
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :شرح يظایف کارآمًزان

اؿٙذ ٚ ػبػت كجح دس ثیٕبسػتبٖ حضٛس داؿتٝ ة 30/7وبسآٔٛصاٖ ٔی ثبیؼت ٞش سٚص كجح ساع ػبػت  -

 .ٔی ثبؿذ ػلش 16خشٚج اص ثیٕبسػتبٖ

 .اػتحضٛس وّیٝ وبسآٔٛصاٖ دٚسٜ دس تٕبْ ثش٘بٔٝ ٞبی فٛق اِضأی  -

. وـیه ثشای خٛد تٙظیٓ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ ٔذیش ٌشٜٚ تحٛیُ ٕ٘بیٙذ 8-10وبسٚسصاٖ ٔیجبیؼت دس ٞش ٔبٜ تؼذاد    

ؿت خٛاٞذ ثٛد ٚ پغ اص پبیبٖ وـیه، وبسآٔٛص ّٔضْ ثٝ حضٛس  8كجح ِغبیت  30/7ػبػت ؿشٚع وـیه اص 

دس سا٘ذ سٚص ثؼذ . ٔی ثبؿذ 30/12دس ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؽ سٚص ثؼذ اص وـیه ٔی ثبؿذ ٚ ػبػت خشٚج ٕٞبٖ 

اص وـیه، وبسآٔٛص ثبیؼتی آٔبدٌی وبفی خٟت ٔؼشفی ثیٕبس ثٝ پضؿه ٔشثٛعٝ ٚ حضٛس فؼبَ دس ثحث ٞبی 

 .ػّٕی سا داؿتٝ ثبؿذ

پٛؿیذٖ سٚپٛؽ ػفیذ ٚ تٕیض دس تٕبْ ػبػبت حضٛس دس ثیٕبسػتبٖ ٚ ٘لت وبست ؿٙبػبئی ػىؼذاس ثشسٚی  -

 .سٚپٛؽ اِضأی اػت

اعالع لجّی اػتبد ٔشثٛعٝ ٚ یب ٔذیش ٌشٜٚ داخّی حك تشن سا٘ذ آٔٛصؿی ٚ والػٟبی آٔٛصؿی وبسآٔٛص ثذٖٚ  -

 .سا ٘ذاسد

دس كٛست ٘یبص ثٝ ٔشخلی ضشٚسی الصْ اػت ثب دسخٛاػت وتجی اص عشف وبسآٔٛص ٚ تبئیذ ٔذیش ٌشٜٚ داخّی  -

ٔٙدش ثٝ حزف دس غیش ایٙلٛست غیجت ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ . ٚ تؼییٗ خب٘ـیٗ اص عشف وبسآٔٛص كٛست ٌیشد

 .دٚسٜ خٛاٞذ ؿذ
 

 :ارزضیبثی
ا٘دبْ ٔی ( ٕ٘شٜ% 60)ٚ اسصؿیبثی ٘حٜٛ ػّٕىشد وبسآٔٛص ( ٕ٘شٜ% 40)اسصؿیبثی ثلٛست اسصؿیبثی تٛاٖ ػّٕی 

 .ؿٛد

 (ٕ٘شٜ (8. اسصؿیبثی تٛاٖ ػّٕی ثلٛست أتحبٖ وتجی دس پبیبٖ ثخؾ كٛست ٔی ٌیشد

 :داسصؿیبثی ػّٕىشد ثشاػبع ٔٛاسد صیش كٛست ٔی ٌیش

 (ٕ٘شٜ 10)log bookتىٕیُ ( اِف

 ٕ٘شٜ 2: پشػُٙ ٚ ثیٕبساٖ -حضٛس ٚ غیبة ٚ سػبیت اخالق پضؿىی دس سفتبس ثب ٕٞىبساٖ( ة

سا وؼت ٕ٘بیذ الصْ اػت تدذیذ دٚسٜ ( 12وٕتش اص )وُ ٕ٘شٜ اسصؿیبثی % 60دس كٛستی وٝ وبسآٔٛص وٕتش اص 

 .ؿٛد

 ٔٛاسد فٛق ٕ٘شٜ وبفی سا وؼت ٘ىشدٜ ثبؿذ، ثٙب ثٝ  دس ؿشایظ خبف، دس ٔٛاسدی وٝ وبسآٔٛص دس یىی اص

كالحذیذ ٔذیش ٌشٜٚ داخّی ٚ ٔغشح ؿذٖ دس ؿٛسای آٔٛصؽ ٌشٜٚ داخّی ٚ ٘ظش دیٍش اػبتیذ داخّی، دس ٔٛسد 

ثؼٙٛاٖ ٔثبَ تشن وـیه، تٛاٖ ػّٕی پبییٗ، ثی احتشأی ثٝ ٕٞىبساٖ ٚ ثیٕبساٖ . )ٚی تلٕیٓ ٌیشی خٛاٞذ ؿذ

 ٚ.)..... 

