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 ماه 3واحد در طی  9 داخلیکارآموزی  تعداد واحد:

         کارآموزیتحصیلی: مقطع 
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 ماه پایان سه تاریخ امتحان:

  اکبر ارجمندپوردکتر :  سئول درسم

بیمارستان دکتر شریعتی، بیمارستان دکتر غرضی،  : آموزشمکان 

تابعه تامین  درمانگاه هایبیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد و 

 اجتماعی

 طبق برنامه تدوین شده: و چرخش بالینیروز 

 لینک دفتر کار مجازی: 

 : آدرس پست الکترونیکی

 

 هدف کلی:

 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

 زم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.ورزیدگی و اعتماد به نفس ال

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

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

 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 یوانبخشمشتمل بر درمان و ت ،یریشگیپ

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

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

 

 

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

 حیطه شناختی:

 بیماری ها و سندرم ها بررسی دانش پایه در کسب .1

  اسکلتالموسکولو یعموم یدرد ستون فقرات و دردها ،درد شکم ،نهیدرد قفسه سو بررسی عالئم شناخت  .2

 پش قلبت ، و  همو پتزیسرفه  ،نفس یتنگ ،یحالیضعف و بایت و بررسی شکشناخت  .3

 بوستی ،اسهال (،dyspepsia)سوء هاضمه  هوع، استفراغ،ت ی،سفاژیدعالئم و بررسی شناخت  .۴

  یاراد ریکاهش وزن غوشکایت عالئم  و بررسی شناخت  .۵



 رقانیعالئم   شناخت  .6

 و تورم شکم  بیآسعالئم و شکایت  شناخت .7

  ی( نسوئکفر ی،اور سید ی،ورا یپل (یادرار ستمیسایت و شکعالئم شناخت  .8

 لاحدر ط یغدد لنفاو یزرگو شکایت بعالئم  شناخت .9

  تیآرتر منو و تیآرتر یپلعالیم  و بررسی  شناخت .10

 یگوارش یزیخونرو شکایت  مئشناخت عال .11

  یسمیپرگلیها و شکایت مئشناخت عال .12

 بت یابیارز و شناخت .13

 یانوز در نوزادانس و آپنه تنفسی، دیسترسشناخت  .1۴

 یچاقو شکایت  مئعال شناخت .1۵

  ابتیدشناخت عالیم  .16

 گواترو  یدیروئیپرتیه ،یدیروئیپوتیهشناخت عالئم و شکایت  .17

 یفالکس مریرعالئم و شکایت شناخت  .18

  ل       آنا شریف و ریپذ کیسندروم روده تحر،  تیندوئد و زخم معده عالئم و شکایتشناخت  .19

  یدمیپیپرلیهاشناخت  عالئم  .20

 شناخت  عالئم و شکایت نقرس .21

 زنان  کیآندروژن پریو اختالالت ه یچاقعالئم و شکایت  شناخت  .22

 )با تاکید بر کوشینگ دارویی(نگیکوشسندرومعالئم شناخت  .23

  ز وپروئاستو شکایت  شناخت عالئم .2۴

 یروسیو تیتهپا شناخت عالئم .2۵

 یصفراو یسنگهاشناخت عالئم و شکایت   .26

   هیمزمن کل نارسایی و هیحاد کل یینارسا  ،یادرار یسنگ ها ،تیتریورو  تتیسسی ،حاد تیونفرلیپشناخت عالئم و شکایت  .27

 یبرونشکتاز ی وپنومون ،حاد تیولیو برونش تیبرونش آسم، ، COPD ،نیبالغ یتنفس سترسیسندروم دعالئم و شکایت شناخت  .28

  یپلورز هیر یشغل یهایماریبعالئم و شکایت شناخت  .29

  ی الژیبرومیفکایت عالئم و ششناخت  .30

   یسمیتب روماتشناخت عالئم و شکایت  .31

   ها تیواسکولشناخت عالئم و شکایت   .32

   تیآرتراستئوو  دیروماتوئ تیآرتر ،ی روسیو تیآرتر شناخت عالئم و شکایت .33

 نوریم یتاالسم و فقر آهن یآنم ،کیفول دیو اس B12  نیتامیو،کمبود آهن عالئم شناخت  .3۴

 س وژنیترانسف یاواکنشهشناخت عالئم   .3۵

   ( هیپرتانسیون ،ابتید )مزمن یهایماریاز ب یناش ینفروپات یانیشر ونیپرتانسیهاعالئم و شکایت شناخت  .36

 شانه Rotator cuffدروم سنشناخت عالئم  .37

 کشککی روماالسکند یت،آرتر، استئوplantar fasciitis  ،سپوندیلوزاشناخت عالئم  .38

 اختالالت و بیماریهای شایع داخلی.رایج دارای کاربرد  شناخت آزمایش ها و روش های تشخیصی .39

  اختالالت و بیماریهای شایع داخلی.شناخت داروهای رایچ  .۴0

 

 



