ارسیبثی وُبیی ػملکزد ثبلیىی کبرآمًس در گزيٌ آمًسضی ...............................

مقذمه

داًطدَیبى پشضىی گزاًمذر ،ثب ػزؼ سالم ٍ احتزام
اٍلیي ثزًبهِ آهَسضی گزٍُ للت ثِ ّوت گزٍُ للت داًطىذُ پشضىی ٍ هؼبًٍت آهَسضی
ثیوبرستبى ٍ هزوش هكبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضىی داًطگبُ در سبل  1390تْیِ ضذُ
است.
خشٍُ حبؾز وِ راٌّوبی تحػیل در ثخص للت هی ثبضذ ثِ هٌظَر ّذایت ضوب ثسَی فزاگیزی
ّذف دار در ثخص فَق تذٍیي ضذُ ٍ حبٍی ثزًبهِ آهَسضی ( ٍ )Curriculumهمزرات ثخص
حبؾز هی ثبضذ  .در اثتذا پیبهذّب ( ٍ )outcomeضبیستگی ّبیی وِ اًتظبر هی رٍد در پبیبى
دٍرُ حبؾز هَفك ثِ وست آى ضذُ ثبضیذ ثیبى هی ضَد ٍ در اداهِ چگًَگی ًیل ثِ اّذاف فَق
یؼٌی هحتَای هَاد آهَسضی ( ٍ )contentرٍضْبی آهَسش دادى ٍ فزاگزفتي ( & teaching
 )learning methodsارائِ هی گزدد  .ثؼذ اس آى ثِ رٍضْبی ارسیبثی داًطدَیبى پزداختِ هی
ضَد ٍ در ًْبیت ثزًبهِ ٍ همزرات آهَسضی آٍ ردُ خَاّذ ضذ .السم ثذوز است وِ ثزًبهِ ّبی پیص
رٍ تٌْب ثِ ًىبت ؾزٍری ( )Core curriculumرضتِ فَق الذوز هی پزداسد ٍ در حمیمت حبٍی
ًىبت ٍ هْبرتْبیی است وِ اًتظبر هی رٍد یه داًطدَ ثذاًذ ٍ یب ثِ وست آى ًبئل ضذُ
ثبضذ( .)Must knowایي وتبثچِ ٍیزایص اٍل راٌّوبی هكبلغ ُ ٍ تحػیل در ثخص للت هی
ثبضذ وِ ثب استفبدُ اس ثزًبهِ ارسبل ضذُ اس ضَرای آهَسش پشضىی ػوَهی وطَر تذٍیي ٍ ثب
ووه دفتز تَسؼِ آهَسش داًطىذُ پشضىی ( ، )EDOهزوش تَسؼِ آهَسش داًطگبُ ػلَم پشضىی
ثَضْز( ٍ )EDCاسبتیذ ثخص للت تٌظین گزدیذُ است ٍ افزاد سیز در تٌظین آى ًك ش داضتِ اًذ
وِ اس سحوبت ّوگی آًبى تطىز هی ضَد.
دوتز هحوذ رؾب پَرثْی رئیس داًطىذُ پشضىی ،دوتز سّزا اوجزی هسئَل  ٍ EDOػؿَ ّیئت
ػلوی داًطىذُ پشضىی ،خبًن ػبتىِ تزن سادُ وبرضٌبس  EDOداًطىذُ پشضىی  ،دوتز وبهزاى
هیزسایی هذیز هزوش هكبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضىی داًطگ اُ ػلَم پشضىی ثَضْز ٍ دوتز
داریَش ایزاًپَر هذیز گزٍُ للت.
در خبتوِ اس توبهی هخبقجیي گزاهی درخَاست هی گزدد وِ ثِ هٌظَر اغالح ثزًبهِ ّبی
آهَسضی ثب پیطٌْبدات پزارسش خَد هب را در ثْتز ًوَدى ثزًبهِ ّبی فَق یبری ًوبیٌذ.
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وبم ي وبم خبوًادگی کبرآمًس ....................:گزيٌ آمًسضی ............................:استبد ................:تبریخ
ارسیبثی....................:

حؿَر وَضب در والسْبی درس ٍ گزدضْبی ثبلیٌی (ً2وزُ)
حؿَر ثوَلغ ٍ فؼبل در درهبًگبُ (ً1وزُ)
( 10ومزٌ)

فؼبلیتُبی آمًسضی ي رػبیت اخالق ي قًاویه پشضکی

ارائِ وٌفزاًس اس خْت ویفیت ػلوی ٍ تسلف ثیبى (ً1وزُ)

تىویل ضزح حبل ٍ اًدبم هؼبیٌِ فیشیىی (ً2وزُ)
تىویل پزًٍذُ پشضىی ثیوبراى (ً1وزُ)
تىویل Log book
رػبیت ًظن ٍ همزرات آهَسضی (ثب تَخِ ثِ 99آئیي ًبهِ داخلی) (ً1وزُ)

ثخطی

وَئیش (ً3وزُ)
( 10ومزٌ)

ارسیبثی درين

رػبیت اخالق حزفِ ای ٍ اسزار پشضىی (ً2وزُ)

