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OB & Gyn. Residents' Portfolio

مقدمه و تعاریف: 
یک روش جمع آوري از فعالیت هاي دستیاران است که در حقیقت شواهدي از Portfolioکارپوشه یا 

. می باشدحیطه دانش، نگرش و مهارتدستیابی به اهداف آموزشی در
دستیار است. بازاندیشی یک فرآیند داراي reflectionتفاوت مهم الگ بوك با پورتفولیو در بازاندیشی یا 

استه و نشات گرفته از یک تجربه است که یادگیري ناشی از تجربه را نشان می دهد . وهدف ، خودخ
.شخصی و حرفه اي شده ، عملکرد دستیار را بهبود بخشدبازاندیشی می تواند سبب ارتقاي یادگیري 



زنان و زایمانکارپوشه دستیاران زنان و زایمانگروه 

مراحل ارزشیابی بوسیله کارپوشه:

.جمع آوري شواهد یادگیري: دستیار کلیه شواهد یادگیري را جمع آوري می کند-1

بازاندیشی: در این مرحله دستیار آنچه را آموخته وآنچه را باید بیشتر یاد بگیرد مشخص - 2

.می کند

.زشیابی شواهد: شواهد و بازاندیشی ها توسط مدرسین مورد ارزیابی قرار می گیردار- 3

.دفاع از شواهد: دانشجو کارپوشه را در حضور استاد ارائه و از آن دفاع می کند- 4

و در پایان کارپوشه گرفته می شودنهایی: تصمیم نهایی براساس محتویاتتصمیم گیري - 5

آموزشی گروهمدیر، مدیر برنامه دستیاري وولئلمی مسهر سال تحصیلی توسط هیات ع

زنـان و یتخصصـرشتـهو ضـوابـط یچهارچـوب برنـامـه آموزشـمربوطه از نظر مطابقت با 

صادر می شود.بررسی و مجوز شرکت در امتحانات گواهینامه و دانشنامهمـانیزا

است.يبرنامه ضروریابیزشدر زمان اریتوسط گروه آموزشارانیارائه کارپوشه دست- 6

زنـان و یبورد تخصصیو آموزشیابیارزشمتـهیارائه کارپوشه  در صورت درخواست ک- 7

است.يضرورمـانیزا

مدیر گروه آموزشی الزم است گواهی ساله دستیاري رشته زنان و زایمان،4در پایان دوره- 8

در نماید. این گواهی جایگزین مربوط به مجموعه فعالیت هاي دستیار را بصورت خالصه صا

مدارك تحصیلی نمی باشد.
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، مانیزنان و زادستیاران محترم 
تهیه شده است تکمیل مانیزنان و زابا توجه به مبانی تهیه کارپوشه، فرم زیر را که بر اساس اهداف آموزشی رشته 

.ار دهیدنمایید و همراه با ذکر مستندات و ضمیمه کردن آنها  در پوشه خود قر
مشخصات دستیار

نام پدر : نام ونام خانوادگی :

شماره ملی:

تاریخ تولد :  محل تولد : 

دستیاري :پایانتاریخ دستیاري : شروعتاریخ 

:عمومیسال ورود به دوره پزشکیدانشگاه دوره پزشکی عمومی : 

رغ التحصیلی : سال فا

وضعیت طرح نیروي انسانی : 

o: تاریخ شروع

o : تاریخ پایان

o : محل انجام طرح

:دستیارEmailتلفن همراه : 

تلفن گروه :
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ییپیExpected Competencies & Procedural Skills:

ییی(General Competencies)

در مباحث زیر را کسب نمره20از نمره 14حداقل نمره دارد 5هر آیتم : دانش نظري مورد انتظار- 1
نمایند:

و ثبت اطالعات :يگردآور*
يارتباط مؤثـر حرفه ايبرقرار

اخذ شرح حال تخصصی
مارانیتخصصی بنهیو معایابیارز

یکینیپاراکلشاتیآزمایدرخواست منطق
یشکمدارك پزمیتشکیل پرونده، ثبت اطالعات و تنظ

:ماریبيبرايریگمیو تصمصیتشخ،ینیاستدالل بال*
یکینیپاراکلشاتیآزماریتفس

یکینیو پاراکلینیباليهاافتهیادغام 
استنتاج و قضاوت بالینی 

يـماریبصیتشخ
جهت حل مساله بیمـار ینیباليریگمیتصم

):Patient Management( مـاریاداره ب*
)Patient care( ماریز بامراقبت

)Orderدارو (نوشتن  نسخه دارویی و یمنطقزیتجو
و اجراي آن براي بیمار یـ درمانیصیرویکرد تشخنیانتخاب مناسبتر

یدرخواست و ارائه مشاوره پزشک
ماریهاي الزم و ارجاع بایجاد هماهنگی

ماریآموزش ب
ماریبيریگیپ

:گریديهايتوانمنـد*
پژوهش 

یارائه مشاوره هاي تخصص
حمایت ودفاع از حقوق بیماران 

بر شواهدیطبابت مبتن
یکیدر منابع الکترونیاطالعات علميو جستجوانهیاستفاده از را



زنان و زایمانکارپوشه دستیاران زنان و زایمانگروه 

:دوره تکمیلی مھـارت ھای دانشـگاھیارایه گواھی 

Advanced, Primary ھفته١بمدت
١ -CPR:

نـوزادان

ھفتـه١: کامپیوتر- ٢

ھفته ١و روش تحقیق: مقاله نویسی- ٣

ھفتـه١بمدت Communicationاخالق پزشکی و - ٤

در بخش ھای گواھی تکمیل دوره حضورگواھی دوره ھای موظف شامل ارایه 

:زنان و زایمان در ھر سال و گواھی پایان دوره  بر اساس برنامه دستیاری

 ھر رزیدنت زنان و زایمان در ھر سال بغیر از موارد مرخصی و موارد ذیل الزم است طبق برنامه

گروه بطور مساوی در بخش ھای زنان و زایمان حضور یابد و گواھی تکمیل دوره را به مدیر 

صدور گواھی پایان دوره  تحویل به منظور ھت قرار دادن در کارنامه رزیدنتی و نیز برنامه ج

نماید.  صدور گواھی پایان دوره  جھت معرفی به امتحانات ارتقا و گواھینامه و دانشنامه 

ضروری است.

