ارسیببی وُبیی ػملکزد ببلیىی کبريرس در گزيٌ آمًسضی ...............................

مقذمٍ

دا٘طدٛیبٖ پشضىی ٌزا٘مذر ،ثب ػزؼ سالْ  ٚاحتزاْ
ٔ ٚزوش تٛسؼٝ
اِٚیٗ ثز٘بٔ ٝآٔٛسضی ٌز ٜٚاٚرصا٘س ثٕٞ ٝت ٌز ٜٚاٚرصا٘س دا٘طىذ ٜپشضىی
آٔٛسش دا٘طىذ ٜپشضىی در سبَ  1392تٟی ٝضذ ٜاست.
خش ٜٚحبضز و ٝرإٙٞبی تحػیُ در ثخص ٔی ثبضذ ثٙٔ ٝظٛر ٞذایت ضٕب ثسٛی فزاٌیزی ٞذف
دار در ثخص فٛق تذٚیٗ ضذ ٚ ٜحبٚی ثز٘بٔ ٝآٔٛسضی (ٔ ٚ )Curriculumمزرات ثخص حبضز
ٔی ثبضذ  .در اثتذا پیبٔذٞب ( ٚ )outcomeضبیستٍی ٞبیی و ٝا٘تظبر ٔی رٚد در پبیبٖ دٚرٜ
حبضز ٔٛفك ث ٝوست آٖ ضذ ٜثبضیذ ثیبٖ ٔی ضٛد  ٚدر ادأ ٝچٍٍ٘ ٛی ٘یُ ث ٝاٞذاف فٛق یؼٙی
ٔحتٛای ٔٛاد آٔٛسضی ( ٚ )contentرٚضٟبی آٔٛسش دادٖ  ٚفزاٌزفتٗ ( & teaching
 )learning methodsارائٔ ٝی ٌزدد  .ثؼذ اس آٖ ث ٝرٚضٟبی ارسیبثی دا٘طدٛیبٖ پزداختٔ ٝی
ضٛد  ٚدر ٟ٘بیت ثز٘بٔٔ ٚ ٝمزرات آٔٛسضی آٚرد ٜخٛاٞذ ضذ  .السْ ثذوز است و ٝثز٘بْٞ ٜبی پیص
ر ٚتٟٙب ث٘ ٝىبت ضزٚری ( )Core curriculumثخص آٔٛسضی ٔی پزداسد  ٚدر حمیمت حبٚی
٘ىبت ٟٔ ٚبرتٟبیی است و ٝا٘تظبر ٔی رٚد یه دا٘طد ٛثذا٘ذ  ٚیب ث ٝوست آٖ ٘بئُ ضذٜ
ثبضذ( .)Must knowایٗ وتبثچٚ ٝیزایص ا َٚرإٙٞبی ٔغبِؼ ٚ ٝتحػیُ در ثخص اٚرصا٘س ٔی
ثبضذ و ٝثب ا ستفبد ٜاس ثز٘بٔ ٝارسبَ ضذ ٜاس ضٛرای آٔٛسش پشضىی ػٕٔٛی وطٛر تذٚیٗ  ٚثب
وٕه دفتز تٛسؼ ٝآٔٛسش دا٘طىذ ٜپشضىی ( ،)EDOاسبتیذ ثخص اٚرصا٘س تٙظیٓ ٌزدیذ ٜاست
 ٚافزاد سیز در تٙظیٓ آٖ ٘مص داضت ٝا٘ذ و ٝاس سحٕبت ٍٕٞی آ٘بٖ تطىز ٔی ضٛد.
دوتزداراة ٔطتبلی رئیس دا٘طىذ ٜپشضهی ،دوتز سٞزا اوجزی ٔسئ ٚ EDOَٛػضٞ ٛیئت ػّٕی
دا٘طىذ ٜپشضىی ،خب٘ٓ ػبتى ٝتزن ساد ٜوبرضٙبس  EDOدا٘طىذ ٜپشضىی ،دوتز اػظٓ أیٙی
ٞیئت ػّٕی  ٚخب٘ٓ سٕی ٝثبغجب٘ی وبرضٙبس EDC

وبم ي وبم خبوًادگی کبريرس

استاد 1
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غیز کتبی

1

استاد 2
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غیز
کتبی

تبریخ ارسیببی

استاد 3
کتبی

غیز کتبی

استاد 4
کتبی

امضبء ي مُز مذیز گزيٌ

در خبتٕ ٝاس تٕبٔی ٔخبعجیٗ ٌزأی درخٛاست ٔی ٌزدد و ٝثٙٔ ٝظٛر اغالح ثز٘بٔٞ ٝبی
آٔٛسضی ثب پیضٟٙبدات پزارسش خٛد ٔب را در ثٟتز ٕ٘ٛدٖ ثز٘بٔٞ ٝبی فٛق یبری ٕ٘بیٙذ .
دفتز تٛسؼ ٝآٔٛسش دا٘طىذ ٜپشضىی
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کارآمًز