 :نگرشیحیطه 

 فراگیری درك و توانایی اعمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی  .1

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

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

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

 فراگیری درك و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب  .۵
 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

  ( شرفتهیو پ ییابتدا ) نیبالغیوی رو یقلب یایاح و هیاول یکمک هاانجام  توانایی .1

 یانیشر یگازها یریگازهاندخونگیری شریانی به منظور  ،به منظور انجام کشت خون یریخونگ ،یدیگرفتن نمونه خون ور کسب توانایی .2

 عاتیما قیو تزر یطیمح یدیراه ور برقراریکسب توانایی  .3

  ی استخوان خلو دا یدیور ، ینعضال، یجلد ریداخل پوست ز قیتزر ، نیانسول قیتزردر انجام کسب توانایی  .۴

  .ییاداره راه هواانایی تو .۵

 .  یپاراسنتز شکمو   توراکوسنتز  ،با سوزن در پنوموتوراکس فشارنده یتراکستومانجام کسب توانایی  .6

مانند  (Infection control precautionsستریل)ا طین در شراردکارک ژهیو به منظور کنترل عفونتبه استاندارد  اطاتیاحتانجام  .7

 .دست شستن

   کیسوپراپوب ونیسپونک  و و خارج کردن کتتر مثانه هیتعبتوانایی کسب  .8

   ماریانتقال بکسب توانایی  .9

 .زانو یمفصل عیما ونیراسیانجام آسپانایی توکسب  .10

   11 شانهاستفاده از افسب توانایی ک .11

 .  کینامیدهمو نگیتوریمان لیاستفاده از وساتوانایی  .12

 .و شستن معده ینیلوله معده از راه ب قرار دادن  تعبیه رکتال تیوپ،کسب توانایی  .13

  ر اختالالت و بیماریهای شایع داخلیرایج دارای کاربرد دکسب توانایی نوشتن نسخه برای داروهای  .1۴

  .نحوه درخواست وتفسیر نتایج زمایش ها و روش ها در اختالالت و بیماریهای شایع داخلی  کسب توانایی .1۵

 نحوه رعایت ایمنی بیمارانکسب توانایی .16        

 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:

 پاورپوینت ) در کالس های تئوری(، کلیه تجهزیات و وسایل موجود در بخش بر حسب نیاز وسایل کمک آموزشی: 

 انجام تکالیف محوله از طرف استاد. .3 .سات ارزشیابیشرکت منظم در جل  .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 به موقع در محل آموزش بالینی( حضور و غیاب ▪

 شرکت در کنفرانس های درون بخشی ▪



 به مسائل و پیگیری وضعیت بیمارمیزان مهارتهای عملی، اخذ شرح حال، معاینه فیزیکی و آشنایی  ▪

دانشجو موظف است  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12ارزشیابی درس تئوری: امتحان کتبی در پایان دوره و حداقل کسب نمره  ▪

 در کالس های تئوری و امتحان شرکت نماید(. ، مجددا انتخاب واحد نموده

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

می باشد( در صورت 12. حداقل نمره قبولی در درس عملی نمره می باشد  OSCEمربوط به امتحان  ٪۴0نمره مربوط به نمرات بخش و 

ی را تکرار نموده و در امتحان شرکت آموزردر کل دوره کا، دانشجو موظف است مجددا انتخاب واحد نموده 12کسب نمره کمتر از 

 نماید(.

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

 درمان و آموزش پزشکی مورخ تشا برنامه درسی ابالغی وزارت بهدامطابق بمحتوی آموزشی: 

 

 



 استاد عنوان ردیف استاد عنوان ردیف

 دکتر اکبری  تیآرتر منو و تیآرتر یپل   19 نشده تدریس درد شکم ،نهیدرد قفسه س ، پش قلبت 1

 دکتر میرزایی یسمیپرگلیها 20 دکتر اکبری اسکلتال موسکولو  یعموم یدرد ستون فقرات و دردها 2