ICU :روز،  شش ماھه دوم سال اول    ١٥
(سال اول)       

ھفته، شش ماھه دوم سال اول١: پزشکی قانونی

:روز،  شش ماھه اول سال دوم                        ١٥بیھـوشی
(سال دوم)

: ماه، شش ماھه دوم سال دوم١آسیب شناسی

:ماه، با کشیک، شش ماھه اول١جراحی عمومی*

*ماه، شش ماھه اول١ارولـوژی :(سال سوم)

:ماه، شش ماھه دوم١بخش نازایی

ماه، شش ماھه دوم١: بخش انکولوژی

ماه١: ژیبخش انکولـو
(سال چھارم)

ماه١: بخش یوروژنیکولـوژی

بداند و یا بتواند.و یا ارولوژي*مواردي که الزم است در بخش جراحی  عمومی
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یپیییی 
ت و دفعات انجـام ھر اقدام در طول دوره برای یادگیری اسداخل پارانتزھادفعات ذکر شده در تذکـر:

محدودیتی نـدارد و بر حسب نیـاز خواھـد بـود. 

اهداف کلی آموزش دستیاري
در پایان سال اول انتظار میرود دستیاران بتوانند:

در بین مورد را5مختلف هر وظیفهحداقل براي ییییبراي در طول یک سال- 1
.ثبت نمایندمربوطه رامداخله انجام و هاي بستري، ک هاي تخصصی یا کلینیک مراجعین کلینی

و ثبت اطالعات :يگردآور
يارتباط مؤثـر حرفه ايبرقرار

اخذ شرح حال تخصصی
مارانیتخصصی بنهیو معایابیارز

یکینیپاراکلشاتیآزمایدرخواست منطق
یرك پزشکمدامیتشکیل پرونده، ثبت اطالعات و تنظ

ماریبيبرايریگمیو تصمصیتشخ،ینیاستدالل بال:
یکینیپاراکلشاتیآزماریتفس

یکینیو پاراکلینیباليهاافتهیادغام 
استنتاج و قضاوت بالینی 

يـماریبصیتشخ
جهت حل مساله بیمـار ینیباليریگمیتصم

مـاریاداره ب )Patient Management:(
)Patient care( ماریاز بتمراقب

)Orderدارو (نوشتن  نسخه دارویی و یمنطقزیتجو
و اجراي آن براي بیمار یـ درمانیصیرویکرد تشخنیانتخاب مناسبتر

یدرخواست و ارائه مشاوره پزشک
ماریهاي الزم و ارجاع بایجاد هماهنگی

ماریآموزش ب
ماریبيریگیپ
گریدياهيتوانمنـد:

پژوهش 
یارائه مشاوره هاي تخصص

حمایت ودفاع از حقوق بیماران 
بر شواهدیطبابت مبتن

یکیدر منابع الکترونیاطالعات علميو جستجوانهیاستفاده از را

.نمایندشرکت طرح تحقیقاتی یکدر حداقل-2
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و مدرك مربوطه را نقد نمایندارایه و عاتمقاله با درنظر گرفتن پوشش تمام انواع مطال4حداقل - 3
ضمیمه نماید.

.عنوان، پروپوزال و ابزارهاي جمع آوري داده هاي پایان نامه خود را تهیه نمایند- 4
.مستنداتی که براي هر درس در پوشه خود باید وده ایدتعداد کالسهاي نظري که در آن شرکت نم-5

در پوشه خود کالسهاي نظري یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برادیبا.ضمیمه نمایید
:دیینمامهیضم

نمره و/یا برگه ارزیابی استاد و بازخورد وي در مورد درس مربوطه
مستندات مربوط به ارائه کنفرانس در درس مربوطه توسط شما
لیست مقاالت یا منابعی که براي این درس مطالعه کرده اید
ي هفتگی که در آن شرکت نموده اید. مستندات براي هر یک را در پوشه خود باید تعداد کنفرانس ها-٦

ضمیمه نمایید.
تعداد کنفرانس هاي هفتگی که ارایه نموده اید. مستندات براي هر یک را در پوشه خود باید ضمیمه - 7

نمایید.
ات براي هر یک را در پوشه تعداد کنکره ها و باز آموزي هایی که در آن شرکت نموده اید. باید مستند-8

.خود ضمیمه نمایید

را در پوشه کیهر ي.مستندات برادینموده اهیکه در آن مقاله اراییهايتعداد کنکره ها و باز آموز-9
.دیینمامهیضمدیخود با

يمستندات برادی. بادیرا که در آن به عنوان شرکت کننده شرکت نموده ایتعداد گزارش صبحگاه- 10
.دیینمامهیرا در پوشه خود ضمکیهر 

هر يمستندات برادی. بادیرا که در آن به عنوان گزارشگر شرکت نموده ایتعداد گزارش صبحگاه-11
.دیینمامهیرا در پوشه خود ضمکی
فرم به همراه را کیهر يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اجلسات ژورنال کالب که در آنتعداد -12

. دیینمامهیدر پوشه خود ضمجلسات ژورنال کالبیشیبازاند
فرم به همراه را کیهر يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اکه در آنCPCجلسات تعداد -13

.دیینمامهیدر پوشه خود ضمCPCجلسات یشیبازاند
يت برامستندادی. بادیشرکت نموده اکه در آنCase based discussion (CBD)جلساتتعداد - 14

.دیینمامهیدر پوشه خود ضمCBDجلسات یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر 
دیبابوده اید.facilitatorکارگاه ها یا کالس هایی که طی این یک سال در آنها تدریس کرده یا - 15

در پوشه خود کارگاهها یا کالس درس جلسات یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برا
. دیینمامهیضم

گواهی در سال).2ی درون گروهی خود را ضمیمه نمایید (کتبـگواهی نتایج ارزیابی -16
گواهی در سال).2درون گروهی خود را ضمیمه نمایید(OSCEگواهی نتایج ارزیابی -17
3براي و حداقلبار در سال4- 6(حداقل خود را ضمیمه نماییدDOPSگواهی نتایج ارزیابی - 18
در پوشه خود DOPSیشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برادیبا.مشخص شده)روسیجرپ