وبم ي وبم خبوًادگی کبريرس ....................:گزيٌ آمًسضی ............................:استبد ................:تبریخ
ارسیببی....................:

حضٛر وٛضب در والسٟبی درس ٌ ٚزدضٟبی ثبِیٙی (ٕ٘2ز)ٜ
حضٛر ثٕٛلغ  ٚفؼبَ در درٔبٍ٘بٕ٘1( ٜز)ٜ
( 10ومزٌ)

فؼبلیتُبی آمًسضی ي رػبیت اخالق ي قًاویه پشضکی

ارائ ٝوٙفزا٘س اس خٟت ویفیت ػّٕی  ٚتسّظ ثیبٖ (ٕ٘1ز)ٜ

تىٕیُ ضزح حبَ  ٚا٘دبْ ٔؼبی ٝٙفیشیىی (ٕ٘2ز)ٜ
تىٕیُ پز٘ٚذ ٜپشضىی ثیٕبراٖ (ٕ٘1ز)ٜ
تىٕیُ Log book
رػبیت ٘ظٓ ٔ ٚمزرات آٔٛسضی (ثب تٛخ ٝث 99ٝآئیٗ ٘بٔ ٝداخّی) (ٕ٘1ز)ٜ

بخطی

وٛئیش (ٕ٘3ز)ٜ
( 10ومزٌ)

ارسیببی درين

رػبیت اخالق حزف ٝای  ٚاسزار پشضىی (ٕ٘2ز)ٜ

سٛاالت یب آسٔ ٖٛضفبٞی (ٕ٘3ز)ٜ
ارسیبثی ػّٕی (ٕ٘4ز)ٜ
مجمًع ومزات اخذ ضذٌ
ومزٌ ػملی کبريرس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کتبی کبريرس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کبريرساس وظز استبد مزبًطٍ (امضبء ي مُز تبئیذ)
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محتًیبت ایه فزم محزمبوٍ بًدٌ ي در دفتز آمًسش بیمبرستبن ببیگبوی میگزدد ي تىُب ومزٌ وُبیی ارسبل میگزدد)

وًع فؼبلیت

مالک َبی ارسیببی (طیف ومزٌ )

ومزٌ

مالحضبت

تؼزیف ديرٌ

2

اَذاف کلی کبريرسی

2

سزفصل ي محتًای دريس

3

ريش آمًسضی

9

سمبوبىذی اجزای بزوبمٍ آمًسضی

10

ضزح يظبیف کبريرس

11

ريش ارسضیببی پیطزفت تحصیلی

11

مىببغ ي مزاجغ

12

2

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

تؼذاد ياحذ4 :

وبم مسئًل ديرٌ :دکتز جؼفز سارػی سادٌ

سمبن بزگشاری:

گزيٌ َذف :کبريرسان ايرصاوس

دريس پیص ویبسٌ :ذرا٘ذٖ دٚر ٜوبرآٔٛسی  ٚلجِٛی در أتحبٖ خبٔغ پیص وبرٚرسی
مکبن بزگشاری :ثخص اٚرصا٘س ثیٕبرستبٖ ضٟذای خّیح فبرس

حضٛر ثٕٛلغ  ٚفؼبَ در درٔبٍ٘بٕ٘1( ٜز)ٜ
تىٕیُ ضزح حبَ  ٚا٘دبْ ٔؼبی ٝٙفیشیىی (ٕ٘2ز)ٜ
تىٕیُ پز٘ٚذ ٜپشضىی ثیٕبراٖ (ٕ٘1ز)ٜ
تىٕیُ Log book
رػبیت ٘ظٓ ٔ ٚمزرات آٔٛسضی (ثب تٛخ ٝث 99ٝآئیٗ ٘بٔ ٝداخّی) (ٕ٘1ز)ٜ
رػبیت اخالق حزف ٝای  ٚاسزار پشضىی (ٕ٘2ز)ٜ
وٛئیش (ٕ٘3ز)ٜ
سٛاالت یب آسٔ ٖٛضفبٞی (ٕ٘3ز)ٜ
ارسیبثی ػّٕی (ٕ٘4ز)ٜ
مجمًع ومزات اخذ ضذٌ
ومزٌ ػملی کبريرس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کتبی کبريرس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کبريرس اس وظز استبد مزبًطٍ (امضبء ي مُز تبئیذ)

3
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ومزٌ

مالحضبت

محتًیبت ایه فزم محزمبوٍ بًدٌ ي در دفتز آمًسش بیمبرستبن ببیگبوی میگزدد ي تىُب ومزٌ وُبیی ارسبل میگزدد)