 

 :ٍزشهٌبثغ آم

 (آخشیٗ چبح)وتبة ٞبسػیٖٛ ٚ اػب٘ـیبَ ػیؼُ 
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و یا حضور در کالس و ( bed side)ثش ثبِیٗ ثیٕبس : ٘حٜٛ آٔٛصؽ دس ایٗ لؼٕت ثٝ دٚ كٛست

 .می باشد( case presentation)معرفی بیمار 

 

 :گراوذ راوذ

چٟبسؿٙجٝ ٞش ٞفتٝ اختلبف ثٝ ٌشا٘ذ سا٘ذ داسد وٝ دس ایٗ خّؼٝ اػبتیذ ثیٕبساٖ حبٚی ٘ىبت 

ٞبی پیچیذٜ ٞؼتٙذ ٚ ٘یبص ثٝ تجبدَ   caseتـخیلی خبِت ٚ آٔٛص٘ذٜ یب ثیٕبسا٘ی وٝ ػٕٛٔبً  -ثبِیٙی

ا خٟت ؿشوت ثب دػٛت اص آ٘ٝ)٘ظش ثب دیٍش اػبتیذ ٌشٜٚ داخّی ٚ یب ثؼضبً اػبتیذ ٌشٜٚ ٞبی غیش داخّی 

دس ایٗ خّؼٝ ٔؼشفی ٔی ؿٛ٘ذ ٞش ( ثیٕبس ثؼتشی ٚ یب ػشپبیی)ٚخٛد داسد ( دس خّؼٝ ٌشٜٚ داخّی

 .ثیٕبس ٔؼشفی ٔی ؿٛد 4-6خّؼٝ 

 :شيروال کالب

سٚصٞبی پٙدـٙجٝ طٚس٘بَ والة تٛػظ یىی اص اػبتیذ ٌشٜٚ داخّی ثشٌضاس ٔی ؿٛد وٝ دس آٖ ٔمبالت 

 . ٚسد ثحث ٚ ٘مذ ٚ ثشسػی لشاس ٔی ٌیشدا٘تخبة ؿذٜ اص طٚس٘بِٟبی ٔؼتجش ْ

 ٕٞبتِٛٛطی آٔٛصؽ خٛاٞٙذ داؿت -دس عَٛ دٚسٜ ػٝ ٔبٞٝ آٔٛصؿی یه ٞفتٝ دس ثخؾ ا٘ىِٛٛطی

 ٕٞچٙیٗ دس عی ٞفتٝ چٟبس سٚص دسٔبٍ٘بٜ فٛق تخللی ٞٓ ؿشوت ٔیىٙٙذ

 : زهبًجٌذی آهَزش
 

 ساعت               

 َفتٍ 
7.45-8.30 8.30-9.15        9.15-11 

 درماوگاٌ* 

11-9 

راوذ 

 امًزشی

11-13 

 ضٌجِ
گسارش 

 غجحگبّی
 " درهبًیراًذ  

 زوماتو

 یىطٌجِ
گسارش 

 غجحگبّی
" " " 

 غدد

 

 دٍضٌجِ
گسارش 

 غجحگبّی
" " " 

 کوارش

 سِ ضٌجِ
گسارش 

 غجحگبّی
" " " 

 ریه

 چْبرضٌجِ
گسارش 

 غجحگبّی
" " " 

 نفرو

 " " " شٍرًبل والة پٌجطٌجِ
- 

 

 

 

 

 عناوین

 2 تؼریف دٍرُ

 2 اّذاف ولی وبرآهَزی

 5 سرفػل ٍ هحتَای درٍس

 10 رٍش آهَزضی

 11 زهبًجٌذی اجرای ثرًبهِ آهَزضی

 12 ضرح ٍظبیف وبرآهَز

 12 رٍش ارزضیبثی پیطرفت تحػیلی

 12 هٌبثغ ٍ هراجغ
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 :ساتیذ تخشا

 ٔذیش ٌشٜٚ داخّیدوتش ٔحٕذسضب سٚاٖ ثذ   -1

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّیدوتش اػظٓ أیٙی    -2

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّیدوتش ٟٔشصاد ثحتٛیی    -3

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّیدوتش ٔحٕذسضب وال٘تش ٞشٔضی   -4

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّیدوتش ػیذ ٔؼؼٛد عجیت   -5

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّیدوتش ایشج ٘جی پٛس    -6

 ٔی ٌشٜٚ داخّیٞیئت ػُدوتش صیٙت ػّیپٛس    -7

  ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّیدوتش ػٛداثٝ ص٘ذٜ ثٛدی   -8

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّیدوتش اثشاٞیٓ ػلفٛسی    -9

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّی                      دوتش صٞشٜ ٘ؼیٕی -10

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّیدوتش اصیتب كبِحی فش   -11

 داخّی ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚدوتش ػىیٙٝ افشاختٝ    -12

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّی    ٘بٞیذ آساْ دوتش -13

 ٞیئت ػّٕی ٌشٜٚ داخّیدوتش ِٔٛٛد ػجبع صادٜ    -14

 دوتش احٕذ ػشة  -15

 Imdgroup@bpums.ac.ir :آدرس گريٌ

 :شىاسىامٍ درس

 وبسآٔٛصی داخّی: ػٙٛاٖ دٚسٜ وبرآهَزی داخلی: ٘بْ دسع

 سٚا٘جذٔحٕذسضب  دوتشآلبی  :٘بْ ٔؼئَٛ دٚسٜ   9: تؼذاد ٚاحذ

 وبسآٔٛصاٖ داخّی: ٌشٜٚ ٞذف:    صٔبٖ ثشٌضاسی

 دٚسٜ فیضیٛپبتِٛٛطی ٚ لجِٛی دس أتحبٖ خبٔغ ػّْٛ پبیٝ: دسٚع پیؾ ٘یبص

 

 

 

 :ريش آمًزش

آٔٛصؽ ثبِیٙی دس ثخؾ داخّی ثشاػبع ثشٌضاسی ٌضاسؽ كجحٍبٞی، وٙفشا٘غ ٞبی ٞفتٍی، سا٘ذ 

Working سا٘ذ، طٚس٘بَ والة ٚ ا٘دبْ وـیه ٔی ثبؿذ، سا٘ذ آٔٛصؿی، ٌشا٘ذ. 