. دیینمامهیضم
گواهی در سال)2خود را ضمیمه نمایید (درجه360آزمـونگواهی نتایج ارزیابی -19



زنان و زایمانکارپوشه دستیاران زنان و زایمانگروه 

خود را ضمیمه نمایید .سـاالنـه ییآزمـون نهـاگواهی نتایج ارزیابی - 20

21-یپیییی 
در حیطـه مامایی (توسط خود دستیـار)-الف 
o  (بتـواند) مورد40زایمان واژینـال طبیعی
o(از جمله فورسپس، وکیوم، دوقلویی، کوراژ و بریچ)با مورد 10زایمان واژینـال غیر طبیعی

کمک
o کمک جراح(مورد 5انـواع سزاریـن(
oموردبداند20(پرخطر يهایمراقبت از حاملگ(
oمورد بداند)2(سـرکـالژ
oمورد بداند)2(در سه ماهه سـومـوسنتـزیآمن
oمورد بداند)30ی(سـونوگـرافـ
oمورد بداند)5ي(اـهیتخلکورتاژ
oمـول (کورتاژSuction Curettage()3(مورد بداند
o1نی)سزار4کیپوگاستریهانای)بستن شر3ی)بستن عروق رحم42درجهی)پارگ

مورد بداند)2(مولیسترکتومیهایو یسترکتومیه
توسط خود دستیـار)-در حیطـه زنـان (پروسیجرھای تشخیصی-ب

oمورد بداند)10(یکولپوسکوپ
oمورد بداند)5(یستروسکپیه
oمورد بداند)20(یسـونوگـراف
oمورد بداند)10(یصیتشخیالپاراسکپ

)Procedure( جـریپروس

oو  یصیتشخیستروسکپیهOperativeو درآوردن یوپسیو بپی(در حد پولIUD(
مورد بداند)10(
oو کورتاژ (ـونیالتاسیدD&C ()10(مورد بداند
oبتـوانـدمورد 10(آندومتـر یوپسیب(

ضروری)-پروسیجرھای جراحی (توسط خود دستیار به عنوان جراح اصلی

o(بداند)نـالیدومابیسترکتومیه
o(بداند)نـالیواژیسترکتومیه
oی(بداند)نورافیو پریخلفاییقدامیکولپوراف
o(بداند)طرفهکییاووفورکتومایتخمدان یستکتومیس
oی(بداند)خارج رحمیحاملگ
oی(بداند)ـومکتـومیم
oـونیـزاسیکن)Conization((بداند)
oیرحميلوله هابستـن)TL()10مورد کمک اول(

که در طی سال انجام داده اید مدرک DOPSمورد ٤-٦رای ھریک از موارد مستقل حداقل ب- *

مربوطه را ضمیمه نمایید.
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در پایان سال دوم انتظار میرود دستیاران بتوانند:
نمره در مباحث زیر را کسب نمایند:20نمره  از 14نمره دارد حداقل  5دانش نظري مورد انتظار: هر آیتم 

مورد رادر بین 20ول یک سال براي وظایف حرفـه اي اي زیر حداقل براي هر وظیفه مختلف  در ط- 1
مراجعین کلینیک هاي تخصصی یا کلینیک هاي بستري، انجام و  مداخله مربوطه را ثبت نمایند.

و ثبت اطالعات : يگردآور
يارتباط مؤثـر حرفه ايبرقرار

اخذ شرح حال تخصصی
مارانیتخصصی بنهیو معایابیارز

یکینیپاراکلشاتیآزمایدرخواست منطق
یمدارك پزشکمیتشکیل پرونده، ثبت اطالعات و تنظ

ماریبيبرايریگمیو تصمصیتشخ،ینیاستدالل بال:
یکینیپاراکلشاتیآزماریتفس

یکینیو پاراکلینیباليهاافتهیادغام 
استنتاج و قضاوت بالینی 

يـماریبصیتشخ
جهت حل مساله بیمـار ینیباليریگمیتصم

مـاریاداره ب )Patient Management:(
)Patient care( ماریاز بمراقبت

)Orderدارو (نوشتن  نسخه دارویی و یمنطقزیتجو
و اجراي آن براي بیمار یـ درمانیصیرویکرد تشخنیانتخاب مناسبتر

یاوره پزشکدرخواست و ارائه مش
ماریهاي الزم و ارجاع بایجاد هماهنگی

ماریآموزش ب
ماریبيریگیپ
گریديهايتوانمنـد:

یارائه مشاوره هاي تخصص
حمایت ودفاع از حقوق بیماران 

بر شواهدیطبابت مبتن
یکیدر منابع الکترونیاطالعات علميو جستجوانهیاستفاده از را

قل در  یک طرح تحقیقاتی شرکت نمایند.حدا-2
مقاله با درنظر گرفتن پوشش تمام انواع مطالعات ارایه و  نقد نمایندو مدرك مربوطه را ضمیمه 4حداقل - 3

نماید.
داده هاي پایان نامه خود را جمع آوري نموده و گزارش پیشرفت کار فراهم نمایند.- 4
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نموده اید.مستنداتی که براي هر درس در پوشه خود باید تعداد کالسهاي نظري که در آن شرکت -5
در پوشه خود کالسهاي نظري یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برادیبا.ضمیمه نمایید

:دیینمامهیضم
نمره و/یا برگه ارزیابی استاد و بازخورد وي در مورد درس مربوطه
ربوطه توسط شمامستندات مربوط به ارائه کنفرانس در درس م
لیست مقاالت یا منابعی که براي این درس مطالعه کرده اید
تعداد کنفرانس هاي هفتگی که در آن شرکت نموده اید. مستندات براي هر یک را در پوشه خود باید -٦

ضمیمه نمایید.
ید ضمیمه تعداد کنفرانس هاي هفتگی که ارایه نموده اید. مستندات براي هر یک را در پوشه خود با- 7

نمایید.
تعداد کنکره ها و باز آموزي هایی که در آن شرکت نموده اید. باید مستندات براي هر یک را در پوشه -8

