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 لی:هدف ک

 در پایان دوره آموزشی کارآموز باید بتواند :

 با کارکنان وسایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند.-1

ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا درشرایط مختلف بالینی، نشان دهد که مسئولیت پذیری، -2

 فس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.ورزیدگی و اعتماد به ن

را فهرست از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش شرح حال بگیرد معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم -3

تظار از پزشکان عمومی و متناسب با استانداردهای بخش بالینی محل کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را در حد مورد ان

 آموزش، زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد.

در مورد اقدامات  یبوم یها نیو کار در ال یدهد.  بر اساس شواهد علم صیبخش را تشخ نیو مهم در ا عیشا یهایماریمبتال به ب مارانیمشکالت  ب -۴

مشکل  انو درم تیریو مراحل مد  ندینما شنهادیاستقالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریبه ب ین و توانبخشمشتمل بر درما ،یریشگیپ

 بخش با نظارت سطوح باالتر انجام دهد. یرا بر اساس استانداردها ماریب

 .نظارت مناسب انجام دهد به طور مستقل با ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یر هایجوسرپ -۵

 

 

 باید توانایی های زیر را کسب نماید:در پایان دوره دانشجو   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی:

 درد حاد و مزمن شکم.شناخت عالئم و شکایات 1

 انسداد روده . شناخت عالئم و شکایات2

 و سوختگی ، ضایعات بدخیم پوستترمیم زخم  ،.دانش اداره زخم ها 3

 یرقان انسدادی اخت عالئم .شن۴

 و خونریزی گوارشی تحتانی )خونریزی ( از مقعد ز(مخونریزی های گوارشی فوقانی )هماتشناخت عالئم و شکایات  .۵



 ، بیماریهای بدخیم و خوش خیم پستانپستان )توده، درد، ترشح( شناخت عالئم و شکایات .6

  توده های شکمی ن شکم ، اتساع شکم ، استفراغ و تهوع ودرد حاد ، مزم دیس فاژی ، شناخت عالئم و شکایات .7

 ، بیماریهای خوش خیم  تیروئید با تاکید بر گواتر و پرکاری تیروئید و بیماریهای بدخیم تیروئیدندول تیروئیدشناخت عالئم و شکایات  .8

 های واریسیبیماریهای وریدی با تاکید بر ترومبوز عروق عمقی و بیماری شناخت عالئم و شکایات .9

 روده کوچک و روده بزرگ و آنوس ، خارش و درد مقعد و بدخیم شناخت عالئم و شکایات بیماریهای خوش خیم  .10

 و اختالل دفع مدفوع و عدم دفع گاز و مدفوع شناخت بیماریهای  بدخیم روده بزرگ و بیماریهای التهابی روده و انسداد روده و دانش. 11

 ات فتق های جدار شکم و توده کشاله ران شناخت عالئم و شکای .12

و بیماریهای  درد حاد و مزمن اندام تحتانی با توجه به مشکالت عروقی و بیماریهای عروق محیطی با زخم های اندام انتهایی شناخت عالئم و شکایات .13

 آنوریسمی شریانها

 آپاندیسیت حاد  شناخت عالئم و شکایات .1۴

 شوک  شناخت عالئم و شکایات .1۵

 دانش اداره آب و الکترولیت و اسید و باز در بیماران جراحی .16

 .شناخت عالئم و شکایات ریفالکس معده به مری و بیماریهای پپتیک معده و دوازدهه ، سرطان معده ، کارسینوم مری، 17

یسه صفرا ، توده های پانکراس با تاکید بر بیماریهای بد خیم . شناخت عالئم و شکایات بیماریهای مجرای صفراوی با تاکید بر بیماریهای ناشی از سنگ ک18

 پانکراتیت حاد و مزمن پانکراس ،

 بیماریهای پاراتیروئید . شناخت عالئم 19

 .شناخت بیماریهای آدرنال20

 وده های سرو گردنو ت لنفادنوپاتی نواحی گردن، آگزیال، و کشاله ران. شناخت عالئم و شکایات بیماریهای طحال و غدد لنفاوی ،21

