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 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

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

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

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

 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

 ماریمشکل ب انو درم تیریو مراحل مد ندینما شنهادیاستقالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریبه ب یرمان و توانبخشمشتمل بر د ،یریشگیپ

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

 .با نظارت مناسب انجام دهدبه طور مستقل  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:

سوزش ) چشم ، گلو، سردل، مجرای ادراری ( خارش )چشم ، حلق،  –درد ژنرالیزه  –لرز  –شناخت عالئم عمومی : احساس تب دانش  .1

 ت هوشیاری ناحیه تناسلی ( اختالالپوست ،

 دانش شناخت عالئم اختصاصی اعضاء :  .2

 سر: سردرد، سرگیجه ، خارش سر -

 دو بینی، اسکوتوم، چسبیدن صبحگاهی پلک ها، گل مژه مکررکاهش بینایی،چشم : تاری دید ، -



 گوش: کاهش شنوایی، درد ، ترشحات، اختالل تعادلی -

 ترشحات رنگی بینیبینی: آبریزش بینی، گرفتگی بینی، -

 گلو: احساس ترشح ته حلق، گلودرد، اودینوفاژی، گرفتگی صدا حلق و -

خس خس ، درد قفسه صدری که با  – خونی( –سبز یا زرد رنگ  –خلط ) بی رنگ  –ریه: سرفه ) خشک، خلط دار، خروسکی(  -

 ی رتراکشن عضالت بین دنده ا –ارتوپنه( سیانوز مرکزی  –)دیس پنه تنگی نفس  –تنفس یا سرفه تشدید می شود 

گوارش: بی اشتهایی ، تهوع استفراغ ، اراکتیشن، تلخی دهان، دیسفاژی، ترش کردن ، هماتمز، نفخ شکم، دل پیچه و تنسم،  -

 خارش مقعد –رکتوراژی –دفع بلغم  –مدفوع )حجیم ، چرب، بدبو ، رنگ پریده و ملنا( –یبوست  –دیزانتری(  –اسهال) ساده 

-قرمز(-زرد کدر-زرد پررنگ –رنگ ادرار )بی رنگ  -یکوئنسی، اورژنسی،دریبلینگسیستم ادراری: سوزش مجرای ادرار، فر -

 هماچوری

 ترشح تناسلی-درد بیضه -خونریزی واژینال-لکه بینی-دیسمنوره-واژینوز-دیسپارونیا-سیستم تناسلی: ترشحات تناسلی -

 پوست: خارش -

 دانش شناخت نشانه های عمومی : .3

 حال عمومی -

 منحنی های تب -

 ینگمشاهده شیور -

 تعریق شبانه  -

 اختالل هوشیاری -

 تشنج تونیک و کلونیک -

 ترمور -

 پارزی و پلژی اندام ها -

 بزرگی ژنرالیزه غدد لنفاوی -

 دانش شناخت نشانه های اختصاصی اعضاء : .4

 موخوره –ضایعات پوسته ریزان قارچی -کریون –سر : مشاهده رشک و شپش  -

خونریزی  –استرابیسم  –میوزیس و میدریازیس -آنیزوکوریا –گل مژه و شاالزیون  –کونژونکتیویت  –چشم : چشم سرخ  -

 ادم پاپی –شبکیه 

 گوش : بمباسیون پرده صماخ ، سوراخ شدگی پرده، خروج ترشحات چرکی -

ایلومیناسیون -بالوتمان پره های بینی در هنگام تنفس-آزردگی شبکه کسلباخ –بینی و سینوس ها : رینوره ساده و چرکی  -

 دورت سینوس های پارانازال در رادیوگرافیک –مثبت سینوس ها 

فارنژیت -آبسه دندانی -پیوره -ژنژیویت-زبان توت فرنگی-کی الیتیس –تب خال البیال  –دهان و حلق و گلو: سیانوز لب ها  -

بزرگی غددلنفاوی -بول نک –التهاب و انحراف زبان کوچک -تاش کوپلیک-لکه های فورش هایمر-پتشی کام-روژیا اکزوداتیو