.خود ضمیمه نمایید

را در پوشه کیهر ي.مستندات برادینموده اهیکه در آن مقاله اراییهايتعداد کنکره ها و باز آموز-9
.دیینمامهیضمدیخود با

يمستندات برادی. بادیرا که در آن به عنوان شرکت کننده شرکت نموده ایاد گزارش صبحگاهتعد- 10
.دیینمامهیرا در پوشه خود ضمکیهر 

هر يمستندات برادی. بادیرا که در آن به عنوان گزارشگر شرکت نموده ایتعداد گزارش صبحگاه-11
.دیینمامهیرا در پوشه خود ضمکی
فرم به همراه را کیهر يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اورنال کالب که در آنجلسات ژتعداد -12

. دیینمامهیدر پوشه خود ضمجلسات ژورنال کالبیشیبازاند
فرم به همراه را کیهر يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اکه در آنCPCجلسات تعداد -13

. دییمانمهیدر پوشه خود ضمCPCجلسات یشیبازاند
يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اکه در آنCase based discussion (CBD)جلساتتعداد -14

.دیینمامهیدر پوشه خود ضمCBDجلسات یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر 
دیبابوده اید.facilitatorکارگاه ها یا کالس هایی که طی این یک سال در آنها تدریس کرده یا - 15

در پوشه خود کارگاهها یا کالس درس جلسات یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برا
. دیینمامهیضم

گواهی در سال).2ی درون گروهی خود را ضمیمه نمایید (کتبـگواهی نتایج ارزیابی -16
.گواهی در سال)2درون گروهی خود را ضمیمه نمایید(OSCEگواهی نتایج ارزیابی -17
3براي و حداقلبار در سال4-6(حداقل خود را ضمیمه نماییدDOPSگواهی نتایج ارزیابی - 18

در پوشه خود DOPSیشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برادیبا.مشخص شده)پروسیجر
. دیینمامهیضم

در سال)گواهی2خود را ضمیمه نمایید (درجه360آزمـونگواهی نتایج ارزیابی -19
خود را ضمیمه نمایید .سـاالنـه ییآزمـون نهـاگواهی نتایج ارزیابی - 20

21-یپیییی 
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)دومسال در حیطـه مامایی (توسط خود دستیـار-الف 
o  (بتـواند) مورد40زایمان واژینـال طبیعی
oبا مورد 10(از جمله فورسپس، وکیوم، دوقلویی، کوراژ و بریچ)زایمان واژینـال غیر طبیعی

کمک
o مورد 40انـواع سزاریـن
oبتواند20(پرخطر يهایمراقبت از حاملگ(
oکمکمورد 3(سـرکـالژ(
oکمکمورد 3(در سه ماهه سـومـوسنتـزیآمن(
oمورد75ی(سـونوگـرافـ(
oمورد15ي(اـهیتخلکورتاژ(
oمـول (کورتاژSuction Curettage()4مورد(
o1نی)سزار4کیپوگاستریهاانی)بستن شر3ی)بستن عروق رحم42درجهی)پارگ

مورد بداند)2(مولیسترکتومیهایو یسترکتومیه
توسط خود دستیـار)-در حیطـه زنـان (پروسیجرھای تشخیصی-ب

oمورد بداند)20ی(کولپوسکوپ
oمورد بداند)5ی(ستروسکپیه

oورد)م30ی(سـونوگـراف
oمورد بداند)١٠ی(صیتشخیالپاراسکپ

)Procedure( جـریپروس

oو  یصیتشخیستروسکپیهOperativeو درآوردن یوپسیو بپی(در حد پولIUD()10
مورد بداند)

oو کورتاژ (ـونیالتاسیدD&C ()10 بتواندمورد(
oبتـوانـدمورد ١٠(آندومتـر یوپسیب(

ضروری)-جراحی (توسط خود دستیار به عنوان جراح اصلیپروسیجرھای 

oکمک دوممورد25(نـالیابدومیسترکتومیه(
o(بداند)نـالیواژیسترکتومیه
oی(بداند)نورافیو پریخلفاییقدامیکولپوراف
o(بداند)طرفهکییاووفورکتومایتخمدان یستکتومیس
oی(بداند)خارج رحمیحاملگ
oی(بداند)ـومکتـومیم
oـونیـزاسیکن)Conization((بداند)
oیرحميلوله هابستـن)TL()10 دوممورد کمک(

که در طی سال انجام داده اید مدرک مربوطه DOPSمورد ٢برای ھریک از موارد مستقل حداقل - *

را ضمیمه نمایید.

در پایان سال سوم انتظار می رود دستیاران بتوانند: 
نمره در مباحث زیر را کسب نمایند:20نمره  از 14حداقل  مره دارد ن5هر آیتم دانش نظري مورد انتظار: 
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مورد رادر بین 40در طول یک سال براي وظایف حرفـه اي اي زیر حداقل براي هر وظیفه مختلف  - 1
مراجعین کلینیک هاي تخصصی یا کلینیک هاي بستري، انجام و  مداخله مربوطه را ثبت نمایند.

ت :و ثبت اطالعايگردآور
يارتباط مؤثـر حرفه ايبرقرار

اخذ شرح حال تخصصی
مارانیتخصصی بنهیو معایابیارز

یکینیپاراکلشاتیآزمایدرخواست منطق
یمدارك پزشکمیتشکیل پرونده، ثبت اطالعات و تنظ

ماریبيبرايریگمیو تصمصیتشخ،ینیاستدالل بال:
یکینیپاراکلشاتیآزماریتفس

یکینیو پاراکلینیباليهاافتهیادغام 
استنتاج و قضاوت بالینی 

يـماریبصیتشخ
جهت حل مساله بیمـار ینیباليریگمیتصم

مـاریاداره ب )Patient Management:(
)Patient care( ماریاز بمراقبت

)Orderدارو (نوشتن  نسخه دارویی و یمنطقزیتجو
و اجراي آن براي بیمار یـ درمانیصیرویکرد تشخنیترانتخاب مناسب

یدرخواست و ارائه مشاوره پزشک
ماریهاي الزم و ارجاع بایجاد هماهنگی

ماریآموزش ب
ماریبيریگیپ
گریديهايتوانمنـد:

