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 مشخصات آزمون

  تعداد ایستگاه 
  

  عناوین 
  

  مكان امتحان 
  

  چرخش دانشجویان و مسیر عبور 
  

 ایستگاه استراحت 
  

 مواد و لوازم الزم 
  

  افراد مورد نیاز 
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  ایستگاه
  

  توضیحات  ھمکاران  چک لیست  تاریخچھ  پاسخنامھ  ابزار  موضوع

  ١ایستگاه 
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 تشخیص مشا چیست ؟  

 

 

 

 ه میكنید ؟یچه در ماني را براي بیمار توص
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 بیماري این خامن جوان چیست ؟

 

 

 ؟قدم بعدي به نظر مشا چیست 
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 براي این بیمار نسخه بنویسید ؟ 
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   مشخصات ایستگاه

  ) ………………………ایستگاه (

  مھارت  
 موضوع  
 سناریو 

 

 Stem 
  

 ندارد      دارد     موضوع بھ بیمار استاندارد نیاز  
   لباس      جنس  سن       :خصوصیات بیمار 
 مطالبي كھ توسط بیمار باید بیان شود 

  
  

 مواردي كھ توسط بیمار باید چك شود 
  
 

 واكنش بیمار 
 
 ت ،چك لیسRating scale  
 پاسخنامھ  
 ابزار و وسایل الزم 

 
 

   چینش ایستگاه  
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  حداقل نمره قبولی در ایستگاه  وزن 

   ١ایستگاه

    ٢ایستگاه 

    ٣ایستگاه 

    ٤ایستگاه 

    ٥ایستگاه 

   ٦ایستگاه 

    ٧ایستگاه 

    ٨ایستگاه 

    ٩ایستگاه 

    ١٠ایستگاه 
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 مشاره دانشجویي:                        نام ونام خانوادگي :

 

سوال  سوال شد   

 نشد

   مدت زمان درد 

   چگونگي وشدت درد 

   خشكي صبحگاهي 

   خشكي كوتاه بعد از اسرتاحت  *

   عوامل كاهنده (اسرتاحت ) *

عوامل تشدید كننده درد (فعالیت ،  -

 راه رفنت )

  

   شغل  

   سابقه ضربه 

سابقه فامیلي بیماري مفصلي در  

 اطرافیان 

  

   عادهتاي خاص  
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 بیان نشد بیان شد   

 

 تارخيچه

   سابقه هپاتیت قبلي

   سابقه بیماري كبدي در خانواده  

   سابقه تزریق خون یا فراورده هاي خوني 

   متاس جنسي مشكوك 

   هتوع 

   استفراغ 

   خارش 

   درد شكم 

   تب ولرز 

   Acute Viral Hepatitisتشخیص اولیه  

 

 گام تشخیصي بعدي

HBs Ag    

Anti Hcv   

Anti HBc IgM   

Anti HAv IgM   

   EBVسرولوژي  *

   سابقه مصرف قارچ هاي مسي  *

   سابقه عالمي آنسفالوپاتي *

   MRIاسكن ،  CTسونوگرايف  ،  -
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 مشاره دانشجویي:                        ونام خانوادگي : نام

 

 اجنام نگرفته اجنام گرفته   

   معارفه با بیمار  

   بسنت صحیح كاف فشار خون  

   اندازه گريي فشار خون با پالس  

   اندازه گريي فشار خون با گوشي  

   بیان آن به بیمار  

   قرار دادن گوشي زیر كاف  -
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 مشاره دانشجویي:                        نام ونام خانوادگي :

 

 

 بیان نشده بیان شده  

   چگونگي درد

   مكان درد

   شدت درد

   ستفراغمهراهي با هتوع وا

   عوامل تشدید كننده

   سابقه خانوادگي 

قبل از شروع سردر متوجه میشوي        

 (اورا )
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 اره دانشجویي: مش                       نام ونام خانوادگي :

 اجنام نگرفته اجنام گرفته  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ساله با سابقه آنژین صدري با  ٤٧قاي آ

نتایج آزمایش ذیل مراجعه منوده است . 

بیمار سابقه فشار خون باال دارد وجهت كنرتل 

میلي گرم  ٥٠فشار خون از هیدروكلروتیازید 

در روز استفاده مي كند ؛ پدر بیمار در سن 

سالگي بعلت انفاركتوس قليب فوت كرده  ٥٠

بیمار  زانتوما ندارد  در معاینه. است 

حداقل در دو         شكم  صداي  مسع 

 نقطه 

  

   ملس مالمي شكم  

   ملس عمقي شكم  

   معاینه كبد  

   معاینه طحال 

   سالم كردن *

   اجازه گرفنت براي معاینه  *

   توضیح مراحل معاینه  *

   توجه به درد وناراحيت بیمار  *

 8ایستگاه   



ومعاینه عمومي طبیعي است . جواب آزمایش 

          بیمار به قرار زیر است .
        Chol (total) =١٤٧      TG =٢٤٨ HDL=٤٠  LDL=٢١٤ 

 

ساله اي باشكایت از ضعف وبي  ٣٠ قايآ

هفته پیش وزردي ٣حايل ودردهاي عضالني از 

از یك هفته پیش به مشا مراجعه كرده است 

با است . ایشان موجودآزمایشات تایج ن. 

بررسي نتایج آزمایش وگرفنت شرح حال 

مرتبط بیماري را تشخیص داده و به سواالت 

  بیمار پاسخ دهید .

  

  

  

ساله از كرمان با تب از یك ماه  ٤٥خامن 

گذشته مراجعه منوده است . وي سابقه مسافرت 

نكته مثبت در  خاصي را نداشته وتنها

ي ابتال به دیابت مي باشد كه تارخيچه قبلي و

  12  ایستگاه
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از بیمار یك . مت فورمني مصرف میكند

Peripheral Smear   كشیدمي كه اسالید آن را

 میتوانید مشاهده كنید .

 

 

ساله دامدار باسابقه تب  ٣٥قاي آ

ماه پیش مراجعه منوده است  یك حدود زا

 وآزمایشات نامربده به قرار زیر است .
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