سَاالت یب آسهَى ضفبّی (ً3وزُ)
ارسیبثی ػولی (ً4وزُ)
مجمًع ومزات اخذ ضذٌ
ومزٌ ػملی کبرآمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کتجی کبر آمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کبرآمًس اس وظز استبد مزثًطٍ (امضبء ي مُز تبئیذ)
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ػىبيیه
تؼزیف ديرٌ

4

اَذاف کلی کبرآمًسی

4

سزفصل ي محتًای دريس

6

ريش آمًسش

7

سمبوجىذی اجزای ثزوبمٍ آمًسضی

9

ضزح يظبیف کبرآمًس

14

ريش ارسضیبثی پیطزفت تحصیلی

14

مىبثغ ي مزاجغ

15

2

وبم ي وبم خبوًادگی کبرآمًس ....................:گزيٌ آمًسضی ............................:استبد ................:تبریخ

سمبن ثزگشاری:

گزيٌ َذف :کبرآمًسان قلت

تىویل ضزح حبل ٍ اًدبم هؼبیٌِ فیشیىی (ً2وزُ)
تىویل پزًٍذُ پشضىی ثیوبراى (ً1وزُ)
تىویل Log book
رػبیت ًظن ٍ همزرات آهَسضی (ثب تَخِ ثِ 99آئیي ًبهِ داخلی) (ً1وزُ)

وَئیش (ً3وزُ)
سَاالت یب آسهَى ضفبّی (ً3وزُ)
ارسیبثی ػولی (ً4وزُ)
مجمًع ومزات اخذ ضذٌ

دريس پیص ویبس :لجَلی در اهتحبى خبهغ ػلَم پبیِ ٍگذراًذى دٍرُ فیشیَپبتَلَصی
مکبن ثزگشاری :ثخص للت ثیوبرستبى ثٌت الْذی ،فبقوِ الشّزاء(س) ٍ ثخص اٍرصاًس

ومزٌ ػملی کبرآمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کتجی کبر آمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کبرآمًس اس وظز استبد مزثًطٍ (امضبء ي مُز تبئیذ)
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تؼذاد ياحذ3 :

وبم مسئًل ديرٌ :دکتزداریًش ایزان پًر

حؿَر ثوَلغ ٍ فؼبل در درهبًگبُ (ً1وزُ)

ثخطی

وبم درس :کبرآمًسی قلت

ػىًان ديرٌ :کبرآمًسی قلت

حؿَر وَضب در والسْبی درس ٍ گزدضْبی ثبلیٌی (ً2وزُ)

رػبیت اخالق حزفِ ای ٍ اسزار پشضىی (ً2وزُ)
ارسیبثی درين

شناسنامه درس:

مالک َبی ارسیبثی (طیف ومزٌ )

ارائِ وٌفزاًس اس خْت ویفیت ػلوی ٍ تسلف ثیبى (ً1وزُ)
فؼبلیتُبی آمًسضی ي رػبیت اخالق ي قًاویه پشضکی

آدرس گروه:

وًع فؼبلیت

( 10ومزٌ)

 -1دوتز داریَش ایزاًپَر
 -2دوتز هحوذ رؾب پَرثْی
 -3دوتز ػجذالكیف اهیٌی
 -4دوتز هزین ثزوت
 -5دوتز ًؼوت الِ رؾبیی

هذیز گزٍُ للت
ّیئت ػلوی گزٍُ للت
ّیئت ػلوی گزٍُ للت
ّیئت ػلوی گزٍُ للت
هتخػع للت

ارسیبثی....................:

( 10ومزٌ)

اساتيذ بخش:
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ارسیبثی....................:

حؿَر وَضب در والسْبی درس ٍ گزدضْبی ثبلیٌی (ً2وزُ)
حؿَر ثوَلغ ٍ فؼبل در درهبًگبُ (ً1وزُ)
( 10ومزٌ)

فؼبلیتُبی آمًسضی ي رػبیت اخالق ي قًاویه پشضکی

ارائِ وٌفزاًس اس خْت ویفیت ػلوی ٍ تسلف ثیبى (ً1وزُ)

تىویل ضزح حبل ٍ اًدبم هؼبیٌِ فیشیىی (ً2وزُ)
تىویل پزًٍذُ پشضىی ثیوبراى (ً1وزُ)
تىویل Log book
رػبیت ًظن ٍ همزرات آهَسضی (ثب تَخِ ثِ 99آئیي ًبهِ داخلی) (ً1وزُ)

ثخطی

وَئیش (ً3وزُ)
( 10ومزٌ)

ارسیبثی درين

رػبیت اخالق حزفِ ای ٍ اسزار پشضىی (ً2وزُ)