وبم درس :کبريرسی ايرصاوس

ػىًان ديرٌ :کبريرسی ايرصاوس

حضٛر وٛضب در والسٟبی درس ٌ ٚزدضٟبی ثبِیٙی (ٕ٘2ز)ٜ

بخطی

شىاسىامٍ درس:

ارسیببی درين

آدرس گريٌ:

مالک َبی ارسیببی (طیف ومزٌ )

ارائ ٝوٙفزا٘س اس خٟت ویفیت ػّٕی  ٚتسّظ ثیبٖ (ٕ٘1ز)ٜ
فؼبلیتُبی آمًسضی ي رػبیت اخالق ي قًاویه پشضکی

-4دوتز ٞبضٓ آلبئی

غیز ٞئیت ػّٕی

وًع فؼبلیت

( 10ومزٌ)

 -1دوتزخؼفز سارػی سادٜ
 -2دوتز ٘یٕب یشدا٘ی
 -3دوتزسٕیغ االدة

ْدیز ٌز ٜٚاٚرصا٘س
غیز ٞیئت ػّٕی
غیز ٞئیت ػّٕی

ارسیببی....................:

( 10ومزٌ)

اساتیذ بخش:

وبم ي وبم خبوًادگی کبريرس ....................:گزيٌ آمًسضی ............................:استبد ................:تبریخ
ارسیببی....................:

حضٛر وٛضب در والسٟبی درس ٌ ٚزدضٟبی ثبِیٙی (ٕ٘2ز)ٜ
حضٛر ثٕٛلغ  ٚفؼبَ در درٔبٍ٘بٕ٘1( ٜز)ٜ
( 10ومزٌ)

فؼبلیتُبی آمًسضی ي رػبیت اخالق ي قًاویه پشضکی

ارائ ٝوٙفزا٘س اس خٟت ویفیت ػّٕی  ٚتسّظ ثیبٖ (ٕ٘1ز)ٜ

تىٕیُ ضزح حبَ  ٚا٘دبْ ٔؼبی ٝٙفیشیىی (ٕ٘2ز)ٜ
تىٕیُ پز٘ٚذ ٜپشضىی ثیٕبراٖ (ٕ٘1ز)ٜ
تىٕیُ Log book
رػبیت ٘ظٓ ٔ ٚمزرات آٔٛسضی (ثب تٛخ ٝث 99ٝآئیٗ ٘بٔ ٝداخّی) (ٕ٘1ز)ٜ

بخطی

وٛئیش (ٕ٘3ز)ٜ
( 10ومزٌ)

ارسیببی درين

رػبیت اخالق حزف ٝای  ٚاسزار پشضىی (ٕ٘2ز)ٜ

سٛاالت یب آسٔ ٖٛضفبٞی (ٕ٘3ز)ٜ
ارسیبثی ػّٕی (ٕ٘4ز)ٜ
مجمًع ومزات اخذ ضذٌ
ومزٌ ػملی کبريرس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کتبی کبر يرسس (حذاکثز  10ومزٌ)
ومزٌ کبريرساس وظز استبد مزبًطٍ (امضبء ي مُز تبئیذ)

محتًیبت ایه فزم محزمبوٍ بًدٌ ي در دفتز آمًسش بیمبرستبن ببیگبوی میگزدد ي تىُب ومزٌ وُبیی ارسبل میگزدد)

وًع فؼبلیت

مالک َبی ارسیببی (طیف ومزٌ )

ومزٌ

مالحضبت

تعریف ديرٌ:
دٚر ٜوبرٚرسی اٚرصا٘س یه دٚر ٜاخجبری ٔ 1ب ٝٞث ٝارسش ٚ 4احذ ٔی ثبضذ  ٚخٟت ٔحمك ضذٖ
اٞذاف آٔٛسضی در ثخص اٚرصا٘س ثزٌشار ٔی ٌزدد.
پیامذَای مًرد اوتظار از ایه بروامٍ آمًزشی:
در پبیبٖ دٚر ٜوبرٚرس ثبیذ ثتٛا٘ذ ثب رػبیت اغٔ ٚ َٛمزرات حزف ٝای پشضىی ،دا٘ص السْ خٟت
ضٙبسبئی ضىبیت ٞب  ٚتظبٞزات ػٕذ ٜثیٕبریٟبی ضبیغ اٚرصا٘س رٚش رٚیىزد ث ٝثیٕبراٖ را وست
ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜح ٜٛغحیح ارتجبط ثب ثیٕبراٖ ،پزس ُٙپشضىی ٕٞ ٚزاٞبٖ ثیٕبر را ثب رػبیت اخالق
پشضىی وست ٕ٘بیذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛاردی و ٝسالْت خٛد را در ٔٛاخ ٟٝثب ثیٕبراٖ پزخغز ثٝ
ٔخبعزٔ ٜی افىٙذ ضٙبسبیی ٕ٘بیذ.