 

 :گسارش غجحگبّی

ؿٙجٝ ٞش ٞفتٝ ٚ ثب حضٛس چٙذ تٗ اص اػبتیذ عجك  صاسؽ كجحٍبٞی دس سٚصٞبی ؿٙجٝ ِغبیت چٟبسي

ثش٘بٔٝ ٔـخق ؿذٜ دس اثتذای ٞش ٔبٜ، ٚ ثب حضٛس وّیٝ دا٘ـدٛیبٖ آٖ دٚسٜ ثشٌضاس ٔی ؿٛد ٚ دس آٖ 

سٚص ٌزؿتٝ دس ثخؾ داخّی تٛػظ دا٘ـدٛیبٖ وـیه ٔؼئَٛ ٔؼشفی  ػتشی ؿذٜ عی ثیٕبساٖ ة

ؿذٜ ٚ ٞذف آٖ چٍٍٛ٘ی ا٘دبْ ؿشح حبَ ٚ ٔؼبیٙٝ، ا٘دبْ آصٔبیـبت الصْ ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ ثیٕبساٖ ٚ 

 .تـخیق ٞبی افتشالی ٔغشح ؿذٜ ثشای ٞش ثیٕبس اػت

 

 :وٌفراًسْبی ّفتگی

اػبتیذ ٌشٜٚ داخّی ٚ ثب حضٛس وّیٝ  ٞش ٞفتٝ تٛػظ یىی اص ٚ پٙح ؿٙجٝ دٚؿٙجٝ دس سٚصٞبی 

 Case Presentationٚ یب  Lectureدا٘ـدٛیبٖ كٛست ٔی ٌیشد ٚ  یىی اص ثیٕبسیٟبی داخّی ثلٛست 

 .ٔٛسد ثحث لشاس ٔی ٌیشد

 

Working round:  

یىی اص اػبتیذ ٔؼئَٛ آٔٛصؽ  ٘بٔٝ آٔٛصؿی كٛست ٔی ٌیشد ٞش كجح ٞش سٚص ایٗ لؼٕت اص ثش

دس ایٗ سا٘ذ، تٕبْ (. عجك ثش٘بٔٝ تٙظیٓ ؿذٜ دس اثتذای ٞش ٔبٜ)دا٘ـدٛیبٖ دس ایٗ لؼٕت ٔی ثبؿذ 

ثیٕبساٖ ثؼتشی دس ثخؾ داخّی تٛػظ وبسآٔٛص یب وبسٚسص داخّی ثٝ اػتبد ٔؼشفی ؿذٜ ٚ ٞذف اكّی 

ی ثش ثبِیٗ ثیٕبس، اسصیبثی آٌبٞی دا٘ـدٛ اص ایٗ سا٘ذ، ثشسػی ٘حٜٛ ٌشفتٗ ؿشح حبَ، ا٘دبْ ٔؼبیٙٝ ثبِیٗ

ػیش ثیٕبسی ٚ اعالع اص دسٔبٟ٘بی ا٘دبْ ؿذٜ ثشای ثیٕبس ٚ اسائٝ تـخیق افتشالی ٞب ٚ الذأبت ٔٛسد 

ٚ ثش ثبِیٗ ثیٕبس كٛست ٔی ٌیشد ٚ دس كٛست  bed sideایٗ سا٘ذ ثلٛست . پیٍیشی ثؼذی ٔی ثبؿذ

 .٘ذاؿتٗ ٔحذٚدیت صٔب٘ی، ٘ىبت ػّٕی تئٛسی ٞٓ دس ٔٛسد آٖ ثیٕبسی خبف ثحث ٔی ؿٛد

 

 :راوذ آمًزشی

ئٝ ٔغبِت ػّٕی ٔی كٛست ٔی ٌیشد ٚ ٔحٛس ػٕذٜ ایٗ سا٘ذ اسا كجح 11ػبػت ایٗ سا٘ذ دس ٞش سٚص

 .ظیٓ ؿذٜ تٛػظ ٔذیش ٌشٜٚ داخّی، ا٘دبْ ٔی ؿٛدتٛػظ یه اػتبد عجك ثش٘بٔٝ تٗ ثبؿذ وٝ ٞش سٚص
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ف
دی

ر
 

 عنوان محتوا

روش آموزش دادن و 

 فراگرفتن
(teaching and learning 

method) 