یارائه مشاوره هاي تخصص
حمایت ودفاع از حقوق بیماران 

بر شواهدیطبابت مبتن
یکیدر منابع الکترونیاطالعات علميو جستجوانهیاستفاده از را

حداقل  یک طرح تحقیقاتی را به اتمام برسانند و گزارش آنرا آماده نمایند.-2
مقاله با درنظر گرفتن پوشش تمام انواع مطالعات ارایه و  نقد نمایندو مدرك مربوطه را 6حداقل - 3

ضمیمه نماید.
نموده و گزارش پیشرفت کار فراهم نمایند.تکمیلان نامه خود را داده هاي پای- 4
تعداد کالسهاي نظري که در آن شرکت نموده اید.مستنداتی که براي هر درس در پوشه خود باید --5

در پوشه خود کالسهاي نظري یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برادیبا.ضمیمه نمایید
:دیینمامهیضم

ره و/یا برگه ارزیابی استاد و بازخورد وي در مورد درس مربوطهنم
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مستندات مربوط به ارائه کنفرانس در درس مربوطه توسط شما
لیست مقاالت یا منابعی که براي این درس مطالعه کرده اید
تعداد کنفرانس هاي هفتگی که در آن شرکت نموده اید. مستندات براي هر یک را در پوشه خود باید-٦

ضمیمه نمایید.
تعداد کنفرانس هاي هفتگی که ارایه نموده اید. مستندات براي هر یک را در پوشه خود باید ضمیمه - 7

نمایید.
تعداد کنکره ها و باز آموزي هایی که در آن شرکت نموده اید. باید مستندات براي هر یک را در پوشه -8

.خود ضمیمه نمایید

را در پوشه کیهر ي.مستندات برادینموده اهیکه در آن مقاله اراییهايزتعداد کنکره ها و باز آمو-9
.دیینمامهیضمدیخود با

يمستندات برادی. بادیرا که در آن به عنوان شرکت کننده شرکت نموده ایتعداد گزارش صبحگاه- 10
.دیینمامهیرا در پوشه خود ضمکیهر 

هر يمستندات برادی. بادیرا که در آن به عنوان گزارشگر شرکت نموده ایتعداد گزارش صبحگاه-11
.دیینمامهیرا در پوشه خود ضمکی
فرم به همراه را کیهر يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اجلسات ژورنال کالب که در آنتعداد -12

. دیینمامهیدر پوشه خود ضمجلسات ژورنال کالبیشیبازاند
فرم به همراه را کیهر يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اکه در آنCPCجلسات تعداد -13

. دیینمامهیدر پوشه خود ضمCPCجلسات یشیبازاند
يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اکه در آنCase based discussion (CBD)جلساتتعداد -14

.دیینمامهیوشه خود ضمدر پCBDجلسات یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر 
دیبابوده اید.facilitatorکارگاه ها یا کالس هایی که طی این یک سال در آنها تدریس کرده یا - 15

در پوشه خود کارگاهها یا کالس درس جلسات یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برا
. دیینمامهیضم

گواهی در سال).2خود را ضمیمه نمایید (ی درون گروهی کتبـگواهی نتایج ارزیابی -16
گواهی در سال).2درون گروهی خود را ضمیمه نمایید(OSCEگواهی نتایج ارزیابی -17
3براي و حداقلبار در سال4- 6خود را ضمیمه نمایید(حداقل DOPSگواهی نتایج ارزیابی - 18

در پوشه خود DOPSیشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برادیبا.مشخص شده)پروسیجر
. دیینمامهیضم

گواهی در سال)2خود را ضمیمه نمایید (درجه360آزمـونگواهی نتایج ارزیابی -19
خود را ضمیمه نمایید .سـاالنـه ییآزمـون نهـاگواهی نتایج ارزیابی - 20
و مدرك مربوطه ضمیمه دیینمارا ثبت و آماده چاپ یسیمقاله انگلکیسال سوم حداقل انیتا پا-21

نمایید.

22 -یپیییی 
در حیطـه مامایی (توسط خود دستیـار سال دوم)-الف 

o  (بتـواند) مورد20زایمان واژینـال طبیعی
o(از جمله فورسپس، وکیوم، دوقلویی، کوراژ و بریچ)مورد 10زایمان واژینـال غیر طبیعی



زنان و زایمانکارپوشه دستیاران زنان و زایمانگروه 

o مورد 35انـواع سزاریـن
oبتواند)15(پرخطر يهایمراقبت از حاملگ
oمورد)3(سـرکـالژ
oمورد کمک)2(در سه ماهه سـومـوسنتـزیآمن
oمورد)75ی(سـونوگـرافـ
oنظارتمورد15ي(اـهیتخلکورتاژ(
oمـول (کورتاژSuction Curettage()3(مورد
o1نی)سزار4کیپوگاستریهاانی)بستن شر3ی)بستن عروق رحم42درجهی)پارگ

)کمک دوممورد 2(مولیسترکتومیهایو یسترکتومیه
توسط خود دستیـار)-در حیطـه زنـان (پروسیجرھای تشخیصی-ب

oمورد)20ی(کولپوسکوپ
oمورد)5ی(ستروسکپیه
oمورد)30ی(سـونوگـراف
oبتواندمورد ١٠ی(صیتشخیالپاراسکپ(