فزاگیزدر پبیبن ایه ديرٌ ببیذ :
الف-حیطٍ داوص:
دا٘ص السْ خٟت ارائٔ ٝزالجت ٞبی اِٚی ٝدر ثیٕبراٖ ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝاٚرصا٘س را در حذٚدٔسِٛیتٟبی یه پشضه ػٕٔٛی ث ٝوبر ٌیزد.
دا٘ص السْ درسٔی ٝٙاِٛٚیت فٛریت ثیٕبری راوست ٕ٘بیذ )(Nonurgent , . ., EmergentUrgent
دا٘ص ٘ظزی تطخیع ٞبی افتزالی ضزایظ تٟذیذ وٙٙذ ٜحیبت یب ػضٛراوست ٕ٘بیذ.ٔحذٚدٔ ٜزالجت اِٚی ٝثیٕبراٖ ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخص اٚرصا٘س درسٔی ٝٙسیزثیٕبری(Tempo)ٔ Of Diseaseذیزیت)ٚ (Managementتؼییٗ توّیف ) (Dispositionدرحذٚدٔسؤِٚیت
یه پشضه ػٕٔٛی راثذا٘ذ.

ة -حیطٍ مُبرت:
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ثتٛا٘ذ الذأبت احیبءپبی ٝرا ا٘دبْ دٞذ.ثتٛا٘ذ الذأبت احیبءپیطزفت ٝرا در حذٚد ٔسِٛیتٟبی یه پشضه ػٕٔٛی ا٘دبْ دٞذ.پشضه
ثتٛا٘ذ الذأبت ٔزثٛط ث ٝثبسوزدٖ ٚحفظ راٛٞ ٜایی را در حذٚد ٔسِٛیتٟبی یهػٕٔٛی ا٘دبْ دٞذ.
ثتٛا٘ذ الذأبت ٔزثٛط ث ٝثیٕبراٖ ثبتزٔٚبی ٔتؼذد را در حذٚد ٔسِٛیتٟبی یه پشضه ػٕٔٛیا٘دبْ دٞذ.
نست ٟٔبرت ٞبی ارتجبعی ٚثیٗ فزدی السْ راوست ٕ٘بیذ .اغٔ َٛطبٚرٚ ٜارخبع دراٚرصا٘س فزاٌزفت ٝثبضذ.4

تٛا٘ذالذأبت ٔزثٛط ث ٝثیٕبرراعجك خذ"َٚالذأبت ػّٕی"ا٘دبْ دٞذ.
-ة

ج -حیطٍ وگزش:
ثٙٔ ٝظٛر ارای ٝثٟتزیٗ ٔزالجت ٞبی پشضىی ،وبرٚرس عت اٚرصا٘س ثبیذ در پبیبٖ دٚر ٜارتجبط
ٔٙبستٛٔ ،ثز ٚػبعفی ٔ ٚطبروت خٛیب٘ ٝثب ثیٕبر ،خب٘ٛادٕٞ ٚ ٜزاٞبٖ ٚی ،سبیز پشضىبٖ  ٚدست
ا٘ذروبراٖ حزف پشضىی را فزاٌزفت ٝثبضذ.
ارتجبط وبرٚرس ثب ثیٕبر ثبیذ ثز اسبس درن  ٚاحسبس ٕٞذردی  ٚرٚش ٔطبروت خٛیب٘ ٝدر خٟت
خّت اػتٕبد ثیٕبر ثبضذ .ثذیٗ ٔٙظٛر:
وبرٚرس ثبیذ ثب دلت  ٚحٛغّ ٚ ٝغزف ٚلت ث ٝغحجت ٞبی ثیٕبر ٕٞ ٚزاٞبٖ ٚی ٌٛش فزا دادٜ ٚاس ایٗ عزیك ػال ٜٚثز ایدبد یه راثغ ٝا٘سب٘ی ثب ا ،ٚضزح حبَ دلیق  ٚاعالػبت وطف ضذ ٜرا
تدشی ٚ ٝتحّیُ  ٚثجت ٕ٘بیذ ٔ .تمبثالً اعالػبت السْ در ٔٛرد ٚضؼیت ثیٕبر،ثز٘بٔ ٝدرٔب٘ی،خغزات
احتٕبِی رٚضٟبی ٔختّف  ٚدستٛرات پیطٍیزی السْ را ث ٝثیٕبر ٕٞ ٚزاٞبٖ ٚی ارای ٝدٞذ.
وبرٚرس ثبیذ در ٘ح ٜٛثزلزای ارتجبط ثب ثیٕبر ٕٞ ٚزاٞبٖ ٚی ،تبثیز عٚأّی ٘ظیز سٗ  ٚخٙس،ٔیشاٖ تحػیالت ،سٔیٞ ٝٙبی ٔذٞجی -فزٍٙٞی  ٚاختٕبػی -التػبدی ٚی را ٔذ ٘ظز لزار دادٚ ٜ
ٔٛلؼیت ثیٕبر را ثب تٛخ ٝث ٝػٛأُ فٛق درن ٕ٘بیذ.
وبرٚرس ثبیذ فزاٌیزد و ٝدر سٔبٖ ٔٙبست ثبسبیز دست ا٘ذروبراٖ حزفٞ ٝبی پشضىی ٔطبٚرٜٕ٘ٛد ٚ ٜس٘ ٚ ٟٓمص آٟ٘ب ر ا در ر٘ٚذ درٔبٖ ثیٕبر دریبثذ  ٚثىبر ٌیزدٕٞ ،چٙیٗ در وبرٞبی
ٌزٞٚی ٔطبروت فؼبَ  ٚسبس٘ذ ٜداضت ٝثبضذ.