 زمان آموزش مکان آموزش

 استاد

 skillآهَزش ثبلیٌی ٍ  تسریك اًسَلیي 53

lab 

Skill lab  ٍ

 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر والًتر

 ثیوبرستبى skill lab احیبی للجی ریَی 54
در عَل دٍرُ 

 وبرآهَزی
 وبرگبُ آهَزضی

 ثیوبرستبى آهَزش ثبلیٌی پبلس اوسی هتری 55
در عَل دٍرُ 

 وبرآهَزی

اسبتیذ ٍ 

 رزیذًتْبی داخلی

56 

اًذیىبسیَى ّب ٍ ػَارؼ 

تراًسفَزیَى خَى ٍ 

 فراٍدُ ّب

آهَزش ثبلیٌی والسْبی 

 تئَری
 تبىثیوبرس

دٍرُ در عی 

ّبی 

وبرآهَزی ٍ 

 وبرٍرزی

 دوتر رٍاى ثذ

 تبىثیوبرس Role modeling ثرلراری ارتجبط هٌبست 57

دٍرُ ّبی 

وبرآهَزی ٍ 

 وبرٍرزی

اػضبی ّیئت 

 ػلوی 

58 
گرفتي ضرح حبل ٍ هؼبیٌِ 

 ثیوبراى
 تبىثیوبرس آهَزش ثبلیٌی 

دٍرُ ّبی  

وبرآهَزی ٍ 

 وبرٍرزی

اػضبی ّیئت 

لوی ٍ دستیبراى ع

گرٍُ  تخػػی 

 داخلی

 Role modeling ًگبرش گسارضبت پسضىی 59
ی دٍرُ در ط

 آهَزضی 
 وبرآهَزی

اػضبی ّیئت 

  ٍ دستیبراى ػلوی

60 
تفسیر، تَغیف، تحلیل ٍ 

 ًمذ هذارن پسضىی

 Role modeling 
آهَزش ثبلیٌی والسْبی 

 تئَری

 تبىثیوبرس

در عی دٍرُ 

پسضىی 

 ػوَهی

اػضبی ّیئت 

 ػلوی 

61 
ثبلیٌی استذاالل 

(clinical reasonoing) 
Role modeling 

 
ٍاحذ تَسؼِ 

 آهَزش 

در عی دٍرُ 

 وبرآهَزی

اػضبی ّیئت 

 ػلوی 

62 
لضبٍت ٍ تػوین گیری 

 ثبلیٌی
Role modeling 

 
ٍاحذ تَسؼِ 

 آهَزش 

در عی دٍرُ 

پسضىی 

 ػوَهی

ای ّیئت اػؽ

 ػلوی 

 اخالق پسضىی 63
Role modeling 

 

 ثیوبرستبى

آهَزضی ٍ 

ٍاحذ تَسؼِ 

 آهَزش

در عی دٍرُ 

ّبی 

وبرآهَزی ٍ 

 وبرٍرزی

اػضبی ّیئت 

 ػلوی 

 

 

 

 

 :تعریف ديرٌ

ٞت ٔحمك ؿذٖ ٚاحذ ٔی ثبؿذ ٚ ج 9ٔبٞٝ ثٝ اسصؽ  3دٚسٜ وبسآٔٛصی داخّی یه دٚسٜ اخجبسی 

 .داخّی ثشٌضاس ٔی ٌشدد اٞذاف آٔٛصؿی دس ثخؾ
 

 :اَذاف کلی

ٞت ت حشفٝ ای پضؿىی، دا٘ؾ الصْ جثبیذ ثتٛا٘ذ ثب سػبیت اكَٛ ٚ ٔمشسا ٔٛصدس پبیبٖ دٚسٜ وبسآ

ؿٙبػبئی ؿىبیت ٞب ٚ تظبٞشات ػٕذٜ ثیٕبسیٟبی ؿبیغ داخّی ٚ سٚؽ سٚیىشد ثٝ ثیٕبساٖ سا وؼت 

ثب سػبیت اخالق پضؿىی سا ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘حٜٛ كحیح استجبط ثب ثیٕبساٖ، پشػُٙ پضؿىی ٚ ٕٞشاٞبٖ ثیٕبس 

ٔٛاسدی وٝ ػالٔت خٛد سا دس ٔؼبِدٝ ثب ثیٕبساٖ پشخغش ثٝ خبعشٜ ٔی افىٙذ  وؼت ٕ٘بیذ ٚ ٕٞچٙیٗ

 .ؿٙبػبیی ٕ٘بیذ

 :اَذاف میاوی

 :فراگیر تایذ تتًاوذ

فشاٌیش ثب ثیٕبسی ٞبی ؿبیغ عت . تٛا٘بئی اخز ؿشح حبَ ٚ ٔؼبیٙٝ ثبِیٙی وبُٔ سا داؿتٝ ثبؿذ -1

 .دٜ عت داخّی آؿٙب ؿٛدْداخّی، ؿىبیبت ٚ تظبٞشات ع

 (ؿبُٔ ػالئٓ، ٘ـب٘ٝ ٞب، ػیش ثبِیٙی) تظبٞشات ثبِیٙی -2

 (الذأبت آصٔبیـٍبٞی ٚ پبساوّیٙیه)سٚؿٟبی اسصیبثی ثیٕبساٖ  -

 -دسٔبٟ٘بی ٔذیىبَ سا دس ٔٛسد ثیٕبسیٟبی ؿبیغ داخّی ثذا٘ذ ٚ لبثّیت خٕغ سٚیىشدٞبی اِٚیٝ ثٝ  -