سَاالت یب آسهَى ضفبّی (ً3وزُ)
ارسیبثی ػولی (ً4وزُ)
مجمًع ومزات اخذ ضذٌ
ومزٌ ػملی کبرآمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کتجی کبر آمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کبرآمًس اس وظز استبد مزثًطٍ (امضبء ي مُز تبئیذ)
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تعریف دوره:
دٍرُ وبرآهَسی للت یه دٍرُ اخجبری  1هبِّ ثِ ارسش ٍ 3احذ هی ثبضذ ٍ خْت هحمك ضذى
اّذاف آهَسضی در ثخص للت ثزگشار هی گزدد.
پيامذهای مورد انتظار از این برنامه آموزشی:
در پبیبى دٍرُ وبرآهَس ثبیذ ثتَاًذ ثب رػبیت اغَل ٍ همزرات حزفِ ای پشضىی ،داًص السم خْت
ضٌبسبئی ضىبیت ّب ٍ تظبّزات ػوذُ ثیوبریْبی ضبیغ للت ٍ رٍش رٍیىزد ثِ ثیوبراى را وست
ًوَدُ ٍ ًحَُ غحیح ارتجبـ ثب ثیوبراى ،پزسٌل پشضىی ٍ ّوزاّبى ثیوبر را ثب رػبیت اخالق
پشضىی وست ًوبیذ ٍ ّوچٌیي هَاردی وِ سالهت خَد را در هؼبلدِ ثب ثیوبراى پزخكز ثِ
هخبقزُ هی افىٌذ ضٌبسبیی ًوبیذ.
در پبیبن ديرٌ اس فزاگیز اوتظبر می ريد ثتًاوذ :

الف -حیطٍ داوص:
السم است داًطدَ تؼزیف ثیوبری  ،پبتَلَصی  ،اتیَلَصی  ،ػالین ثبلیٌی  ،ػالین پبراولیٌیىی ،
ػَارؼ ،پیص آگْیً ،حَُ تطخیع ٍپیص گیزی در ثیوبریْبی ضبیغ ٍ هْن للجی ػزٍلی ضبهل
سٌذرم ّبی ایسىویه حبد ٍهشهي ،فطبرخَىً ،برسبئی للت ،آریتوی ّبی هْن ٍضبیغ،
ثیوبریْبی دریچِ ای هْن ٍ ضبیغ ٍ تت رٍهبتیسوی را ضزح دّذ

ة -حیطٍ مُبرت
 گزفتي ضزح حبل دلیك در ثزخَرد ثبثیوبر اى للجی رادارا ثبضذ تَاًبیی تَاًبئی اًدبم هؼبیٌِ للجی ٍػزٍلی ضبهل گزفتي فطبر خَى ،اًذاسُ گیزی فطبر ٍریذ صٍگَلز،ًگبُ ٍلوس لفسِ سیٌِ  ،سوغ للت ٍهؼبیٌِ ًجؽ ّبی هزوشی ٍهحیكی را ثِ قَر غحیح دارا ثبضذ
 تَاًبئی ثجت ٍ خَاًذى ًَار للت ( (ECGرا ثب رػبیت اغَل استبًذارد دارا ثبضذ ،تَاى تطخیع ًَارللت
 قجیؼی  ،ریتن ،تؼذاد ؾزثبى (ٍ )rateهحَر للت ٍ ،ثلَوْبی ضبخِ ای ٍّذایتی ٍآریتوی ّبیضبیغ را دارا ثبضذ.
 ًحَُ غحیح خَاًذى  Chest x rayرا ثذاًذ ٍتَاًبیی تطخیع اًذاسُ للت ٍهذیبستي ،ثشرگیحفزات تغییزات اًفبروتَس للجی رادارا ثبضذ
 ثتَاًذ ثب ثیوبراى ٍ خبًَادُ آًبى در وست اقالػبت غحیح ٍ ؾزٍری ثبلیٌی ارتجبـ ثزلزار وٌذ تَاًبیی قزح تَاًبیی تفسیز یبفتِ ّبی هْن ًَار للت ( ) ECGضبهل ثشرگی حفزات ً،طبًِ ّبیایسىوی للت ،
4
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رػبیت اخالق حزفِ ای ٍ اسزار پشضىی (ً2وزُ)

سَاالت یب آسهَى ضفبّی (ً3وزُ)
ارسیبثی ػولی (ً4وزُ)
مجمًع ومزات اخذ ضذٌ
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5

ومزٌ

ارائِ وٌفزاًس اس خْت ویفیت ػلوی ٍ تسلف ثیبى (ً1وزُ)
فؼبلیتُبی آمًسضی ي رػبیت اخالق ي قًاویه پشضکی

 اػتمبد ٍ تؼْذ ثِ رػبیت اغَل اخالق اسالهی در رفتبر حزفِ ای احسبس هسٍَلیت در لجبل ثیوبراى اّویت دادى ثِ گزفتي ضزح حبل ٍ هؼبیٌِ سیستوبتیه ٍ وبهل ثیوبر اّویت دادى ثِ هستٌذسبسی اهَر ثیوبراى ٍ پزًٍذُ ًَیسی اّویت دادى ثِ هزالجت ّبی همزٍى ثِ غزفِ ٍ ثب ویفیت داضتي ًگزش حزفِ ای غحیح ٍ تَاًبیی ایدبد حس اػتوبد ٍ احتزام هتمبثل ثیي پشضه ،ثیوبر ٍ ولیِ ّوىبراى تین ثْذاضتی
گیزیْبی
 ارسش ًْبدى ثِ استمالل ثیوبر در اًتخبة ٍ هطبروت فؼبالًِ ثیوبر در تػوینهزثَـ ثِ ٍی
 رػبیت حمَق هتمبثل ثیوبر ٍ پشضه ارتجبـ هٌبست ثب ثیوبر ٍ ّوزاّبًص ثزاسبس سهیٌِ ّبی فزٌّگی ،هذّجی ،التػبدی،اختوبػی ،سي ،خٌس ٍهیشاى تحػیالت
 آضٌبیی ثب پیطزفت ّبی داًص ح سضىی ٍ چگًَگی وبرثزد رٍش ّبی ًَیي پشضىی ٍهطبروت در اػتالی داًص پشضىی
 ضٌبخت هسئَلیت ّبی لبًًَی پشضه ػوَهی اّویت دادى ثِ آهَسش ثیوبراى در هَرد ثیوبریً ،حَُ پیطگیزی ٍ ضٌبختي فبوتَرّبیخكز ٍ حفبظت وٌٌذُ.