تبریخ

ضٕبر ٜپز٘ٚذٜ

تشریمبت سیز پٛستی

تبریخ

ضٕبر ٜپز٘ٚذٜ

أضبء

ري ٌیزی

ضٕبر ٜپز٘ٚذٜ

تبریخ

ٌذاضتٗ ِِٝٛ
٘بسٌٚبستزیه

5

أضبء

18

أضبء

اقذامبت ػملی بز اسبس جذيل سیز:
ضٕبر ٜپز٘ٚذٜ

تبریخ

أضبء

الذأبت
 -1ادار ٜراٛٞ ٜائی
اِف -وبرٌذاری oral air way
ة -ا٘دبْ ٘ٚتیالسی ٖٛثب وٕه )BMV(Bag Valve Mask Ventilation
ج -ا٘تٛثبسیٖٛ

ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی آسٔبیصٌبسٞبی خ٘ٛی

 -2احیبء لّجی ریٛی
اِف -فطزدٖ لفس ٝسیٝٙ
ة -ضٛن اِىتزیىی
جٔ -ب٘یتٛری ًٙلّجی
ضٕبر ٜپز٘ٚذٜ

تبریخ

أضبء

ٌ-3زفتٗ ٘ٛار لّت
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ -4یزی آسٔبیص ٌبسٞبی خ٘ٛی
 -5تشریمبت
اِفٚ -ریذی
ة -داخُ ػضّٝ
ج -سیز پٛستی

تشریمبت ٚریذی

 -6ري ٌیزی
ٌ-7ذاضتٗ ِ٘ ِٝٛبسٌٚبستزیه
 -8ا٘دبْ ضستطٛی ٔؼذٜ
تبریخ

ضٕبر ٜپز٘ٚذٜ

أضبء

 -9س٘ٛذاصٔثب٘ٝ
ٔ -10زالجت اس سخٓ
اِف -ضستطٚ ٛپب٘سٕبٖ
ة -ثی حسی ٔٙغم ٝای)(Local
ج -ثخی ٝسبدٜ

تشریمبت داخُ ػضّٝ

 -11ثی حزوت سبسی ا٘ذاْ ٚست ٖٛفمزات
 -12تٛراوٛسٙتش
 -13پ٘ٛىسیِٔٛ ٖٛجز
 -14وٙتزَ خ٘ٛزیشی خبرخی
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ضزکت فؼبل در مزاقبت بیمبران) )Patient`s Careمطتمل بز:

چه ِیست ثزرسی ٔیشاٖ دستیبثی ث ٝحذالُ
ثٛسیّ ٝاسبتیذ تبئیذ ضٛد.

 -1دست ٝثٙذی اِٚی ٝثیٕبراٖ ثب ضزایظ تٟذیذوٙٙذ ٜحیبت
 -2اخذ ضزح حبَ ٞذفٕٙذ)(Problem Oriented
 -3ا٘دبْ ٔؼبی ٝٙفیشیىی
ٔ -4ؼزفی سبختبرٔٙذ) (Organizedثیٕبراٖ
 -5تػٕیٓ ٌیزی ثبِیٙی
 -6تفسیز الذأبت پبراوّیٙیه
 -7ثجت غحیح اعالػبت

 ادار ٜراٛٞ ٜائی وبرٌذاری oral air wayا٘دبْ ٘ٚتیالسی ٖٛثب وٕهBMV(Bag Valve Mask
)Ventilation
-ا٘تٛثبسیٖٛ