ٚ پبساوّیٙیه سا وؼت ٕ٘ٛدٜ  ثٙذی یبفتٝ ٞبی خٕغ آٚسی ؿذٜ دس ؿشح حبَ ٚ یبفتٝ ٞبی فیضیىی

 .ثبؿذ

خیق ٚ ػٝ ٔبٞٝ داخّی، اپیذٔیِٛٛطی، ػجت ؿٙبػی، اكَٛ تؾ دٚسٜ وبسآٔٛص ثبیذ دس عی -3

 .ٔمذٔبت دسٔبٖ ثیٕبسیٟبی ؿبیغ داخّی سا فشاٌیشد

 عشص ثشخٛسد ثب اػپٍّٙٛٔبِی ٚ ِٙفبد٘ٛپبتی :یَماتًلًش

 تیهٍٔبِٛثالػتیه ٚ ِٕٞٛی -یٟبی ٔضٔٗثیٕبس -ا٘ٛاع وٓ خٛ٘ی ٞب ؿبُٔ فمش آٞٗ -

 ٘بسػبئی ٔغض اػتخٛاٖ -ٌّٕٞٛٛثیٙٛپبتی ٞب -

 خٛ٘شیضی دٞٙذٜ اختالالت ا٘ؼمبدی ٚ -

 ِٛػٕی ٚ ِٙفْٛ -

 تشا٘ؼفٛصیٖٛ ٚ ػٛاسم آٖ -

آستشیت  -ٔفلّی ثیٕبسیٟبی وشیؼتبِی -آستشیت ػفٛ٘ی -پّی آستشیت -ٔٛ٘ٛآستشیت :ريماتًلًشی

 ٚ آستشٚپبتیاػپٛ٘ذیُ -پشی آستشیت -آستشیت تئٛاع -ٔیاػىّشٚدس -ِٛپٛع -سٚٔبتٛئیذ
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ػٙذسْٚ  -ثیٕبسیٟبی ٌّٛٔشِٚی -اختالالت اػیذ ٚ ثبص -٘بسػبئی حبد ٚ ٔضٔٗ وّیٝ :وفريلًشی

 ػًٙ ٞبی وّیٝ -دیبِیض -ػفٛ٘ت ٞبی ادساسی -٘فشٚتیه

 -ائیثیٕبسیٟبی ا٘ؼذادی ساٜ ٞبی ٞٛ -تٍٙی ٘فغ -ػشفٝ -٘حٜٛ ثشخٛسد ثب ٕٞٛپتضی :تیماریُای ریٍ

 ػشعبٟ٘بی ؿبیغ سیٝ -ادْ سیٝ -٘بسػبئی حبد تٙفؼی -ػُ -ثیٕبسیٟبی ػفٛ٘ی سیٝ -تشٚٔجٛآٔجِٛی سیٝ

 -اػٟبَ حبد ٚ ٔضٔٗ -ثیٕبسیٟبی اِتٟبثی سٚدٜپپتیه ثیٕبسیٟبی اػیذ  :تیماریُای گًارشی

 – اتٛایٕیٖٛ  -داسٚئی -ٞپبتیت ٞبی ٚیشٚػی -ثیٕبسیٟبی وجذی -ػشعبٟ٘بی ؿبیغ دػتٍبٜ ٌٛاسؽ

 پب٘ىشاتیت حبد ٚ ٔضٔٗ: ثیٕبسیٟبی پب٘ىشاع -ػًٙ ٞب ٚ وّٝ ػیتیت: ثیٕبسیٟبی كفشاٚی

اختالالت  -یضاختالالت ٞیپٛف –دیبثت ٚ ػٛاسم آٖ ٚ اٚسطا٘غ ٞبی دیبثت  :تیماریُای اوذيکریه

 -٘بسػبئی اِٚیٝ ٚ ثب٘ٛیٝ: ثیٕبسیٟبی آدس٘بَ -٘ذَٚ تیشٚئیذ -ٌٛاتش -ٞیپٛٚٞیپشتیشٚئیذ: تیشٚئیذ

 ٞیپشِیپیذٔی -ٚپٛسصاػتئ -ساتیشٚئیذ ٚ ٔتبثِٛیؼٓ وّؼیٓاختالالت پب -فئٛوشٚٔٛػتیْٛ

 :اَذاف جسئی

 :حیغِ داًص -الف

آٔٛص ثبیذ ثشای ٞش وذاْ اص خٙجٝ ٞبی ثبِیٙی ٔٛسد اؿبسٜ صیش، دا٘ؾ وبفی دس ٔٛسد اپیذٔیِٛٛطی، وبس

تبسیخچٝ ثبِیٙی، تبثیش ػٛأُ ثبِمٜٛ ػجت ؿٙبػی، ثیٕبسیضایی، آػیت ؿٙبػی، تظبٞشات ثبِیٙی، 