 . شناخت عالئم هایپرتانسیون ورید پورت و عوارض ناشی از آن22

 . شناخت عالئم و شکایات بیماریهای دیورتیکوالر23

 ودانش موارد شایع و اورژانس های جراحی اطفال شناخت  -2۴

 صول انتقال خون و ا.دانش اداره بیماران جراحی قبل و بعد از عمل جراحی و خونریزی و هموستاز جراحی 2۵

 دانش مراقبت های حاد جراحی وعفونتهای جراحی و تغذیه در بیماران جراحی. 26

 . شناخت عالئم و شکایات توده های خوش خیم و بدخیم کبد با تاکید بر بیماریهای شایع در کشور27

 دانش شرح حال و معاینه بیمار جراحی مغزواعصاب.28

 (low back pain and HLD)ای ستون فقرات و کمر درد هرنیوسیون دیسک لومبار .دانش اداره بیمار مبتال به تروم29

 .شناخت عالئم و شکایات تومورهای مغز )انواع و نشانه ها و یافته ها ، پیش آگهی( و هیدروسفالی ، مننگوسفالی، بیماریهای عروق مغز 30

 ( ATLSشناخت عالئم ترومای ماژور )اداره مصدوم بر اساس آموزه های . 31

 شناخت عالئم و شکایات چاقی .32

 Head injury.دانش رویکرد )دسته بندی،یافته های سی تی، اورژانس ها ( و اداره بیمار مبتال به ترومای جمجمه 33

 .شناخت عالئم و شکایات لنگش پا )کالدیکاسیون(3۴

 .شناخت عالئم و شکایات پلورال افیوژن3۵

 

 :نگرشیحیطه 

 یی اعمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی فراگیری درک و توانا .1

 بهداشتی  فراگیری درک و توانایی اعمال اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارایه خدمات  .2

 میم گیری های بالینی فراگیری درک و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشک، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تص .3

 تیم درمانی  تیم درمانی و درک نقش سایر اعضا  ”مدیر“فراگیری درک و توانایی اعمال نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده  .۴

 فراگیری درک و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب  .۵
 



 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 کنترل خونریزیهای خارجیتوانایی کسب  .1

 ده از ابزار جراحی استفا تواناییکسب  .2

 انجام بی حسی موضعی، بخیه کردن و برداشتن بخیه پوستی توانایی .3

 توانایی انجام مراقبت از زخم شامل شستشو و پانسمان و مشارکت در انجام پانسمان های پیچیده همراه با دبریدمان ساده .۴

 کسب توانایی مشارکت در تخلیه آبسه .۵

 و تعبیه رکتال تیوپ تعبیه سوند ادراریانجام تعبیه لوله معده ،  تواناییکسب  .6

 مشارکت در گذاشتن لوله قفسه صدری،توراکوستومی با سوزن در پنوموتوراکس فشارنده  تواناییکسب  .7

 مشارکت در انجام کریکوتیروئیدوتومیکسب  .8

 و توراکوستومی با لوله توانایی انجام توراکوسنتز .9

 توانایی انجام پاراسنتز شکمی .10

 تگی دانش اداره زخم سوخ .11

 توانایی انجام تخلیه هماتوم زیر ناخن .12

 توانایی انجام ختنه .13

 توانایی انجام کات داون عروق محیطی  .1۴

 

 
 
 

 ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.   2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 بحث گروهی ، آموزش بر بالین بیمار،  الگوی نقش، سخنرانی، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 زات و وسایل موجود در بخش بر حسب نیازیپاورپوینت ) در کالس های تئوری(، کلیه تجه وسایل کمک آموزشی: 

 از طرف استاد. انجام تکالیف محوله .3 .شرکت منظم در جلسات ارزشیابی  .2حضور به موقع و فعال در کالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 بیماران و همکالسان ،اخالق و حسن رابطه با کارکنان ▪

 حضور و غیاب ▪

و حداقل کسب  ترم  پایانشامل دو امتحان میان ترم )نصف کل مباحث جراحی( و بقیه دروس  ارزشیابی درس تئوری: امتحان کتبی ▪

در کالس های تئوری و امتحان شرکت ، وظف است مجددا انتخاب واحد نمودهدانشجو م 12( در صورت کسب نمره کمتر از 12نمره 

 نماید(. 

