
 در دوره کارآموزي

 
 
 
 

 «رشته روانپزشكي» 
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 مشخصات کارآموز
 

 نام و نام خانوادگي:

 :دوره  تاريخ شروع

 :پايان دوره تاريخ 

 بيمارستان محل تحصيل : شفا
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 بسمه تعالي
 

 دانشجوی عزيز
 با سالم و خسته نباشيد

همانطوريكه مطلع هستيد روند يادگيری روندی دو طرفه است كه اين روند 
بدون حركت پويا از طرف فراگير سرانجام درستي نخواهد داشت. گروه 

ان روانپزشكي اهداف روانپزشكي طي دوره كارآموزی يكماه در بيمارست
با عنوان اهداف آموزشي در آغاز  CDرفتاری را معين كرده است كه در يک 

دوره در اختيار شما قرارداده خواهد شد تا از آن مطلع گرديد. هدف گروه 
اينست كه پس از اطالع از برنامه آموزشي، تجارب عملي خويش را در 

منظور بر حسب  ( كه بدينLog bookهای پيوست در جداولي )جزوه
عناوين مختلف بر آمده از اهداف آموزشي طراحي شده است، در اختيار شما 
در مدت كارآموزی قرار ميگيرد كه مكتوب نمائيد تا موارد زير مشخص 

 شود.
 ميزان دستيابي به اهداف آموزشي در عرصه های مختلف آموزشي –الف 

هداف، تا گروه با نقايص موجود در هر كدام از عرصه های آموزشي و ا -ب
بهره گيری از اطالعات فوق بتواند ضمن ارزيابي دانشجو سعي در رفع آن 

 نقائص نمايد.
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 اعضای هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن :
 جناب آقای دكتر كيومرث نجفي -1

 سركار خانم دكتر هما ضرابي -2

 جناب آقای دكتر سيد محمدرسول خلخالي -3

 دكتر مريم كوشاسركار خانم  -4

 سركار خانم دكتر ربابه سليماني -5

 سركار خانم دكتر سميه شكرگزار -6

 سركار خانم دكتر الهه عبدالهي -7

 جناب آقای دكتر علي پوررمضاني -8

 جناب آقای دكتر حسن فرهي -9

 سركار خانم دكتر سيده مريم زوار موسوی -10

 سركار خانم دكتر عادله عيسي نظر  -11

 

 : جناب آقای دكتر كيومرث نجفي مدیر گروه 

 :سركار خانم دكتر ربابه سليماني معاونت آموزشی 

 : سركار خانم زهرا عمويي کارشناس آموزش 
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 مقررات کلی در طی دوره:
 

 خانم دکتر گرامي / آقاي دکتر
 ای روانپزشكي بيمارستان شفا، هفته 4 به دوره ورود ضمن خيرمقدم بابت

 :ميباشدتوجه به نكات زيرضروری 
 صبح ميباشد. 8 ساعت بيمارستان شما در زمان حضور -1

الزم به . غياب، در دفتر گروه روانپزشكي واقع شده است و حضور دفتر -2
بلكه حضور  .معيار، درج ساعت ورود وخروج نمي باشد است كه تنها ذكر

فعال شما در  گروه به منزله حضور فعاالنه شما در تمام برنامه های مقرر
 .استبخش 

را به استاد و دستيار  اولين روز ورود، كارآموز مي بايست خود در -3
 سرويس مربوطه معرفي نمايد.

 حضور شما در تمام برنامه های فوق الذكر الزامي است. -4
 . خود را از كارشناس آموزش تحويل بگيريد log book ابتدای ورود، در -5
استاد يا دستيار  برنامه ها از كدام از هر شما بايد برای حضور در -6

 .مربوطه، مهر وامضا دريافت كنيد
نظارت  حضور رزيدنت محترم روانپزشكي و با ويزيت شما بايد در -7

 ايشان باشد.
شما بايد در انتهای دوره حداقل دو شرح حال از بيمار بستری در بخش  -8

 .تحويل بدهيد
زمان  جهت كالسها و هماهنگي ها،صورت هرگونه تغيير در برنامه  در -9

 مربوط به كالس بايد دو روز قبل توسط نماينده كارآموزها انجام گيرد.
 و شرح حال های گرفته شده  يک جلسه به مرور درهفته سوم، -10

 . تعلق دارد formativeارزيابي
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 . مي شود امتحان كتبي برگزار روز دورهدر آخرين  -11
مسئول يا بروزمشكل، ميتوانيد با  صورت داشتن هرگونه سوال و در -12

 رزيدنت ارشد تماس داشته باشيد. وآموزش 
*الزم به ذكر است كه كليه اطالعات داخل پرونده بيماران محرمانه مي باشد. 
خروج پرونده از بخش و يا گرفتن عكس از پرونده تخلف محسوب مي گردد 

 و با خاطي طبق قانون برخورد خواهد شد.