 ردنگ

 ردورگردنی-توده های گردنی-گردن: تورنیکولی -

 ماستیت-ماتیته ریوی–ویزینگ -کاهش صداهای ریوی-رال مرطوب ریه –رال خشک ریه  –ریه، قفسه صدری:  آپنه  -

 فتق اینگوئینال-آسیت-اسپلنومگالی-هپاتومگالی-مورفی ساین مثبت-ریباند تندرنس-حساسیت شکم در معاینهشکم : -

 سینوس پایلونیدال-فیشر مقعد -وروئیدباسن و مقعد: هم -

زخم  -قطره صبحگاهی-ترشحات تناسلی –پروستاتیت)در توشه رکتال( -اورکیت-اپیدیدیمیت-سیستم تناسلی: مآتیت -

 بارتولینیت -سرویسیت-بثورات ماکولوپاپولووزیکولر شدیداًٌ  خارش دار ناحیه زهار-شانکر –ناحیه تناسلی 



 -پارونیشیا-اسپاسم عضالت پاراورتبرال –اختالل کیتینک  –اریتم نسجی -تورم مفصلی-لاندام ها، پوست : بدشکلی مفاص -

بثورات -نوده های زیر پوستی-اولسرهای پوستی-آنژیوما-واسکولیت-اریتم نودوزا-سلولیت–قارچ بین انگشتان 

 کهیر-اکیموز-واسکولیت-پورپورا-پتشی-طاول-ماکولوپاپولووزیکولوبوستولر

ایلومیناسیون سینوس -آزمایش رفلکس های عصبی-تروسو وشوستک-بابنسکی-برودزینسکی-کرنیکتست های بالینی:  -

 پن کبده گیری اسانداز-تست الزک-شیفتینگ دالنس آسیت-ها

 دانش شناخت بیماریهای شایع : .5

  -تب روماتیسمی (-بیماریهای باکتریال شایع : عفونتهای استرپتوکوکی ) فارنژیت استرپتوکوکی -

 فیلوکولیت هاو گل مژه(-پنومونی ها –عفونتهای استافیلوکوکی )آبسه ها  -

 –پنومونی  –عفونتهای ادراری  -اورکیت-سلولیت –وبا  –شیگلوز -تیفوئید -بروسلوز –سل  –سینوزیت  -اوتیت –مننژیت ها  -

 بیماریهای مقاربتی -مسمومیت های حاد غذایی –سپسیس و سندرم شوک سپتیک 

 سی شایع :بیماریهای ویرو -

 سرماخوردگی -

 آنفلوآنزا -

 آبله مرغان و زونا -

 هرپس - -

- - HIV  ایدز 

 هپاتیت ها  – -

 بیماریهای انگلی رایج : -

 پدیکولوزیس -گال -بیماریهای انگلی روده -کیست هیداتیک –ماالریا  -

 موارد ترجیحی :

 بوتولیسم عفونت  های قارجی شایع همانند موکور-

 سالمونلوز -

 CCHF تب خونریزی دهنده -

 هپاتیت  -

 ایدز -

 کزاز -

 اندوکاردیت-

 استئومیلیت  -

شناخت دانش آزمایش ها و روش های تشخیصی رایج دارای کاربرد و نحوه درخواست و تفسیر نتایج آزمایش ها و روش ها در اختالالت و  .6

 بیماریهای شایع عفونی

 ت و بیماریهای شایع عفونیدانش شناخت داروهای رایج پرکاربرد و نحوه نوشتن نسخه در اختالال .7
 :نگرشیحیطه 

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

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

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

 کسب توانایی انجام تهیه و رنگ آمیزی الم خون محیطی .1

 کسب توانایی انجام و تفسیر تست توبرکولین .2

 کسب توانایی انجام رنگ آمیزی گرم نمونه ها .3

ت کسب دانش و توانایی احتیاطات استاندارد به منظور کنترل عفونت همانند شستن صحیح دست و استفاده از وسایل حفاظ .۴

 شخصی

 کسب توانایی انجام گرفتن صحیح نمونه کشت خون و نمونه گیری حلق .۵

 کسب توانایی نمونه گیری صحیح از زخم های پوستی  .6

 کسب توانایی انجام پونکسیون مایع نخاع  .7

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

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

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

 لیف محوله از طرف استاد.انجام تکا .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 ▪

موظف است دانشجو  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12حداقل کسب نمره ) کتبیتئوری بصورت ارزشیابی درس تئوری: امتحان  ▪

 مجددا انتخاب واحد نمایند. 