 ٪60بر گزار می گردد که   Modified OSCEو نمره امتحان پایانی که به صورت  انمره درون بخش و رانده عملی: درس ابییارزش ▪

دانشجو موظف است مجددا انتخاب  12مره کمتر از می باشد( در صورت کسب ن12نمره مربوط. حداقل نمره قبولی در درس عملی نمره 

 آموزی را تکرار نموده و در امتحان شرکت نماید(.ردر کل دوره کا، واحد نموده



 مسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی اساتید گروه کودکان می باشند. ▪

 

 مطابق با برنامه درسی ابالغی وزارت بهداتش درمان و آموزش پزشکی مورخمحتوی آموزشی: 

 

 استاد عنوان ردیف استاد عنوان دیفر

بیماریهای وریدی با تاکید بر  9 دکتر امین جواهری درد حاد و مزمن شکم 1

ترومبوز عروق عمقی و بیماریهای 

 واریسی

 دکتر اخوان

بیماریهای خوش خیم و بدخیم  10 دکتر حجتی انسداد روده 2

روده کوچک و روده بزرگ و آنوس 

 ، خارش و درد مقعد

 رحیمیدکتر 

زخم ها ، ترمیم زخم و سوختگی ،  3

 ضایعات بدخیم پوست

بیماریهای  بدخیم روده بزرگ و  11 دکتر داورپناه

بیماریهای التهابی روده و انسداد 

روده و اختالل دفع مدفوع و عدم 

 دفع گاز و مدفوع

 دکتر رحیمی

فتق های جدار شکم و توده کشاله  12 دکتر صفرنژاد یرقان انسدادی ۴

 ان ر
 دکتر صفرنژاد

خونریزی های گوارشی فوقانی  ۵

)هماتمز( و خونریزی گوارشی 

 تحتانی )خونریزی ( از مقعد

درد حاد و مزمن اندام تحتانی با  13 دکتر رحیمی

توجه به مشکالت عروقی و 

بیماریهای عروق محیطی با زخم 

های اندام انتهایی و بیماریهای 

 آنوریسمی شریانها

 دکتر اخوان

، ستان )توده، درد، ترشح(پ 6

بیماریهای بدخیم و خوش خیم 

 پستان

 دکتر صفرنژاد آپاندیسیت حاد 1۴ دکتر دولتشاهی

دیس فاژی ، درد حاد ، مزمن شکم ،  7

توده  اتساع شکم ، استفراغ و تهوع و

  های شکمی

 دکتر توکل شوک 1۵ دکتر قیومی

، بیماریهای خوش خیم  ندول تیروئید 8

کید بر گواتر و پرکاری تیروئید با تا

 تیروئید و بیماریهای بدخیم تیروئید

 

آب و الکترولیت و اسید و باز در  16 دکتر یزدانی

 بیماران جراحی

 دکتر کرباسی



 کتاب الرنس   -منابع :  کتاب جراحی شوارتز  

 

 

 

 استاد عنوان ردیف استاد عنوان ردیف

شناخت عالئم و شکایات ریفالکس معده  17

به مری و بیماریهای پپتیک معده و 

 ، کارسینوم مری، ه ، سرطان معده دوازده

 بیماریهای دیورتیکوالر 2۵ دکتر صفرنژاد

 
 دکتر رحیمی

بیماران جراحی قبل و بعد از عمل جراحی  18

و خونریزی و هموستاز جراحی و اصول 

 انتقال خون

 دکتر یزدانی 

 دکتر کرباسی

هایپرتانسیون ورید پورت و عوارض  26

 ناشی از آن

 

 تدریس نشده

 نس های جراحی اطفال موارد شایع و اورژا 19

 
بیماریهای طحال و غدد لنفاوی  27 دکتر داوری

لنفادنوپاتی نواحی گردن، آگزیال، ،

و کشاله ران و توده های سرو 

 گردن

 دکتر صفرنژاد

 دکتر یزدانی بیماریهای آدرنال 28 دکتر یزدانی بیماریهای پاراتیروئید 20

 لنگش پا )کالدیکاسیون( 21

 