وًع فؼبلیت

( 10ومزٌ)

ج -حیطٍ وگزش

ارسیبثی....................:

( 10ومزٌ)

 تطخیع ّبی افتزالی ضىبیت ّبی ضبیغ ثخص للت ٍ ارائِ ثزًبهِ ّبی تطخیػی ّز ضىبیت ضبهلدرد لفسِ سیٌِ ،تٌگی ًفس  ،تپص للت ،سیبًَس ٍسٌىَح را دارا ثبضذ.
 تَاًبیی قزح تطخیع ّبی افتزالی یبفتِ ّبی ثبلیٌی ضبیغ ثیوبری ّبی للت ٍ ارائِ ثزًبهِ ّبیتطخیػی ّز ضىبیت ضبهل سَفل للجی  ،صٍگَلز ثزخستِ  ،فطبر خَى ثبال ٍ ...رادارا ثبضذ.
 اغَل غزثبلگزی غحیح فبوتَرّبی خكز للجی ٍتطخیع غحیح ٍ اغَل درهبى اًْب را ضزح دّذ. تَاًبیی تفسیز یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی رایح در ثخص للت ضبهل پزٍفبیل چزثی ،لٌذ ،آًشین ّبیللجی PT،را دارا ثبضذ
 تَاًبیی ثزخَرد ٍ اًدبم الذاهبت اٍلیِ در اٍرصاًسْبی للجی ( ضبهل  )... ٍ CPRرا قجك استبًذارد داراثبضذ.

وبم ي وبم خبوًادگی کبرآمًس ....................:گزيٌ آمًسضی ............................:استبد ................:تبریخ

وبم ي وبم خبوًادگی کبرآمًس ....................:گزيٌ آمًسضی ............................:استبد ................:تبریخ
ارسیبثی....................:

حؿَر وَضب در والسْبی درس ٍ گزدضْبی ثبلیٌی (ً2وزُ)
حؿَر ثوَلغ ٍ فؼبل در درهبًگبُ (ً1وزُ)
( 10ومزٌ)

فؼبلیتُبی آمًسضی ي رػبیت اخالق ي قًاویه پشضکی

ارائِ وٌفزاًس اس خْت ویفیت ػلوی ٍ تسلف ثیبى (ً1وزُ)

تىویل ضزح حبل ٍ اًدبم هؼبیٌِ فیشیىی (ً2وزُ)
تىویل پزًٍذُ پشضىی ثیوبراى (ً1وزُ)
تىویل Log book
رػبیت ًظن ٍ همزرات آهَسضی (ثب تَخِ ثِ 99آئیي ًبهِ داخلی) (ً1وزُ)

ثخطی

وَئیش (ً3وزُ)
( 10ومزٌ)

ارسیبثی درين

رػبیت اخالق حزفِ ای ٍ اسزار پشضىی (ً2وزُ)

سَاالت یب آسهَى ضفبّی (ً3وزُ)
ارسیبثی ػولی (ً4وزُ)
مجمًع ومزات اخذ ضذٌ
ومزٌ ػملی کبرآمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کتجی کبر آمًس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کبرآمًس اس وظز استبد مزثًطٍ (امضبء ي مُز تبئیذ)
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محتًیبت ایه فزم محزمبوٍ ثًدٌ ي در دفتز آمًسش ثیمبرستبن ثبیگبوی میگزدد ي تىُب ومزٌ وُبیی ارسبل میگزدد)

وًع فؼبلیت

مالک َبی ارسیبثی (طیف ومزٌ )

ومزٌ

مالحضبت

هحتَایی وِ ثبیذ آهَسش دادُ ضَد ٍ فزاگزفتِ ضَد تب پیبهذّبی فَق الذوز حبغل ضًَذ  .تزخیحب
ثِ تزتیت سیز آهَسش دادُ ضَد.
الف -حیطٍ داوص
ردیف

ػىًان محتًا

1

ًحَُ ثزخَرد ثب درد لفسِ سیٌِ

2

ًحَُ ثزخَرد ثب تٌگی ًفس

3

ًحَُ ثزخَرد ثب ادم حبد ریِ

4

ًحَُ ثزخَرد ثب سَفل للجی

5

ًحَُ ثزخَرد ثب آریتوی (هؼبیٌِ ٍ )ECG

6

ًحَُ ثزخَرد ثب سزفِ

7

ًحَُ ثزخَرد ثب سیبًَس

8

ًحَُ ثزخَرد ثب سٌىَح

9

ًحَُ ثزخَرد ثب سزگیدِ

10

ًحَُ ثزخَرد ثب اختالل لیپیذ

11

ًحَُ ثزخَرد ثب ضَن

12

ًحَُ ثزخَرد ثب ّیپَتبًسیَى

13

ًحَُ ثزخَرد ثب تزٍهجَس ٍریذ ّبی ػومی ٍ آهجَلی ریِ

14

ریسه فبوتَرّبی ثیوبریْبی للجی ػزٍلی (چبلی ،چزثی ثبالی خَى،
پزفطبری خَى ،سیگبر ٍ)..