 .فیضیىی ٚ سٚحی ثش ثیٕبس، ثشسػی، ٚ اكَٛ ٔمذٔبتی اداسٜ ٚ دسٔبٖ ثیٕبس سا داسا ثبؿذ

 دسد ؿىٓ -1

 ٘بسػبیی حبد وّیٝ -2

 ثیٕبسی ٔضٔٗ وّیٝ -3

 وٓ خٛ٘ی -4

 وٕش دسد -5

 ثیٕبسی ا٘ؼذادی ٔضٔٗ سیٝ ٚ آػٓ -6

 ػفٛ٘ت ٞب ٚ پٙٛٔٛ٘ی -7

 ٚعریبثت ّٔیت -8

 دیغ ِیپیذٔی -9

 اختالالت آة ٚ اِىتشِٚیت ٞب ٚ اػیذ ٚ ثبص -10

 خٛ٘شیضی ٞبی ٌٛاسؿی -11

 ثیٕبسیٟبی وجذی ٚ كفشاٚی -12

 

 

ف
دی

ر
 

 عنوان محتوا
 روش آموزش دادن و فراگرفتن

(teaching and learning 

method) 

 زمان آموزش مکان آموزش

 استاد

38 
ترهجَز ٍریذی ٍ آهجَلی 

 ریَی

آهَزش ثبلیٌی ٍ وٌفراًسْبی 

 درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ًؼیویدوتر 

39 
رٍیىرد ثِ خًَریسیْبی 

 حبد ٍ هسهي گَارضی

وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػلیپَردوتر 

40 
رٍیىرد دیسفبشی ٍ 

 ادیٌَفبشی

ٍ وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی 

 درٍى ثخطیّبی 
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػلیپَردوتر 

 رٍیىرد ثِ دردّبی ضىوی 41
وٌفراًس  آهَزش ثبلیٌی ٍ

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر عجیت

 رٍیىرد ثِ دیس پپسی 42
وٌفراًس  آهَزش ثبلیٌی ٍ

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر عجیت

 ثیوبرستبى وٌفراًس ّبی درٍى ثخطی  رٍیىرد ثِ یجَست 43
در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػلیپَردوتر 

44 
رٍیىرد ثِ اسْبلْبی حبد ٍ 

 هسهي

وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر عجیت

45 
رٍیىرد ثِ ایىتر ٍ تفسیر 

 آزهبیطْبی وجذی

آهَزش ثبلیٌی ٍ سرپبیی ٍ 

 وٌفراًس ّبی درٍى ثخطی

ثیوبرستبًْبی 

 آهَزضی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػلیپَر دوتر

 سیرٍز 46
آهَزش ثبلیٌی ٍ سرپبیی ٍ 

 وٌفراًس ّبی درٍى ثخطی

ثیوبرستبًْبی 

 آهَزضی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر عجیت

47 
رٍیىرد ثِ تفسیر 

 آزهبیطْبی وجذی

آهَزش ثبلیٌی ٍ سرپبیی ٍ 

 ثخطیوٌفراًس ّبی درٍى 

ثیوبرستبًْبی 

 آهَزضی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػلیپَردوتر

48 

درخَاست ٍ اًذیىبسیَى، 

تفسیر تستْبی سرٍلَشی 

 ّپبتیت ّب

آهَزش ثبلیٌی ٍ سرپبیی ٍ 

 وٌفراًس ّبی درٍى ثخطی

ثیوبرستبًْبی 

 آهَزضی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر ٍحذت

49 
رٍیىرد ثِ آسیت ٍ تفسیر 

 آًبلیس هبیغ آسیت

ثبلیٌی ٍ سرپبیی ٍ  آهَزش

 وٌفراًس ّبی درٍى ثخطی

ثیوبرستبًْبی 

 آهَزضی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػلیپَر دوتر

50 
اًذیىبسیَى ٍ تفسیر 

 آزهبیص هذفَع

آهَزش ثبلیٌی ٍ سرپبیی ٍ 

 وٌفراًس ّبی درٍى ثخطی

ثیوبرستبًْبی 

 آهَزضی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػلیپَردوتر 

 ثبلیٌیآهَزش  استفبدُ از گلَوَهتر 51
ثیوبرستبًْبی 

 آهَزضی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 آرامدوتر 

52 
ّبی test tapeاستفبدُ از 

 ادراری
 آهَزش ثبلیٌی

ثیوبرستبًْبی 

 آهَزضی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 آرامدوتر 
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 عنوان محتوا
 روش آموزش دادن و فراگرفتن

(teaching and learning 

method) 

 استاد آموزشزمان  مکان آموزش

 ارترٍز 24
آهَزش ثبلیٌی ٍ وٌفراًس 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر اهیٌی

 رٍیىرد ثِ ثثَرات جلذی 25

رٍى ثخطی وٌفراًس ّبی د

وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 ّبی درٍى ثخطی

 ثیوبرستبى
در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر ٍحذت

 رٍیىرد ثِ تٌگی ًفس 26
وٌفراًسْبی آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػرة دوتر

 رٍیىرد ثِ ّوَپتسی 27
وٌفراًسْبی آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػرةدوتر 

28 
رٍیىرد ثِ ثیوبر ثب درگیری 

 دستگبُ تٌفسی
 ثیوبرستبى آهَزش ثبلیٌی 

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر ثحتَئی

29 

اسن ٍ ثیوبریْب اًسذادی 

ریَی ٍ رٍیىرد ثِ 

 رٍضْبی لغغ سیگبر

 ثیوبرستبى آهَزش ثبلیٌی
در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر ثحتَئی