)Procedure( جـریپروس

oو  یصیتشخیستروسکپیهOperativeو درآوردن یوپسیو بپی(در حد پولIUD()10 مورد
)تشخیصی

oو کورتاژ (ـونیالتاسیدD&C ()10مورد بتـواند(
oبتـوانـدمورد 10(آندومتـر یوپسیب(

ضروری)-پروسیجرھای جراحی (توسط خود دستیار به عنوان جراح اصلی

oکمک دوممورد25(نـالیابدومیسترکتومیه(

oکمک دوممورد25(نـالیواژیسترکتومیه(

oمورد تحت نظارت10ی(نورافیو پریخلفاییقدامیکولپوراف(

oمورد الپاراتومی7(طرفهکییاووفورکتومایتخمدان یستکتومیس(

oمورد الپاراتومی5ی(خارج رحمیحاملگ(

oمورد کمک اول15ی(ـومکتـومیم(

oـونیـزاسیکن)Conization()5موردکمک اول(

oیرحميلوله هابستـن)TL()5 الپاروسکوپیمورد(

oیخارج رحمی(مثل حاملگیکوچک الپاراسکپيهایجراح)EPتخمدان، کوتر ستی)، ک

)مورد بداند10( )یوپسیکردن تخمدانها و ب

oFNAمورد بداند)٥(پستـانیوپسیو ب
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و یا بتواند.مواردی که الزم است در بخش جراحی  عمومی بداند 

oیکولکتـوم
مورد بداند)5(پارشل
مورد بداند)5(تـوتـال

oیکولستـوم
مورد بداند)3(ستـولیفمیترم

مورد بداند)2(آنتـروکوتانئـوس
oمورد بتواند)5ی(آنتـروتـومـمیترم
oمورد بتواند)5ی(آپانـدکتـوم
oمورد بداند)3(پستـانیالمپکتـوم
oمورد بداند)2(بغلریزيغدد لنفاویوپسیب
oمورد بداند)3(نالیانگويغدد لنفاویوپسیب
oمورد بداند)3(لگـنيغدد لنفاویوپسیب
oمورد بداند)3(کیپاراآئورتيغدد لنفاویوپسیب
oمورد بداند)3(ـالیسنتيغدد لنفاویوپسیب
oیماستکتـوم

مورد بداند)3(سـاده
مورد بداند)2(ـکالیراد

oبتواندد مور10(پاراسنتـز(
oمورد بداند)2ي(بدون بازسازایلگن با شنیاکسنتر
oمورد بداند)2(پوت داخل پارترالنییتع
oمورد بداند)5(روده بزرگ و کوچکـونیرزکس
oمورد بداند)2(واژنيبازساز
oبتواندمورد 5(کینفـراکولیایامنتکتوم(
oمورد بداند)2(واژنيبازساز
oنییتعDeviceبتواندمورد5(ـدیداخل ور(
oبتواندمورد 10(و آبسه پستـانستیکونیراسیآسپ(
oبتواندمورد 10(با سوزنیوپسیب(
oFNAبتواندمورد 10(یتوده پستـان(
oبتواندمورد 5(ژنالیاکسیوپسیب(
oTPN)10 بتواندمورد(
oمورد بداند)2ی(جراحـدمانیدبر
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oمورد بداند)2ی(آنوسکـوپ
oرد بداند)مو2(نـالیرکتوواژستولیفمیترم
oمورد بداند)2ی(گرفت پوستگذاشتن

مواردی که الزم است در بخش ارولوژی بداند و یا بتواند.

oمورد بتواند)5) (یستوتـومیمثانه (سـمیترم
oمورد بداند)3(نالیاوتروواژستولیفمیترم
o)مورد بتواند)5ختنـه
oواند)مورد بت5چند کاناله) (دهیچی(ساده و پیستـومتروگرافیس
oمورد بداند)3(یستوالتروسکوپیس
oمورد بداند)2(نـالیکوواژیوزستولیفمیترم
oمورد بداند)2(نالیدموتروواژستولیفمیترم
oمورد بداند)2(نالیاورتروواژستولیفمیترم
o5 )Q Tip test(مورد بتواند
oمورد بتواند)10مجـرا(کولیورتیدمیترم
oيروشهاBalking)د بداند)مور5مجرا

که در طی سال انجام داده اید مدرک مربوطه را DOPSمورد ٦- ٤برای ھریک از موارد مستقل حداقل - *

ضمیمه نمایید.

در پایان سال چهارم انتظار می رود دستیاران بتوانند: 
نمایند:نمره در مباحث زیر را کسب 20نمره  از 14نمره دارد حداقل  5دانش نظري مورد انتظار: هر آیتم 

مورد رادر بین 40در طول یک سال براي وظایف حرفـه اي اي زیر حداقل براي هر وظیفه مختلف  - 1
مراجعین کلینیک هاي تخصصی یا کلینیک هاي بستري، انجام و  مداخله مربوطه را ثبت نمایند.

و ثبت اطالعات :يگردآور
يارتباط مؤثـر حرفه ايبرقرار

اخذ شرح حال تخصصی
مارانیتخصصی بنهیو معایابیارز

یکینیپاراکلشاتیآزمایدرخواست منطق
یمدارك پزشکمیتشکیل پرونده، ثبت اطالعات و تنظ

ماریبيبرايریگمیو تصمصیتشخ،ینیاستدالل بال:
یکینیپاراکلشاتیآزماریتفس

یکینیو پاراکلینیباليهاافتهیادغام 
ت بالینی استنتاج و قضاو

يـماریبصیتشخ
جهت حل مساله بیمـار ینیباليریگمیتصم
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مـاریاداره ب )Patient Management:(
)Patient care( ماریاز بمراقبت

)Orderدارو (نوشتن  نسخه دارویی و یمنطقزیتجو
و اجراي آن براي بیمار یـ درمانیصیرویکرد تشخنیانتخاب مناسبتر

یخواست و ارائه مشاوره پزشکدر
ماریهاي الزم و ارجاع بایجاد هماهنگی

ماریآموزش ب
ماریبيریگیپ
گریديهايتوانمنـد:

پژوهش 
یارائه مشاوره هاي تخصص

حمایت ودفاع از حقوق بیماران 
بر شواهدیطبابت مبتن

یکیابع الکتروندر منیاطالعات علميو جستجوانهیاستفاده از را

حداقل  یک طرح تحقیقاتی را به اتمام برسانند و گزارش نمایند.-2
مقاله با درنظر گرفتن پوشش تمام انواع مطالعات ارایه و  نقد نمایندو مدرك مربوطه را 6حداقل - 3

ضمیمه نماید.
پایان نامه خود را تکمیل نموده و دفاع کند.- 4
آن شرکت نموده اید.مستنداتی که براي هر درس در پوشه خود باید تعداد کالسهاي نظري که در -

در پوشه خود کالسهاي نظري یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برادیبا.ضمیمه نمایید
:دیینمامهیضم