 ی باشند.م عفونیالت و ارزشیابی اساتید گروه مسئول طرح سؤا ▪

 

 درمان و آموزش پزشکی مورخ برنامه درسی ابالغی وزارت بهداشت مطابق بامحتوی آموزشی: 



 2018هاریسون  منابع :  کتاب

 گروه آموزشیاطالعات 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09134036489 استاديار نیمه وقت عفونی كارورزان مديرگروه تر محمدرضا حقايقدك 1

 09131133772 استاديار حق التدريس عفونی مدير گروه كارآموزان دكتر فرشته فارغی 2

 09131133789 استاديار حق التدريس عفونی مدرس دكتر جواد بهشتی 3

التدريس استاديار حق عفونی مدرس دكتر سیدرضا خلیلیان 4  09131154591 

 09133143368 استادیار حق التدریس عفونی مدرس دكتر دانا دانشمند 5

 استاد عنوان ردیف

 دكتر فارغی  فولیکولیت ها و گل مژه –آبسه - عفونتهای استافیلوكوكی 1

 دكتر دانشمند  پنومونی ها 2

 دكتر خلیلیان HIVايدز و عفونت  3

 دكتر خلیلیان بروسلوز  ۴

 دكتر بهشتی تب و رويکرد به بیمار تب دار ۵

 دكتر دانشمند توبركولوز 6

 دكتر بهشتی ماالريا 7

 دكتر فارغی تب روماتیسمی –فارنژيت استرپتوكوكی – عفونت های استرپتوكوكی 8

 دكتر بهشتی كزاز و بوتولیسم  9

 دكتر دانشمند وبا -شیگلوز  –تیفوئید  –سل  –سینوزيت  –اوتیت  – مننژيت و انسفالیت 10

 دكتر حقايق                                   سلولیت  –اوركیت  –عفونت های ادراری  11

 دكتر حقايق  -آبله مرغان و زونا  –هرپس  -عفونتهای شايع ويروسی دستگاه تنفسی و آنفلوانزا 12

 دكتر دانشمند پديکولوزيس -گال  –بیماريهای انگلی روده  –یست هیداتیک ك– عفونت های انگلی 13

 دكتر حقايق سپسیس و شوک سپتیک                   1۴

 دكتر حقايق                  هپاتیت های ويروسی       1۵

 دكتر بهشتی  گاستروآنتريت ها و اسهال ناشی از آنتی بیوتیک-مسمومیت های حاد غذايی  16

 دكتر فارغی عفونتهای منتقله از طريق جنسی 17

 دكتر خلیلیان عفونت های سالموناليی 18

 دكتر دانشمند عفونتهای قارچی                              19



 

 درمانگاه شعید شعبانی: بیمارستان دکتر علی شریعتی و آدرس 

 بیمارستان شریعتی 2آدرس درمانگاه شماره 

 برنامه هفتگی گروه آموزشی:

 

 ساعت و مکان    
 ایام هفته

 11لغایت   9از ساعت 
 اند بخشر

 11لغایت   9از ساعت 
 درمانگاه

 14الی  12:30از ساعت  

 کالس تئوری دکتر دانشمند  ---  شنبه

 کالس تئوری  دکتر حقایق یکشنبه 

 کالس تئوری دکتر دانشمند --- دوشنبه

 کالس تئوری --- دکتر خلیلیان سه شنبه

 کالس تئوری --- دکتر فارغی چهارشنبه

 