30 
رٍیىرد ثِ ثیوبر هجتال ثِ 

 پٌَهًَی

آهَزش ثبلیٌی ٍ وٌفراًس 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3

ػجبس دوتر 

 زادُ

31 
تفسیر اًَاع رًگ تْیِ ٍ 

 آهیسی ّبی خلظ
 ثیوبرستبى آهَزش ثبلیٌی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر ثحتَئی

32 
رٍیىرد ثِ افیَشى پلَر ٍ 

 تفسیر هبیغ پلَر
 ثیوبرستبى آهَزش ثبلیٌی 

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 افراختِدوتر 

33 
رٍیىرد ثِ سرفِ ّبی حبد 

 ٍ هسهي
 ثیوبرستبى آهَزش سرپبیی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر ثحتَئی

34 

تفسیر تست ّبی ػولىرد 

ریَی ضبهل اسپیرٍهتری، 

اًذازُ گیری حجن ّبی 

 diffusingریَی، 

capacity  ٍflow-

volume loop 

 ثیوبرستبى وٌفراًسْبی درٍى ثخطی 
در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر ثحتَئی

35 
تفسیر گبزّبی خَى 

 ABGضریبًی در 

وٌفراًسْبی آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 ثخطی درٍى
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر ثحتَئی

36 
در ثیوبر  CXRتفسیر 

 هجتال ثِ ػالئن ریَی

وٌفراًسْبی آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر ثحتَئی

 رٍیىرد ثِ درد لفسِ 37
ٍ وٌفراًسْبی  آهَزش ثبلیٌی

 درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ًؼیویدوتر 

 

 پشفـبسی خٖٛ -13

 دسد ٔفبكُ -14

 ثیٕبسیٟبی تیشٚئیذ -15

 ػفٛ٘ت ٞبی تٙفؼی فٛلب٘ی -16

 ػفٛ٘تٟبی ادساسی -17

 تشٚٔجٛآٔجِٛی سیٛی -18

 ػشعبٖ ٞبی ؿبیغ -19

 صخٓ ٞبی پپتیه -20

 Sepsisتت ٚ  -21

 ِٛپٛع ٚ سٚٔبتٛئیذ استشیت -22

 دٞٙذٜاختالالت ا٘ؼمبدی خٛ٘شیضی  -23

 Vit-Dاػتئٛ ٔبالػی ٚسیىتض ٚ وٕجٛد  -24

 ٘فشیت، ػٙذسْٚ ٘فشٚتیه -25
 

 :حیغِ هْبرتی -ة

 .وبسآٔٛص دس پبیبٖ دٚسٜ ثبِیٙی لبدس ثٝ اخز ؿشح حبَ وبُٔ ٚ ٔؼبیٙٝ فیضیىی ٞذفٕٙذ ثبؿذ -1

تٛػؼٝ لبثّیت خٕغ ثٙذی یبفتٝ ٞبی خٕغ آٚسی ؿذٜ دس ؿشح حبَ ٚ یبفتٝ ٞبی فیضیىی ٚ  -2

 ٚ تٛا٘بئی اسائٝ ساٞىبسٞبی ٔٙبػت ثشاػبع فٟشػت ٔـىالت( Problem List)پبساوّیٙیه 

 .ٔٙبػت داؿتٝ ثبؿذ فٛق خٟت سػیذٖ ثٝ تـخیق افتشالی 

 . داؿتٝ ثبؿذصٔبیـبت ٚ تفؼیش آصٔبیـبت سایح دس ثخؾ داخّی آؿٙبیی ثب آ -4

 .داؿتٝ ثبؿذ آؿٙبیی ثب ٔمذٔبت دسٔبٖ ثیٕبسیٟبی سایح داخّی -5

 Admission)تٛا٘بئی دسیبفت اعالػبت ٚ ثجت آٟ٘ب ثشاػبع اكَٛ ػّٕی دس اِٚیٗ پزیشؽ ثیٕبس -6

Note)ٝ٘یبدداؿت ٞبی سٚصا ، (Progress Note)  ٍٞٙبْ ٚسٚد وبسآٔٛص ثٝ ثخؾ ٚ(In Service ) ٚ

 .اؿتٝ ثبؿذد (Off Service)پبیبٖ دٚسٜ 
 

 :حیغِ ًگرضی -ج

 .داؿتٝ ثبؿذظبٞش ٔٙبػت ٚ دس ؿبٖ یه پضؿه  -1

 .حضٛس ٔٙظٓ ٚ ثٕٛلغ دس ثخؾ داؿتٝ ثبؿذ -2

 .ثٝ إٞیت ٔؼئِٛیت حشفٝ ای ثؼٙٛاٖ یه پضؿه ٚالف ثبؿذ -3

 .داؿتٝ ثبؿذثخؾ استجبط ٔٙبػت ثب اػبتیذ، ٕٞىبساٖ، ثیٕبساٖ، ٕٞشاٞبٖ ٚ پشػُٙ  -4
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 .دس ٔٛسد ٔؼبئُ ؿخلی ثیٕبس ساصداس ثبؿذ -5

 .ٔبس سا حفظ وٙذٍٞٙبْ ٔؼبیٙٝ حشٔت ثی -6

 .الف ثبؿذٚثٝ إٞیت پیٍیشی دلیك ثیٕبساٖ ثذحبَ  -7

ثٝ ٔشالجت اص تٕبْ ثیٕبساٖ ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ خٙغ، دیٗ، ٘ظاد ٚ ٔٛلؼیت اختٕبػی ٔتؼٟذ  -8