نمره و/یا برگه ارزیابی استاد و بازخورد وي در مورد درس مربوطه
 در درس مربوطه توسط شمامستندات مربوط به ارائه کنفرانس
لیست مقاالت یا منابعی که براي این درس مطالعه کرده اید
تعداد کنفرانس هاي هفتگی که در آن شرکت نموده اید. مستندات براي هر یک را در پوشه خود باید -٦

ضمیمه نمایید.
ه خود باید ضمیمه تعداد کنفرانس هاي هفتگی که ارایه نموده اید. مستندات براي هر یک را در پوش- 7

نمایید.
تعداد کنکره ها و باز آموزي هایی که در آن شرکت نموده اید. باید مستندات براي هر یک را در پوشه -8

.خود ضمیمه نمایید

را در پوشه کیهر ي.مستندات برادینموده اهیکه در آن مقاله اراییهايتعداد کنکره ها و باز آموز-9
.دیینمامهیضمدیخود با

يمستندات برادی. بادیرا که در آن به عنوان شرکت کننده شرکت نموده ایتعداد گزارش صبحگاه- 10
.دیینمامهیرا در پوشه خود ضمکیهر 
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هر يمستندات برادی. بادیرا که در آن به عنوان گزارشگر شرکت نموده ایتعداد گزارش صبحگاه-11
.دیینمامهیرا در پوشه خود ضمکی
فرم به همراه را کیهر يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اجلسات ژورنال کالب که در آنتعداد-12

. دیینمامهیدر پوشه خود ضمجلسات ژورنال کالبیشیبازاند
فرم به همراه را کیهر يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اکه در آنCPCجلسات تعداد -13

. دیینمامهیضمدر پوشه خودCPCجلسات یشیبازاند
يمستندات برادی. بادیشرکت نموده اکه در آنCase based discussion (CBD)جلساتتعداد -14

.دیینمامهیدر پوشه خود ضمCBDجلسات یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر 
دیباد.بوده ایfacilitatorکارگاه ها یا کالس هایی که طی این یک سال در آنها تدریس کرده یا - 15

در پوشه خود کارگاهها یا کالس درس جلسات یشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برا
. دیینمامهیضم

گواهی در سال).2ی درون گروهی خود را ضمیمه نمایید (کتبـگواهی نتایج ارزیابی -16
در سال).گواهی 2درون گروهی خود را ضمیمه نمایید(OSCEگواهی نتایج ارزیابی -17
3براي و حداقلبار در سال4- 6خود را ضمیمه نمایید(حداقل DOPSگواهی نتایج ارزیابی - 18

در پوشه خود DOPSیشیفرم بازاندبه همراه را کیهر يمستندات برادیبا.مشخص شده)پروسیجر
. دیینمامهیضم

گواهی در سال)2خود را ضمیمه نمایید (درجه360آزمـونگواهی نتایج ارزیابی -19
خود را ضمیمه نمایید .سـاالنـه ییآزمـون نهـاگواهی نتایج ارزیابی - 20

ضمیمه نمایید.راو مدرك مربوطهدییرا چاپ نمایسیمقاله انگلکیحداقل چهارمسال انیتا پا-21

یپیییی 
)چھارمـه مامایی (توسط خود دستیـار سال در حیط-الف 

o) تکمیل زایمان واژینـال طبیعیLog Bookو نظارت بر اتاق زایمان(
o(از جمله فورسپس، وکیوم، دوقلویی، کوراژ و بریچ)مورد بتواند 10زایمان واژینـال غیر طبیعی
o) مورد)20انـواع سزاریـن
oبتواند)مورد 15(پرخطر يهایمراقبت از حاملگ
oمورد)2(سـرکـالژ
oمورد)2(در سه ماهه سـومـوسنتـزیآمن
oمورد)20ی(سـونوگـرافـ
oمورد نظارت5ي(اـهیتخلکورتاژ(
oمـول (کورتاژSuction Curettage()4(مورد
o1نی)سزار4کیپوگاستریهاانی)بستن شر3ی)بستن عروق رحم42درجهی)پارگ

)اولک مورد کم2(مولیسترکتومیهایو یسترکتومیه
توسط خود دستیـار)-در حیطـه زنـان (پروسیجرھای تشخیصی-ب

oمورد)10ی(کولپوسکوپ
oمورد)5ی(ستروسکپیه
oمورد)20ی(سـونوگـراف
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oمورد بتواند)10ی(صیتشخیالپاراسکپ

)Procedure( جـریپروس

oو  یصیتشخیستروسکپیهOperativeو درآوردن یوپسیو بپی(در حد پولIUD()10 مورد
)اوپراتیو

oو کورتاژ (ـونیالتاسیدD&C ()10مورد نظارت کند(
oمورد)10(آندومتـر یوپسیب

ضروری)-پروسیجرھای جراحی (توسط خود دستیار به عنوان جراح اصلی

oمورد مستقل25(نـالیابدومیسترکتومیه(
oمورد تحت نظارت مستقیم8(نـالیواژیسترکتومیه(
oمورد مستقل10ی(نورافیو پریخلفاییقدامیکولپوراف(
oمورد توسط الپاراسکپی با کمک5(طرفهکییاووفورکتومایتخمدان یستکتومیس(
oمورد الپاراسکپی با کمک5ی(خارج رحمیحاملگ(
oمورد جراح تحت نظارت10ی(ـومکتـومیم(
oـونیـزاسیکن)Conization()5موردجراح تحت نظارت(
oیرحميلوله هابستـن)TL()5د الپاراسکپی کمک جراحمور(
oی (کمک اول )سـاکروکولپوپکسـ
oبـرچ)Burch(( کمک اول)
oی(کمک اول یا دوم)نـوپـالستـیواژ
oمی(ورتهایواژنکتومالی+ پارشی+ لنفادنکتومیسترکتومیهکالیرادWertheim( کمک اول )

یا دوم)
oکمک اول یا دومتخمدانيکانسرهایجراحعمل)(
oبدون سوراخ، سپنوم واژن و منی(ازجمله هادمثلیدستگاه تولکیاتوماختالالت آناصالح

( کمک اول ))یسپتوم رحم
oیخارج رحمی(مثل حاملگیکوچک الپاراسکپيهایجراح)EPتخمدان، کوتر کردن ستی)، ک

مورد کمک جراح10)یوپسیتخمدانها و ب
o(کمک دوم)نـالیرکتـوواژو نالیواژکویوزستولیفمیترم
oFNA مورد کمک جراح)5(پستـانیوپسیبو

که در طی سال انجام داده اید مدرک DOPSمورد ٦-٤برای ھریک از موارد مستقل حداقل - *

مربوطه را ضمیمه نمایید.