ٞبی آٔٛسضی وبر ٚرسٞ .ز یه اس فؼبِیتٟب ثبیذ

تبریخ

ضٕبر ٜپز٘ٚذٜ

أضبء

اصًل بزخًرد بب بیمبر بذحبل()critically il
سمبن

ريش

مکبن

آمًسش

آمًسش
والس ثخص
آٔٛسش

2سبػت
2سبػت

آمًسش

ردیف

ػىًان محتًا

1

اغ َٛثزخٛرد ثب ضٛن
در ثخص اٚرصا٘س

lecture

2

ثزخٛرد ثب ثیٕبر دچبر
وبٞص ٛٞضیبری

lecture

والس ثخص
آٔٛسش

3

رٚثزا ٜسبسی سخٓ ٌ ٚبس
ٌزفتٍی ٞب

lecture

والس ثخص
آٔٛسش

2سبػت

4

سٛختٍیٟبی حزارتی ٚ
اِىتزیىی

lecture

والس ثخص
آٔٛسش

2سبػت

5

رٚیىزد ث ٝدیس ریتٕی
ٞبی ضبیغ در اٚرصا٘س

lecture

والس آٔٛسش

2سبػت

6
7

(سبػت)

اغ َٛرٚثزا ٜسبسی
پزفطبری خ ٖٛدر
اٚرصا٘س

lecture

والس آٔٛسش

2سبػت

آ٘ب فیالوسی

lecture

والس آٔٛسش

2سبػت

7

استبد

تبریخ

ضٕبر ٜپز٘ٚذٜ

أضبء

احیبء لّجی ریٛیفطزدٖ لفس ٝسیٝٙ ضٛن اِىتزیىیٔ-ب٘یتٛری ًٙلّجی

تبریخ

ضٕبر ٜپز٘ٚذٜ

ٌزفتٗ ٘ٛار لّت
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أضبء

اصًل ريبزاٌ سبسی(ادارٌ) ايرصاوس َبی محیطی

کاريرز محترم:
ٞبی ٔستٕز ضٕب در ع َٛدٚر ٜیه ٔبٝٞ

دفتزچ ٝای را و ٝپیص ر ٚداریذ خٟت ثجت فؼبِیت
وبرٚرسی اٚرصا٘س ٔی ثبضذ.
ثخطی اس ارسیبثی پبیبٖ دٚر ٜضٕبٔ ،زثٛط ث ٝاعالػبت ثجت ضذ ٜدر ایٗ دفتزچٔ ٝی ثبضذ  .ػالٜٚ
ثز آٖ تدشی ٚ ٝتحّیُ اعالػبت رإٙٞبی ارس٘ذ ٜای ثزای پی ثزدٖ ث٘ ٝمع ٞب  ٚرفغ آٖ خٛاٞذ
ثٛد .ثٙبثزایٗ در حفظ آٖ وٛضب ثبضیذ.
مقررات تکمیل :log book
- 1وبرٚرس ٔٛظف است ن  ٜفؼبِیتٟبی ػّٕی ٟٔ ٚبرتٟبی ػّٕی وست ضذ ٜرا عجك خذاَٚ
ٔٙذرج در  log bookرٚسا٘ ٝثجت  ٚث ٝأضبء استبد ٔزثٛع ٝثزسب٘ذ.
- 2در ع َٛدٚر ٜیه ٔب ٝٞآٔٛسش ،اسبتیذ ٌزٔ ٜٚی تٛا٘ٙذ  log bookرا در اختیبر ٌزفتٚ ٝ
آ٘زا ارسیبثی ٕ٘بیٙذ.
- 3در پبیبٖ دٚر ٜیه ٔب ٝٞآٔٛسضی ،السْ است وب رٚرس  log bookرا ثٔ ٝذیز ٌز ٜٚآٔٛسضی
تحٛیُ ٕ٘بیذ تب اس ٔٙذرخبت آٖ ثزای ارسیبثی پبیبٖ دٚر ٜاستفبدٕ٘ ٜبیذ (ٕ٘ 8ز ٜوُ پبیبٖ دٚر.)ٜ
- 4در غٛرت ػذْ تىٕیُ  ،log bookتىزار ثخص اِشأی خٛاٞذ ثٛد.

آمًسش

آمًسش
والس آٔٛسش

1سبػت

والس آٔٛسش

1سبػت

ردیف

1

ٌزٔب سدٌی  ٚسزٔبسدٌی

lecture

2

غزق ضذٌی ٞ ٚیپٛتزٔی

lecture

3

ٔسٕٔٛیت ثب ٔٛٙوسیذ وزثٗ
ٌٚشش ٞب

lecture

4

5
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ريش

مکبن

ػىًان محتًا

اغٔ َٛذیذیت ٔسٕٔٛیٗ در
اٚرصا٘س:
 ٔمذٔبت  ٚاغ َٛثزخٛرداِٚیٝ
 ٔسٕٔٛیت ثب استبٔیٛٙفٗٚضذ افسزدٌیٟبی س ٝحّمٝ
ای
 ٔسٕٔٛیت تب اِىُ ٔٛاد سٛسا٘ٙذٜ ٔسٕٔٛیت ثب اپیٛئیذ ٞب ٚٔٛاد رٚاٍ٘زداٖ
 ٔسٕٔٛیت ثب سٕ ْٛدفغآفبت ٘جبتی  ٚحطز ٜوص ٞب
ٞٚیذرٚوزثٗ ٞب
ثی ٛتزٚریسٓ  ٚسالح ٞبی وطتبر
خٕؼی