 

 
پس از تكميل فرمها بايستي آن را جهت ارزيابي و امضاء  كارآموز هر روزه

استاد/ رزيدنت ارائه نمايد و ايشان پس از رويت آن، عملكرد كارآموز را با 
استفاده از معيارهای ارزيابي بررسي و نظر خود را بصورت مطلوب، 

 نمايند.متوسط و يا نامطلوب ثبت مي
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 تذكرات ويژه:

 Log bookدانشجویان موظفند در نگهداري مجموعه 

خود نهایت دقت را بعمل آورند، زیرا در صورت 

مفقود شدن آن، بخش، گروه آموزشي یا دانشكده 

در قبال موارد ثبت شده قبلي، مسئوليتي 

 Log bookنخواهد داشت و از آنجایی که بررسي 

توسط گروه، به عنوان یكي از معيارهاي 

دانشگاهي تعيين شده است، ارزیابي درون 

بالطبع ارزیابي نهایي دستخوش اشكال خواهد شد 

 و جبران آن نيز امكان پذیر نخواهد بود.

در صورتي كه دانشجو در جریان تكميل صفحات 

Log book  نياز به 

برگه هاي اضافي داشته باشد، برگه هاي اضافي 

شماره گذاري ممهور به مهر بخش یا گروه 

 تحویل داده خواهد شد.آموزشي، به وی 

چنانچه دانشجو در مورد تكميل صفحه اي از 

ؤالي داشته باشد مي تواند با س Log bookصفحات 

ل محترم آموزش مشورت و پس از روشن شدن مسئو

 ابهام ، اقدام به تكميل آن صفحه نماید.

درمواردي كه گروه تصميم به ایجاد تغييراتي  

داشته باشد, با  Log bookجزیي در بعضي صفحات 

انجام هماهنگي هاي درون بخشي به اطالع دانشجو 

 خواهند رساند.
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 کارآموز هفتگی  برنامه

 

 ساعت روز ردیف

9:15-8 

  9:30-12ساعت  

 (خش و درمانگاه بر حسب برنامه استاد)حضور در ب
 درمانگاه/ ( 5) بخش بخش زنان / (2یا  3مردان ) حضور در بخش کالس تئوري  شنبه 1

 درمانگاه/ ( 5) بخش بخش زنان / (2یا  3مردان ) حضور در بخش کالس تئوري  یكشنبه 2

 ویزیت با رزیدنت سرویس مربوطه کالس تئوري  دوشنبه 3

 درمانگاه/ ( 5) بخش بخش زنان / (2یا  3مردان ) حضور در بخش کالس تئوري  سه شنبه 4

 مربوطهویزیت با رزیدنت سرویس  کالس تئوري  چهارشنبه 5

 - - پنجشنبه 6
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 یروانپزشک دیبرنامه درمانگاه و بخش اسات

 
ویزیت بخش 

(5زنان )  

 ویزیت بخش مردان
  (3و  2)

ویزیت 
 درمانگاه

 استاد

(3)بخش سه شنبه یكشنبه  
  

 دکتر کيومرث نجفي شنبه

 سه شنبه
(3)بخش شنبه  

 
هیک شنب  دکتر سيد محمدرسول خلخالي 

 شنبه
(3)بخش سه شنبه  
 

هشنبیک   دکتر هما ضرابي 

(3)بخش  شنبه یک شنبه هسه شنب   دکتر ربابه سليماني 

(2) بخش یک شنبه  هسه شنب   دکتر سميه شكر گزار 

 شنبه
سالمنان( 2شنبه ) بخش   

(بزرگسال2بخش یک شنبه )  
هسه شنب  دکتر الهه عبدالهي 

  
- 

(  2شنبه )بخش   
(2سه شنبه) بخش   

هیک شنب  دکترعلي پوررمضاني 
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 ارائه کنفرانس توسط کارآموز 
 

 موضوع کنفرانس تاریخ ارائه
امضاي استاد مسئول/ 

 دستيار مسئول
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 ویزیت  و راند بخش
 

 امضا استاد/دستيار استاد مربوطه اطالعات بيماران مشاهده شده تاريخ
 نوع بيماری تعداد  
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 ویزیت  و راند بخش
 

 امضا استاد/دستيار استاد مربوطه اطالعات بيماران مشاهده شده تاريخ
 نوع بيماری تعداد  
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 حضور در درمانگاه تخصصی بزرگسال
 

 امضا استاد/دستيار استاد مربوطه اطالعات بيماران مشاهده شده تاريخ
 بيماری نوع تعداد  
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 منبع آموزشی و امتحانی
 دكتر مير فرهاد  -1396درسنامه روانپزشكي باليني و علوم رفتاری چاپ  -1

 قلعه بندی  

 

 
 

 

 ارزیابی پایان دوره

 
 نمره فعاليت داخل بخش:

 نمره پايان دوره:
 نمره امتحاني: 

 جمع كل:
 امضا استاد محترم:

 تاريخ :  
 

 

 

 

.وی ما استموفقیت شما آرز  



 

 

 

 

 

 

 

 دفترچه پایش و ثبت فعالیت های بالینی 

 کارآموزان گروه روانپزشکی 
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