 .ثبؿذ

 .ثٝ إٞیت وبسٌشٚٞی ٚالف ثٛدٜ ٚ ثب ٕٞٝ اػضبء ٌشٜٚ دسٔب٘ی سفتبس احتشاْ آٔیض داؿتٝ ثبؿذ -9

 

 :ط تا تخشمحتًای مرتة
 

ف
دی

ر
 

 عنوان محتوا
 روش آموزش دادن و فراگرفتن

(teaching and learning 

method) 

 استاد زمان آموزش مکان آموزش

 ثیوبرستبى آهَزش ثبلیٌی ٍ وٌفراًس رٍیىرد ثِ ازٍتوی 1
در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3

زًذُ دوتر 

 ثَدی

 ثیوبرستبى ٍ وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی  ًبرسبیی هسهي ولیِ 2
در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3

زًذُ دوتر 

 ثَدی

3 
تفسیر اختالالت اسیذ ٍ 

 ABGثبز 

آهَزش ثبلیٌی ٍ وٌفراًس 

 ّبی دٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3

زًذُ دوتر 

 ثَدی

4 
رٍیىرد ثِ اختالالت 

 الىترٍلیتی

آهَزش ثبلیٌی ٍ وٌفراًس 

 ّبی دٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3

زًذُ دوتر 

 ثَدی

5 
رٍیىرد ثِ پرٍتئیٌَری ٍ 

 ّوبتَری
 ثیوبرستبى آهَزش ثبلیٌی

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػرة دوتر

6 
رٍیىرد ثِ ّیپرتبًسیَى ٍ 

 ادارُ آى

ٍ وٌفراًس  آهَزش ثبلیٌی

 ّبی دٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر افراختِ

7 

رٍیىرد ثِ دیسیَری ٍ 

تطخیع ػمًَتْبی 

 ادراری

ٍ وٌفراًس  آهَزش ثبلیٌی 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ًؼیویدوتر 

8 

تفسیر آزهبیطبت ٍ هَارد 

تػَیری در ثیوبریْبی 

 ولیِ

وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػرةدوتر 

 ستبىثیوبر آهَزش ثبلیٌی  رٍیىرد ثِ ون خًَی 9
دٍرُ در عَل 

 هبِّ 3
 دوتر رٍاى ثذ

10 
رٍیىرد ثِ اختالالت 

 خًَریسی دٌّذُ

آهَزش ثبلیٌی ٍ وٌفراًس 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر رٍاى ثذ

 

 

ف
دی

ر
 

 عنوان محتوا
 روش آموزش دادن و فراگرفتن

(teaching and learning 

method) 

 استاد زمان آموزش مکان آموزش

11 
رٍیىرد ثِ افسایص ٍ 

 وبّص گلجَلْبی سفیذ
 ثیوبرستبى وٌفراًس ٍ آهَزش ثبلیٌی 

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر رٍاى ثذ

 رٍیىرد ثِ لٌفبدًَپبتی 12
وٌفراًس  آهَزش ثبلیٌی ٍ

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3

دوتر 

 ػػفَری

 رٍیىرد ثِ اسپلٌَهگبلی 13
وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3

دوتر 

 ػػفَری

 رٍیىرد ثِ تت 14
وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3

غبلحی دوتر 

 فر

15 

رٍیىرد ثب ثیوبر هجتال ثِ 

گَاتر ٍ تفسیر تست ّبی 

 تیرٍئیذ

وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر والًتر

16 
رٍیىرد ثِ دردّبی 

 استخَاًی 

ٍ وٌفراًس  آهَزش ثبلیٌی

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر اهیٌی

17 

رٍیىرد ثِ ثیوبر هجتال ثِ 

از ًظر )دیبثت هلیتَس 

وٌترل لٌذ خَى، وٌترل 

ػَارؼ دیبثت در ضرایظ 

 (ثیوبرخبظ ٍ آهَزش 

وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػرة دوتر

18 
رٍیىرد ثِ چبلی ٍ 

 سٌذرٍم هتبثَلیه

وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر والًتر

19 
رٍیىرد ثِ اختالالت چرثی 

 خَى

آهَزش ثبلیٌی ٍ سرپبیی ٍ 

 وٌفراًس ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 ػرةدوتر 

20 
رٍیىرد ثِ درد هفبغل 

 (درد زاًَ)

وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی ٍ 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر اهیٌی

 رٍیىرد ثِ ووردرد 21
ٍ وٌفراًس آهَزش ثبلیٌی 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر اهیٌی

22 
رٍیىرد ثِ پلی ارتریت ٍ 

 درگیریْبی جٌت هفػلی

ٍ وٌفراًس  آهَزش ثبلیٌی 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر اهیٌی

23 

رٍیىرد ثِ هٌَآرتریت حبد 

ٍ آًبلیس هبیغ 

اٍرشاًس )هفػلی

 (رٍهبتَلَشی

آهَزش ثبلیٌی ٍ وٌفراًس 

 ّبی درٍى ثخطی
 ثیوبرستبى

در عَل دٍرُ 

 هبِّ 3
 دوتر اهیٌی
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