بنام خدا
دانشگاه علوم پزشکی 

دانشکده پزشکی
گروه زنان و زایمان
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فرم بازاندیشی جلسات ژورنال کالب

13................................                        تاریخ:......../.........../...........نام و نام خانوادگی: ...

رزیدنت رشته: .....................................                            سال: ..............................

......................................................................................) عنوان مقاله:............................1
........................................................................................................................................

..................................................................................................)عنوان مجله: .................2

)سال انتشار:........................................3

)فرد ارائه دهنده:.......................................................................4

توسط هماهنگ کننده ژورنال کالب یا دستیار ارشد تکمیل می شود: این قسمت 

)استاد راهنما/ اساتید حاضر:  ....................................5
..........................         ......................................                    ..............................................
..........................         ......................................                    ..............................................

)دستیاران حاضر: ...........6
.....................                    ........................................................................         .................

..........................         ......................................                    ..............................................
ه شود)نوشتPICO)سوال مورد نظر مقاله( بهتر است در قالب 7

P(Population/patient/problem…) :
….………………………………………….

I/E(Intervention/Exposure/Index test,…)  : …………………………..

C(Comparison)…………………………………………………………
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O( Outcome)……………………………………………………………

)خالصه اي از مقاله:8

....................................................................................هدف:.....................................

روش کار:....................................................................................................................
...................................................................................................................................

نوع مطالعه:.................................................................................................................

.........................................................................پاسخ به سوال مقاله:( نتایج)...............
..................................................................................................................................

......................................................................نتیجه گیري:.......................................

؟) آیا طراحی مطالعه براي پاسخ به سوال مربوطه مناسب بود9

خیربلی

در صورت پاسخ خیر نوع مطالعه مناسب را پیشنهاد نمایید: 

................................................................................................................................
مقاله:Appraise) نتایج 10

نقاط قوت: ........................................................................................................
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.......................................................................................نقاط ضعف:...............

)نکاتی جدید که در این جلسه آموختم:11
.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

) سوال و پیشنهاد:12
.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

امضا:

دانشگاه علوم پزشکی 
دانشکده پزشکی

گروه زنان و زایمان
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(پروسیجرها)فرم بازاندیشی مشاهده مستقیم مهارتهاي عملی

Direct observation of procedural skills (DOPS)

DOPSاست.این روش مستلزم مشاهده روشی است که اختصاصا براي ارزیابی مهارتهاي عملی و دادن باز خورد طراحی شده
-6هر رزیدنت موظف است حداقل مستقیم دستیار در حین انجام یک پروسیجر و ارزیابی همزمان بصورت چک لیست می باشد. 

فرصتی فراهم نماید تا مهارتهاي پروسیجر،3و حداقل براي پروسیجر اساسی و مهم رشته زنان و زایمانبار در سال براي هر 4
در پوشه خود DOPSرد ارزیابی قرار گیرد و   الزم است  مستندات براي هر یک را  به همراه فرم بازاندیشی عملی وي مو
از قبیل آگاهی فراگیر از اندیکاسیونها و آناتومی مربوطه، .هر نوبت ازمون در مورد یکی از مهارتهاي عملی ضروريضمیمه نماید

دقیقه 20ایی در انجام تکنیک هاي جراحی و...انجام می گیرد.زمان هر آزمون اخذ رضایت از بیمار،رعایت شرایط استریل، توان
دقیقه زمان ارایه بازخورد به آزمون 5و )دقیقه آن مخصوص انجام مشاهده توسط آزمون گر (عضو هیات علمی15است که 

شونده (دستیار) می باشد.

13............                        تاریخ:......../.........../...........: .......................آزمون شوندهنام و نام خانوادگی

رشته: .....................................                            سال: ..............................دستیار

لمی:مشاهده گر: نام:          نام خانوادگی:                مرتبه ع

سایر.....بخش ویژهاتاق عمل سرپاییاتاق عملبخش بستريدرمانگاهمحل آزمون: بخش اورژانس

...............................................:مورد ارزیابیپروسیجرنام 

براي ارزیابی دستیاران استفاده کرده است.DOPSمشاهده گر پیش از این چند بار از روش 

12349-59>

آزمون شونده تا کنون چند بار این پروسیجر را انجام داده است.

14-19 -510>

یجر با توجه به سنوات تحصیلی دستیار:سدرجه دشواري پو

زیادمتوسطکم

بدون نظرباالتر تر از در حد انتظارحد مرزيپایین تر از 
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حد انتظارحد انتظار
اطالع از اندیکاسیونها،آناتومی و تکنیک - 1

پروسیجر

اخذ زضایت بیمار- 2

مرحله آمادگی قبل از انجام پروسیجر- 3

رعایت شرایط استریل- 4

رعایت بیدردي و آرامش مناسب- 5

توانایی تکنیکی- 6

درخواست کمک در صورت نیاز- 7

ات بعد از انجام پروسیجراقدام- 8

مهارتهاي ارتباطی- 9

رفتار حرفاي و توجه به بیمار-10

مهارت کلی در انجام پروسیجر-11

لطفا نقاط قوت و نقاط صعف دستیار  و یا هر گونه پیشنهادي براي بهبود عملکرد وي را در این محل ثبت نمایید. 

DOPSون رضایت دستیار از آزم

کامال راضی12345678910کامال ناراضی
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DOPSگر از آزمون مشاهده رضایت 

کامال راضی12345678910کامال ناراضی

//تارخ ارزیابی:
دقیقهمدت رمانی که صرف مشاهده شد. 

مدت رمانی که صرف ارایه بازخورد
دقیقهشد. 

محل مهر و امضاي مشاهده گر

محل مهر و امضاي دستیار