15

آضٌبیی ثب ثیوبریْبی ضبیغ للت ٍ ػزٍق
 سٌذرهْبی ایسىویه پزفطبری خَى ًبرسبئی للت آریتوی ّبی هْن ٍضبیغ ثیوبریْبی دریدِ ّبی هْن ٍضبیغ -تت رٍهبتیسوی

16

آضٌبئی ثب ثزًبهِ ّبی وطَری للت ٍ ػزٍق ( (ؾویوِ ضوبرُ )2ٍ1

6

ة -حیطٍ مُبرتی:
1

تَاًبئی گزفتي ضزح حبل

2

تَاًبئی هؼبیٌِ فیشیىی وبهل ٍ هؼبیٌِ دلیك للت ٍ ػزٍق (سوغ للت،اًذاسُ
گیزی ًجؽ ٍریذ صٍگَلز،فطبرخَى،ثزرسی ادمً،جؿْبی ضزیبًی)

3

تَاًبئی اًدبم غحیح  CPRحذالل ثز رٍی هَالص

4

تَاًبئی گزفتي غحیح ECG

5

تَاًبئی گزفتي غحیح فطبر خَى

6

تَاًبئی تطخیع آریتوی ّبی ضبیغ ٍ هْن للجی در هؼبیٌِ ٍ ECG

7

تَاًبئی تفسیز ًتبیح آسهبیطبت ضبیغ در ثیوبریْبی للت ٍ ػزٍق

8

تَاًبئی تفسیز CXR

9

تطخیع ECGقجیؼی اس غیز قجیؼی

10

تَاًبئی ًگبرش سیز ثیوبری ٍیبدداضت رٍساًِ

تَاًبئی تفسیز
ًتبیح
آسهبیطبت
ضبیغ در
ثیوبریْبی
للت ٍ ػزٍق

ضوبرُ پزًٍذُ

تبریخ

ضوبرُ پزًٍذُ

اهؿبء

تبریخ

اهؿبء

تَاًبئی تفسیز CXR

روش آموزش:
آهَسش ثبلیٌی در ثخص للت ثزاسبس ثزگشاری غجحگبّی ،وٌفزاًس ٍ صٍرًبل والة اسبتیذ ٍ
داًطدَیبى ،راًذ ثخص ،درهبًگبُ ٍ Skill lab ،اًدبم وطیه هی ثبضذ.
Bedside teaching
teaching
Ambulatory teaching
Problem-based learning
Lecture
Computer-assisted learning
Video presentation
Workshop
Demonstration

7










…………….

تبریخ

ضوبرُ پزًٍذُ
تطخیع ECG
قجیؼی اس غیز
قجیؼی
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اهؿبء

 -1گشارش صجحگبَی
تبریخ

ضوبرُ پزًٍذُ

اهؿبء

تَاًبئی گزفتي
غحیح ECG

در گشارضبت غجحگبّی ،چگًَگی هؼبیٌِ ،اًدبم آسهبیطبت السم ٍ ًحَُ درهبى ثیوبراى ثستزی
ضذُ در  24سبػت گذضتِ ٍ حؿَر اسبتیذ ثخص ٍ ولیِ داًطدَیبى ثحث هی گزدد .ارایِ گشارش
غجحگبّی ثِ ػْذُ داًطدَی وبرٍرس وِ  24سبػت گذضتِ وطیه ثَدُ اًذ ،هی ثبضذ .
 -2کىفزاوسُب ي صيروبل کالة
قجك ثزًبهِ اػالم ضذُ در ّز دٍرُ هكبلجی ثِ غَرت وٌفزاًس یب صٍرًبل والة تَسف اسبتیذ ٍ
داًطدَیبى در سبلي وٌفزاًس ثیوبرستبى خزاحی للت ثحث هی گزدد.

تبریخ

ضوبرُ پزًٍذُ

اهؿبء

تَاًبئی گزفتي
غحیح فطبر
خَى

 -3راوذ ثخص
راًذّبی آهَسضی ثِ غَرت ّفتگی هی ثبضذ ٍ ثب حؿَر یىی اس اسبتیذ ثخص ٍ حؿَر توبهی
داًطدَیبى ثخص ػفًَی ثیوبرستبى فبقوِ سّزا ثزگشار هی ضَد  .قجك ًظز استبد هزثَقِ یه یب
یػْبی
چٌذ ثیوبر اًتخبة هی ضًَذ ٍ در هَرد ضزح حبل ٍ یبفتِ ّبی هؼبیٌِ فیشیىی ،تطخ
هحتول ٍ رٍیىزد تطخیػی ٍ درهبًی آًْب ثحث هی گزدد .
 -4درمبوگبٌ

تَاًبئی ًگبرش
سیز ثیوبری
ٍیبدداضت
رٍساًِ

تَاًبئی
تطخیع
آریتوی ّبی
ضبیغ ٍ هْن
للجی در
هؼبیٌِ ٍ ECG

ضوبرُ پزًٍذُ

تبریخ

اهؿبء

ضوبرُ پزًٍذُ

تبریخ

اهؿبء
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در درهبًگبُ تخػػی حؿزت اثَالفؿل (ع) داًطدَیبى سیز ًظز استبد هزثَقِ ثیوبراى را ٍیشیت
هی ًوبیٌذ ً .ىبت هْن تبریخچِ ،هؼبیٌِ فیشیىی ٍ تطخیع ٍ درهبى ٍ چگًَگی پیگیزی ثیوبر
ثحث هی گزدد .ثیوبراى اثتدا تَسف داًطدَیبى وبرٍرس هؼبیٌِ هی ضًَذ ٍ ثب حؿَر استبد هزثَقِ
ثحث هی ضًَذ ٍ .تطخیع ٍ درهبى ثیوبراى اس داًطدَیبى وبرآهَس سَال هی ضَد.