ای صفراوی با تاکید بر مجر 29 تدریس نشده

بیماریهای ناشی از سنگ کیسه 

صفرا ، توده های پانکراس با تاکید 

بر بیماریهای بد خیم پانکراس 

 پانکراتیت حاد و مزمن ،

 دکتر رحیمی

پلورال افیوژن ، بیماریهای قفسه سینه  22

 تراشه ، ریه و پلور

مراقبت های حاد جراحی  30 دکتر یزدانی

و تغذیه در وعفونتهای جراحی 

 بیماران جراحی

 دکتر یزدانی

تومورهای مغز )انواع و نشانه ها و یافته ها  23

، پیش آگهی( و هیدروسفالی ، 

 مننگوسفالی، بیماریهای عروق مغز

ترومای ماژور )اداره مصدوم بر  31 دکتر کریمی

 ( ATLSاساس آموزه های 

 

 تدریس نشده

شرح حال و معاینه بیمار جراحی  2۴

 عصابمغزوا

توده های خوش خیم و بدخیم  32 دکتر محب علی

کبد با تاکید بر بیماریهای شایع در 

 کشور

 دکتر رحیمی

 دكتر ضيايي عوارض داروهاي بي حسي                                    33   



 گروه آموزشیاطالعات 

 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت انوادگینام و نام خ ردیف

جراحی فوق  مدرس دكتر كامران دولتشاهي 1

 پستان

 0913113۴021 استادیار تمام وقت

 09131160318 استادیار نیمه وقت جراحی عمومی مدرس دكتر عباسعلي نصر اصفهاني 2

جراحی  مدیرگروه دكتر بهنام يزداني 3

 توراکس

 09131119203 استادیار نیمه وقت

 0913111672۵ استادیار نیمه وقت جراحی عمومی مدرس دكتر محمود امين جواهري 4

 09131103177 استادیار حق التدریس جراحی عمومی مدرس دكتر ناصرقلي صفرنژاد 5

 0913318736۴ استادیار حق التدریس جراحی عمومی مدرس دكتر پيمان حجتي 6

حی عمومیجرا مدرس دكتر اميرحسين داورپناه 7  0913326۴727 استادیار حق التدریس 

 0913327۴921 استادیار حق التدریس جراحی عمومی مدرس دكتر محمدرضا رحيمي 8

 091311۵1622 استادیار حق التدریس جراحی عمومی مدرس دكتر مهدي اخوان 9

 09133۵339۵1 استادیار حق التدریس جراحی عمومی مدرس دكتر سيدمحمد قيومي 10

جراح مغز و  مدرس دكتر فريد ذوالفقاري 11

 اعصاب

 091331۴3383 استادیار حق التدریس

جراح مغز و  مدرس دكتر نويده محب علي 12

 اعصاب

 091310۴7386 استادیار حق التدریس

جراح مغز و  مدرس دكتر عليرضا فريدمعير 13

 اعصاب

 091331623۴9 استادیار حق التدریس

جراح مغز و  رسمد دكتر محمدحسين كريمي 14

 اعصاب

 091730۵۴877 استادیار حق التدریس

 09131199۴3۵ استادیار حق التدریس جراحی اطفال مدرس دكتر حيدرعلي داوري 15

 09131172231 استادیار حق التدریس داخلی مدرس دكتر فريدون كرباسي 16

 09131293828 استادیار تمام وقت بیهوشی مدرس دكتر كامران توكل 17



 0913327۴303 استادیار تمام وقت بیهوشی مدرس دكتر وحيد ضيايي 18

 آدرس بیمارستان دکتر شریعتی

 آدرس بیمارستان دکتر غرضی

 بیمارستان شریعتی 2آدرس درمانگاه شماره 

 

 برنامه گزارش صبحگاهی:

ساعت و      

 مکان

 ایام هفته

 9تا  8ساعت 

 

 مکان

 -- --- شنبه

 --- --- یکشنبه 

 ساختمان شیخ بهایی Morning Report دوشنبه

 -- ---- سه شنبه

 ساختمان شیخ بهایی Morning Report چهارشنبه

 

 

 برنامه هفتگی گروه آموزشی:

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

  7:30از ساعت 

 10:30لغایت 

 10:30از ساعت 

 12:30لغایت 

 راند بخش راند بخش شنبه

 راند بخش راند بخش یکشنبه 

 کالس تئوری گزارش صبحگاهی نبهدوش

 راند بخش راند بخش سه شنبه

 کالس تئوری گزارش صبحگاهی چهارشنبه

 



 