سمبن

والس آٔٛسش

آمًسش
(سبػت)

1سبػت

lecture

والس آٔٛسش

ٞزوذاْ اس
ٔٛضٛع یه
سبػت

lecture

والس آٔٛسش

1سبػت

8

استبد

سمبن

ريش

مکبن

آمًسش

آمًسش
والس آٔٛسش

1سبػت
1سبػت
1سبػت

ردیف

ػىًان محتًا

6

ثزخٛرد ثب ثیٕبرثبتطٙح فؼبَ

lecture

7

ثزخٛرد ثب ثیٕبر ثب تٍٙی ٘فس

lecture

والس آٔٛسش

8

ثزخٛرد ثب ثیٕبر ثب درد لفسٝ
سیٝٙ

lecture

والس آٔٛسش

آمًسش

استبد

(سبػت)

چک ليست ( )Log bookدوره کارورزی
بخش طب اورژانس

9
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ارتببط محتًا بب بخص

مىابغ اصلی برای مطالعٍ:

ٔٙبثغ اغّی ٕٞبٖ ٔٙبثغ آسٔ ٖٛپیص وبرٚرسی است.
*مىببغ بزای مطبلؼٍ بیطتز ػببرتىذ اس:
1-Emergency Medicine: Just the Facts. Ma J. Cline D,
Tintinalli J, Kelen G.Mc Graw Hill, 6th ed. ,2011
2-Current Diagnosis and Treatment Emergency Medicine.
Stone C.K , Humphries R., McGraw Hill, 2d ed., 2008

ػىًان

مکبن

حذاقل سمبن

استبد

ريش

 -1وبرٌبٟٞب
ضبُٔ:
احیبی پبیٝ
،احیبی پیطزفت،ٝ
راٛٞ ٜایی ،تزٔٚب

Skill lab

4سبػت

استفبد ٜاس ٔٛالص

ٌز ٜٚثیٟٛضی

ٌ -2شارش
غجحٍبٞی

ثیٕبرستبٖ
فبعٕ ٝسٞزا

1سبػت

ٔؼزفی ثیٕبر تٛسظ
دا٘طدٛ

ٌز ٜٚداخّی

 -3الذأبت ػّٕی

اٚرصا٘س

-

آٔٛسش ثز ثبِیٗ

ٌز ٜٚداخّی،
خزاحی

 -4ضزوت در را٘ذ
آٔٛسضی

اٚرصا٘س

2سبػت

را٘ذ ثز ثبِیٗ ثیٕبر

ٌز ٜٚداخّی،
خزاحی

 -5ضزوت در
ٔزالجت اس ثیٕبراٖ

اٚرصا٘س

در وطیىٟبی
24سبػتٝ

ثز ثبِیٗ ثیٕبر

 -6خٛد آٔٛسی

اٚرصا٘س

//

ثز ثبِیٗ ثیٕبر

//

//

//
-

فزاٌیزی تٕبتیه در ٔحٛرٞبی:
-1ثزخٛرد اِٚی ٝثب ثیٕبراٖ ٔتٕبیش ٘طذٙٔ( *)undifferentiated( ٜظٛر* ثیٕبرا٘ی وٛٙٞ ٝس
تطخیع دلیمی ثزای آٟ٘ب ٔغزح ٘طذ ٜاست).
-2استذالَ ثبِیٙی
ٟٔ-3برت ثزلزاری ارتجبط
-4آضٙبئی ثب ٔسبئُ لب٘٘ٛی،حزف ٝای  ٚاخاللی حیغ ٝعت اٚرصا٘س
-5آضٙبئی ثب ٟٔبرت ثز٘بٔ ٝریشی ٔ ٚذیزیت در ثخص اٚرصا٘س
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شرح يظایف کاريرزان:

ريش آمًزش:
 آٔٛسش ثبِیٙی در ثخص اٚرصا٘س ثزاسبس وٙفزا٘س ،را٘ذ ثخص  ٚ Skill lab ٚا٘دبْ وطیه
ٔی ثبضذ.
Bedside teaching
Problem-based learning
Apprenticeship model
Lecture
Small group discussion
Role play
Video presentation
Workshop
Task-based learning
Demonstration
Authentic learning













سمبوبىذی آمًسش:

سبػت

8-9

9-10/30

10/45-12

ضٙجٝ

ٌشارش غحجٍبٞی

ضزوت در را٘ذ

ضزوت در والس

یىطٙجٝ

ٌشارش غحجٍبٞی

ا٘دبْ أٛر ٔحِٝٛ

ضزوت در والس

دٚضٙجٝ

ٌشارش غحجٍبٞی

ا٘دبْ أٛر ٔحِٝٛ

ضزوت در والس

س ٝضٙجٝ
چٟبرضٙجٝ

"
ٌزا٘ذ را٘ذ

ا٘دبْ أٛر ٔحِٝٛ

"

پٙدطٙجٝ

-

"
-

"
-

ٞفتٝ

وبرٚرساٖ ٔی ثبیست ٞز رٚس غجح راس سبػت  7/30غجح در ثیٕبرستبٖ حضٛر داضت ٝثبضٙذ ٚ
سبػت خزٚج اس ثیٕبرستبٖ  12/30ظٟز ٔی ثبضذ.
حضٛر وّی ٝوبرٚرساٖ دٚر ٜدر تٕبْ ثز٘بٔٞ ٝبی فٛق اِشأی است.
وبرٚرس ٔیجبیست در ٞز ٔب ٜتؼذاد  8-10وطیه ثزای خٛد تٙظیٓ ٕ٘ٛد ٚ ٜثٔ ٝذیز ٌز ٜٚتحٛیُ
ٕ٘بیٙذ .سبػت ضزٚع وطیه اس  7/30غجح ِغبیت  7/30رٚس ثؼذ خٛاٞذ  .پس اس پبیبٖ وطیه،
وبرٚرس ّٔشْ ث ٝحضٛر در ثز٘بٔٞ ٝبی آٔٛسش رٚس ثؼذ اس وطیه ٔی ثبضذ  ٚسبػت خزٚج ٕٞبٖ
ٔ 12/30ی ثبضذ .در را٘ذ رٚس ثؼذ اس وطیه ،وبرٚرس ثبیستی آٔبدٌی وبفی خٟت ٔؼزفی ثیٕبر ثٝ
پشضه ٔزثٛع ٚ ٝحضٛر فؼبَ در ثحث ٞبی ػُٔی را داضت ٝثبضذ .
پٛضیذٖ رٚپٛش سفیذ  ٚتٕیش در تٕبْ سبػبت حضٛر در ثیٕبرستبٖ ٘ ٚػت وبرت ضٙبسبئی
ػىسذار ثزرٚی رٚپٛش اِشأی است.
وبرٚرس ثذ ٖٚاعالع لجّی استبد ٔزثٛع ٚ ٝیب ٔذیز ٌز ٜٚداخّی حك تزن را٘ذ آٔٛسضی  ٚوالسٟبی
آٔٛسضی را ٘ذارد.
در غٛرت ٘یبس ثٔ ٝزخػی ضزٚری السْ است ثب درخٛاست وتجی اس عزف وبرٚرس  ٚتبئیذ ٔذیز
ٌز ٜٚداخّی  ٚتؼییٗ خب٘طیٗ اس عزف وبرٚرس غٛرت ٌیزد  .در غیز ایٙػٛرت غیجت ٔحسٛة
ضذٙٔ ٚ ٜدز ث ٝحذف دٚر ٜخٛاٞذ ضذ.
ارزشیابی:
اِف) تىٕیُ ٕ٘ 5 (log bookز)ٜ
ة) حضٛر  ٚغیبة  ٚرػبیت اخالق پشضىی در رفتبر ثب ٕٞهاراٖ -پزس ٚ ُٙثیٕبراٖٕ٘ 2 :زٜ
ج) ثزٌشاری أتحبٖ ٕ٘ 3 (osceز)ٜ
د) أتحبٖ وتجی پبیبٖ ثخص( ٕ٘10ز)ٜ
در غٛرتی و ٝوبرٚرس وٕتز اس  %60وُ ٕ٘ز ٜارسضیبثی (وٕتز اس  )12را وست ٕ٘بیذ السْ است
تدذیذ دٚر ٜضٛد.

 در ضزایظ خبظ ،در ٔٛاردی و ٝوبرٚرس در یىی اس ٔٛارد فٛق ٕ٘ز ٜوبفی را وست ٘ىزد ٜثبضذ،
ثٙب ث ٝغالحذیذ ٔذیز ٌزٔ ٚ ٜٚغزح ضذٖ در ضٛرای آٔٛسش ٌز٘ ٚ ٜٚظز دیٍز اسبتیذ  ،در ٔٛرد
ٚی تػٕیٓ ٌیزی خٛاٞذ ضذ ( .ثؼٛٙاٖ ٔثبَ تزن وطیه ،تٛاٖ ػّٕی پبییٗ ،ثی احتزأی ثٝ
ٕٞىبراٖ  ٚثیٕبراٖ .)..... ٚ

11

12