8

چه لیست ثزرسی هیشاى دستیبثی ثِ حذالل ّبی آهَسضی وبرآهَس (فؼبلیت در ػزغِ ّبی راًذ،
درهبًگبُ ٍ اتبق ػول )ّ .ز یه اس فؼبلیتْب ثبیذ ثَسیلِ اسبتیذ تبئیذ ضَد .

زمانبنذی آموزش:
سبػت

* درمبوگبٌ

8-9

9-10/30

ضٌجِ

دوتز اهیٌی

دوتز اهیٌی

دوتز اهیٌی

یىطٌجِ

دوتز ایزاًپَر

دوتز ایزاًپَر

دوتز ایزاًپَر

دٍضٌجِ

دوتز ثزوت

دوتز ثزوت

دوتز پَریْی

دوتز رؾبیی

دوتز ثزوت

َفتٍ

سِ ضٌجِ

چْبرضٌجِ

گشارضبت غجحگبّی
هطتزن یب
وٌفزاًس(دنتز
پَرثْی)

وٌفزاًس

پٌدطٌجِ

صٍرًبل والة گزٍُ
للت

-

ضوبرُ پزًٍذُ

10/30-12

گشارضبت غجحگبّی
هطتزن یب
وٌفزاًس(دوتز
پَرثْی)
صٍرًبل والة گزٍُ
للت

تبریخ

اهؿبء

تَاًبئی گزفتي
ضزح حبل

تبریخ

ضوبرُ پزًٍذُ

اهؿبء

تَاًبئی هؼبیٌِ فیشیىی
وبهل ٍ هؼبیٌِ دلیك
للت ٍ ػزٍق (سوغ
للت،اًذاسُ گیزی ًجؽ
ٍریذ صٍگَلز،
فطبرخَى ،ثزرسی
ادمً،جؿْبی ضزیبًی)

تَاًبئی اًدبم
غحیح CPR
حذالل ثز رٍی
هَالص

تبریخ

ضوبرُ پزًٍذُ

9
18

اهؿبء

کارموز محترم:

ارتجبط محتًا ثب ثخص :

دفتزچِ ای را وِ پیص رٍ داریذ خْت ثجت فؼبلیت ّبی هستوز ضوب در قَل دٍرُ یه هبِّ
وبرآهَسی للت هی ثبضذ.
ثخطی اس ارسیبثی پبیبى دٍرُ ضوب ،هزثَـ ثِ اقالػبت ثجت ضذُ در ایي دفتزچِ هی ثبضذ  .ػالٍُ
ثز آى تدشیِ ٍ تحلیل اقالػبت راٌّوبی ارسًذُ ای ثزای پی ثزدى ثِ ًمع ّب ٍ رفغ آى خَاّذ
ثَد .ثٌبثزایي در حفظ آى وَضب ثبضیذ.

(تَؾیح :هٌظَرایي است وِ هطخع ضَد ّزهحتَایی درودب  ،درچِ سهبًی ،تَسف وذام استبد ٍ
ثبچِ رٍضی لزاراست آهَسش دادُ ضَد  .درحمیمت در ایي لسوت ثزًبهِ ػولی رٍساًِ وِ ثبیذ
دراختیبر اػؿبی ّیئت ػلوی ثزًبهِ ٍ وبرآهَساى لزارگیزد ،ثزرٍی وبغذ آٍردُ هی ضَد تب آًْب ثِ
آسبًی در ػول ثتَاًٌذ ثزًبهِ را اخزا ٍ دًجبل ًوبیٌذ).

مقررات تکميل :log book
- 1وبرآهَس هَظف است وِ فؼبلیتْبی ػلوی ٍ هْبرتْبی ػولی وست ضذُ را قجك خذاٍل هٌذرج
در  log bookرٍساًِ ثجت ٍ ثِ اهؿبء استبد هزثَقِ ثزسبًذ.
- 2در قَل دٍرُ یه هبِّ آهَسش ،اسبتیذ گزٍُ هی تَاًٌذ  log bookرا در اختیبر گزفتِ ٍ آًزا
ارسیبثی ًوبیٌذ.
- 3در پبیبى دٍرُ یه هبِّ آهَسضی ،السم است وبرآهَس  log bookرا ثِ هذیز گزٍُ آهَسضی
تحَیل ًوبیذ تب اس هٌذرخبت آى ثزای ارسیبثی پبیبى دٍرُ استفبدُ ًوبیذ (ً 8وزُ نل پبیبى دٍرُ ).
- 4در غَرت ػذم تىویل  ،log bookتىزار ثخص الشاهی خَاّذ ثَد.
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ردیف