 دکتر مهاجر  یگوارش یزیخونر 21 دکتر خیری یحالیضعف و ب 3

دکتر  زییو  هموپتسرفه  ،نفس یتنگ ۴

 کرباسی

 -یدیروئیپرتیه -گواتر– یدیروئیپوتیه 22

 یدمیپیپرلیها

 دکتر میرزایی

 (،dyspepsia)سوء هاضمه  هوع، استفراغ،ت یسفاژید ۵

 رقانی ی ، اراد ریکاهش وزن غ ،بوستی ،اسهال

 دکتر کرباسی زنان کیآندروژن پریو اختالالت ه یچاق 23 دکتر مهاجر

 تدریس نشده نقرس 2۴ دکترارجمندپور و تورم شکم بیآس 6

 ی،اور سید ی،ورا یپل (یادرار ستمیسعالئم  7

 ی(نسوئکفر

تدریس 

 نشده

 دکتر اکبری  ز وپروئاست 2۵

)با تاکید بر کوشینگ نگیکوشسندروم 26 دکتر خیری لاحدر ط یغدد لنفاو یبزرگ 8

 دارویی(

 دکتر میرزایی

 تدریس نشده یالژیبرومیف 27 دکترحیدری یصفراو یسنگها    9

سندروم روده  ،تیندوئد و هزخم معد ی،فالکس مریر 10

 ل     آنا شریف، ریپذ کیتحر

دکتر 

 ارجمندپور

 دکتر اکبری سمیتب رومات   28

دکتر  یروسیو تیتهپا 11

 ارجمندپور

 تیولیو برونش تیبرونش، copd ، آسم 29

 یبرونشکتاز ی،پنومون ،حاد

 دکتر شیاسی

 سترسیسندروم د ی،پلورز ،هیر یشغل یهایماریب 12

 نیلغبا یتنفس

دکتر 

 شیاسی

  ،تیتریورو  تتیسسی ،حاد تیلونفریپ 30

و   هیحاد کل یینارسا ی، ادرار یسنگ ها

 هیمزمن کل نارسایی

 دکتر حیدری

 دیروماتوئ تیآرتر ی روسیو تیآرتر  ها تیواسکول 13

 تیآرتراستئو

 دیو اس B12  نیتامیکمبود آهن و 31 دکتر اکبری

 نوریم یفقر آهن تاالسم یآنم کیفول

 دکترخیری

دکتر  یانیشر ونیپرتانسیها وژنیترانسف یواکنشها 1۴

 کرباسی

 عملی ییاداره راه هوا 32

 ،ابتید )مزمن یهایماریاز ب یناش ینفروپات 1۵

  ( هیپرتانسیون

دکتر 

 میرزایی

 و خارج کردن کتتر مثانه هیتعب 33

  کیسوپراپوب ونیسونکپ

 عملی

 زلویداسپون ،شانه Rotator cuffسندروم  16

 plantar fasciitis ، کشکک   یکندروماالس  

تدریس 

 نشده

و  ییابتدا نیبالغ هیرو یقلب یایاح 3۴

  شرفتهیپ

 عملی

 قیتزر، عاتیما قیو تزر یطیمح یدیراه ور یبرقرار 17

 یدیو ور یاذان یجلد ریداخل پوست ز قیتزر نیانسول

 استخوان خلو دا

به  یریخونگ یدیگرفتن نمونه خون ور 3۵ عملی

 یریگمنظور انجام کشت خون اندازه

 یانیشر یگازها

 عملی

 طیدر شراردن کارک ژهیوبه کنترل عفونت  18

 مانند دست شستن استریل

 نگیتوریمان لیاستفاده از وسا 36 عملی

 کینامیدهمو

 عملی



 

 2010و سیسیل2018هاریسون منبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با سوزن در پنوموتوراکس فشارنده  یتراکستوم 37

  یپاراسنتز شکم ،توراکوسنتز، 

 عملی  11 شانهفاده از افاست ۴0 عملی

 عملی ماریانتقال ب ۴1 عملی زانو یمفصل عیما ونیراسیانجام آسپ 38

و شستن  ینیقرار دادن لوله لوله معده از راه ب 39

 معده

 عملی  هیاول یکمک ها ۴2 عملی



 

 گروه آموزشیاطالعات 

 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت وادگینام و نام خان ردیف

 09133041704 استادیار تمام وقت داخلی مدرس دکتر احمد سبحانی 1

 09133106394 استادیار نیمه وقت داخلی گوارش مدیرگروه دکتر اکبر ارجمندپور 2

 09131081636 استادیار نیمه وقت داخلی کلیه مدرس دکتر محبوبه بمانیان 3

 09133130748 استادیار نیمه وقت داخلی غدد مدرس ا میرزاییدکترمحمدرض 4

 09131172231 استادیار حق التدریس داخلی مدرس دکتر فریدون کرباسی 5

 09133133517 استادیار حق التدریس داخلی مدرس دکتر سعيد خيري 6

 09132078205 استادیار حق التدریس داخلی مدرس دکترمحمدحسين کجباف  7

 09133154408 استادیار حق التدریس داخلی مدرس دیقه بصيرتدکتر ص 8

 09131131447 استادیار حق التدریس داخلی مدرس دکتر احمد کدخدایی 9

 09133019427 استادیار حق التدریس داخلی کلیه مدرس دکتر فرزان حيدري 10

 09133277156 استادیار حق التدریس داخلی گوارش مدرس دکتر حميد مهاجر 11

 09122362956 استادیار حق التدریس داخلی ریه مدرس دکتر محسن شياسی 12

 09133111176 استادیار حق التدریس داخلی مدرس دکتر عبدالمهدي بقایی 13

 09166622644 استادیار حق التدریس داخلی روماتولوژی مدرس دکتر خسرو اکبري 14

حق التدریساستادیار  داخلی کلیه مدرس دکتر محمد متين فر 15  09131006191 

 09130761969 استادیار حق التدریس داخلی غدد مدرس دکتر گلناز صمدي 16
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