ػىًان محتًا

مکبن
آمًسش

سمبن
آمًسش

وحًٌ آمًسش

استبد

(سبػت)

1

درد لفسِ سیٌِ

ثیوبرستبى ثٌت
الْذی

1سبػت

Bedside
teaching

دوتز ایزاًپَر

2

تٌگی ًفس

ثیوبرستبى ثٌت
الْذی

1سبػت

Bedside
teaching

دوتز ثزوت

3

ادم حبد ریِ

ثیوبرستبى ثٌت
الْذی

1سبػت

Bedside
teaching

دوتز ثزوت

4

تپص فلت

ثیوبرستبى ثٌت
الْذی

0 /5سبػت

Problembasedlearning

دوتز رؾبیی

5

ادم

ثیوبرستبى ثٌت
الْذی

 0/5سبػت

Bedside
teaching

دوتز ثزوت

6

سَفل للجی

ثیوبرستبى ثٌت
الْذی

 0/5سبػت

7

آریتوی (هؼبیٌِ ٍ
)ECG

ثیوبرستبى ثٌت
الْذی

 0/5سبػت

8

سیبًَس

ثیوبرستبى ثٌت
الْذی

 0/5سبػت

9

سزگیدِ ٍ سٌىَح

ثیوبرستبى ثٌت
الْذی

1سبػت

10

Bedside
teaching
Video
presentation
Computerassisted
learning
Computerassisted
learning
Computerassisted
learning

دوتز پَرثْی

دوتز اهیٌی

دوتز پَرثْی

دوتز اهیٌی

مکبن

سمبن آمًسش

آمًسش

(سبػت)
1سبػت

 LectureComputer
 LectureComputer

دوتز رؾبیی

 ComputerLecture

دوتز رؾبیی

ردیف

ػىًان محتًا

10

اختالل لیپیذ

ثیوبرستبى
ثٌت الْذی

11

ضَن ٍ ّیپَتبًسیَى

ثیوبرستبى
ثٌت الْذی

1سبػت

12

تزٍهجَس ٍریذ ّبی
ػومی ٍ آهجَلی ریِ

ثیوبرستبى
ثٌت الْذی

1سبػت

13

ریسه فبوتَرّبی
ثیوبریْبی للجی
ػزٍلی (چبلی ،دیس
لیپیذهیّ ،بیپزتٌطي،
سیگبر ٍ)..

ثیوبرستبى
ثٌت الْذی

14

15

وحًٌ آمًسش

استبد
دوتز پَرثْی

1سبػت

Computer
Bedside
teaching

آضٌبیی ثب ثیوبریْبی
ضبیغ للت ٍ ػزٍق
(سٌذرهْبی
ایسىویه،
ّبیپزتٌطيً ،برسبئی
للت ،آریتوی ّبی
هْن ٍضبیغ ،ثیوبریْبی
دریچِ ای هْن ٍضبیغ،
تت رٍهبتیسوی)

ثیوبرستبى
فبقوِ سّزا
ثخص آهَسضی

ثیوبریْبی
اسىویه2سبػت
فطبرخَى 2سبػت
ًبرسبیی للجی 2
سبػت
آریتوی ّب 2
سبػت

Bedside

آضٌبئی ثب ثزًبهِ ّبی
وطَری للت ٍ ػزٍق
(ؾویوِ ضوبرُ )1

ثیوبرستبى
فبقوِ سّزا
ثخص آهَسضی

 0/5سبػت

11

Lecture

چک لیست ( )Log bookدوره کارآموزی
بخش قلب

دوتز پَرثْی

دوتز ایزاًپَر
دوتز اهیٌی
دوتز ثزوت
دوتز اهیٌی
دوتز پَرثْی

دوتز ایزًپَر
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آمًسش مُبرت َبی ػملی:

منابغ آموزش:
ّوبى هٌبثغ آسهَى پیص وبرٍرسی ٍ آسهَى دستیبری است وِ ضبهل هَاردسیزاست:
1. Cecil Essentials of Medicine .Androli Thomas, Carpenter Charles,
Griggs Robort, Benjamin Ivor. Saunders , 7th edition, 2008
2.Harrison’s Principles of Internal Medicine .Kasper L.Dennis,
Braunwald E.,Longo D., Jameson L.,Anthony S. Mc Graw Hill,
18th,2008
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سمبن

مکبن

ردیف

ػىًان محتًا

1

تَاًبئی گزفتي ضزح
حبل

درهبًگبُ
اثَ الفؿل

2

تَاًبئی هؼبیٌِ فیشیىی
وبهل ٍ هؼبیٌِ دلیك
للت ٍ ػزٍق (سوغ
للت ،اًذاسُ گیزی ًجؽ
ٍریذ صٍگَلز ،فطبرخَى،
ثزرسی ادمً ،جؿْبی
ضزیبًی)

درهبًگبُ
اثَ الفؿل

2سبػت

3

تَاًبئی اًدبم
غحیح  CPRحذالل ثز
رٍی هَالص

ثیوبرستبى
ثٌت
الْذی

2سبػت

4

تَاًبئی گزفتي غحیح
ECG

آمًسش

آمًسش

وحًٌ آمًسش

استبد

(سبػت)
2سبػت

Ambulato
ry
teaching

دوتز
پَرثْی
دوتز ثزوت

Bedside
teaching

دوتز
پَرثْی
دوتز ثزوت

Demonstr
ation

دوتز ایزًپَر

ثیوبرستبى
ثٌت
الْذی

 1سبػت

Demonstr
ation

دوتز اهیٌی

5

تَاًبئی گزفتي غحیح
فطبر خَى

درهبًگبُ
اثَ الفؿل

 1سبػت

Ambulato
ry
teaching

6

تَاًبئی ًگبرش سیز
ثیوبری ٍیبدداضت
رٍساًِ

ثیوبرستبى
ثٌت
الْذی

 1سبػت

12

Bedside
teaching

دوتز
پَرثْی

دوتز ایزًپَر

شرح وظایف کارآموز:
ردیف

ػىًان محتًا
تَاًبئی تطخیع
آریتوی ّبی ضبیغ ٍ
هْن للجی در هؼبیٌِ ٍ
ECG
تَاًبئی تفسیز ًتبیح
آسهبیطبت ضبیغ در
ثیوبریْبی للت ٍ ػزٍق

سمبن

مکبن
آمًسش

آمًسش
(سبػت)

ثیوبرستبى
ثٌت
الْذی

2سبػت

ثیوبرستبى
ثٌت
الْذی

 1سبػت

9

تَاًبئی تفسیز CXR

ثیوبرستبى
ثٌت
الْذی

 1سبػت

10

تطخیع  ECGقجیؼی
اس غیز قجیؼی

ثیوبرستبى
ثٌت
الْذی

2سبػت

7

8

وحًٌ آمًسش

استبد

Bedside
teaching

دوتز اهیٌی

Bedside
teaching

دوتز ایزًپَر

Video
presentati
on

دوتز رؾبیی

Video
presentati
on

دوتز اهیٌی

وبرآهَساى هی ثبیست ّز رٍس غجح راس سبػت  7/30غجح در ثیوبرستبى حؿَر داضتِ ثبضٌذٍ سبػت خزٍج اس ثیوبرستبى  12/30ظْز هی ثبضذ.
حؿَر ولیِ وبرآهَساى دٍرُ در توبم ثزًبهِ ّبی فَق الشاهی است.نارآهَس هیجبیست در ّز هبُ تؼذاد  8-10وطیه ثزای خَد تٌظین ًوَدُ ٍ ثِ هذیز گزٍُتحَیل ًوبیٌذ .سبػت ضزٍع وطیه اس  7/5غجح لغبیت 5/7 .غجح رٍس ثؼذ خَاّذ ثَد ٍ پس اس
پبیبى وطیه ،وبرآهَس هلشم ثِ حؿَر در ثزًبهِ ّبی آهَسش رٍس ثؼذ اس وطیه هی ثبضذ ٍ
سبػت خزٍج ّوبى  12/30هی ثبضذ .در راًذ رٍس ثؼذ اس وطیه ،وبرآهَس ثبیستی آهبدگی وبفی
خْت هؼزفی ثیوبر ثِ پشضه هزثَقِ ٍ حؿَر فؼبل در ثحث ّبی ػلوی را داضتِ ثبضذ.
پَضیذى رٍپَش سفیذ ٍ تویش در توبم سبػبت حؿَر در ثیوبرستبى ٍ ًػت وبرت ضٌبسبئیػىسذار ثز رٍی رٍپَش الشاهی است.
وبرآهَس ثذٍى اقالع لجلی استبد هزثَقِ ٍ یب هذیز گزٍُ حك تزن راًذ آهَسضی ٍ والسْبیآهَسضی را ًذارد.
در غَرت ًیبس ثِ هزخػی ؾزٍری السم است ثب درخَاست وتجی اس قزف وبرآهَس ٍ تبئیذ هذیزگزٍُ ٍ تؼییي خبًطیي اس قزف وبرآهَس غَرت گیزد  .در غیز ایٌػَرت غیجت هحسَة ضذُ ٍ
هٌدز ثِ حذف دٍرُ خَاّذ ضذ.
ارزشيابی:
الف) تىویل  ،log bookثزگشاری اهتحبى  )،osceاهتحبى وتجی پبیبى ثخص()10
ة) ارسیبثی ػولی وبرآهَس ضبهل حؿَر ٍ غیبة ٍ رػبیت اخالق پشضىی ٍ پیگیزی ٍؾؼیت
درهبًی ثیوبراى ثستزی ٍتىویل گشارضبت وبهل پزًٍذُ ثیوبر تَسف داًطدًَ 10:وزُ
در غَرتی وِ وبرآهَس ووتز اس  %60ول ًوزُ ارسضیبثی (ووتز اس  )12را وست ًوبیذ السم است
تدذیذ دٍرُ ضَد.
در ضزایف خبظ ،در هَاردی وِ وبرآهَس در یىی اس هَارد فَق ًوزُ وبفی را وست ًىزدُ ثبضذ،
ثٌب ثِ غالحذیذ هذیز گزٍُ ٍ هكزح ضذى در ضَرای آهَسش گزٍُ ٍ ًظز دیگز اسبتیذ  ،در هَرد
ٍی تػوین گیزی خَاّذ ضذ  ( .ثؼٌَاى هثبل تزن وطیه ،تَاى ػلوی پبییي ،ثی احتزاهی ثِ
ّوىبراى ٍ ثیوبراى ٍ .).....
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