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 پزشکیدانشکده 

 دوره پزشکی عمومی  طب اورژانس کارآموزی طرح

  طب اورژانس آموزیکار نام درس:

 واحد  5/1 تعداد واحد:

        کارآموزیتحصیلی: مقطع 

 دروس مقد مات بالینی  پیشنیاز :دروس 

رفته پایان هردوره امتحان بصورت تئوری گ  تاریخ امتحان پایان ترم:

 می شود.

 دکتر سید علی میربد:  سئول درسم

بیمارستان دکتر شریعتی، بیمارستان دکتر غرضی،  : آموزشمکان 

 درمانگاه های.... )آدرس ها را در پایان طرح درس بنویسید(

 هفته( 2) : و چرخش بالینیروز 

 طبق برنامه تدوین شده

  

 

 کلی: هدف

 باید بتواند : کارآموز در پایان دورخ آموزشی 

 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

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

راقی مهم ضمن احیا و تثبیت بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم از وی شرح حال بگیرد معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افت -3

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

 محل آموزش، زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد.

در مورد اقدامات  یبوم یها نیالگایدو  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 یحد مورد انتظار از پزشک عموم ا مطابق پروتکلهای طب اورژانس درر یندرما تشخیصی و

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

 .ر مستقل با نظارت مناسب انجام دهدبه طو ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یر هایجپوس -۵

 تریاژ بیماران در شرایط عادی و حوادث غیر مترقبه را طبق پروتوکلهای تایید شده در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی انجام دهد. -6

 

 

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

 

 حیطه شناختی:

 یبند زانیم نییو تع یبندمترقبه بر اساس پروتکل طبقه ریو حوادث غ یعاد طیدر شرا ماریاستاندارد ب اژیوکامل تر قیدق دانش انجام .1

  ماریب ازین

 ییاداره راه هوا هیپا یمانومترهاشناخت  .2

 LMA ,BMV, oral Airway,Nazal Airway مانند ییاوهراهکمکی  زاتیتجه یریبه کارگو شناخت  .3



 AEDهیملیخ و  مانور ،تنفس با ماسک،تنفس دهان به دهان  ،یماساژ قلبشامل   (BLSپایه ) یویر یقلب یایاحشناخت  .۴

 یکیو شوک الکتر شرفتهیپ یویر یقلب یایاحشناخت  .۵

 کیلوله نازوگاستر هیتغذشناخت  .6

 یریگرگشناخت دانش  .7

 سیستاکسیاپشناخت  .8

  یتنفس یقلب ستیاشناخت  .9

 وکششناخت عالیم و نشانه های  .10

  یاریکاهش هوش،  ضعف و بیحالیعالیم و نشانه های ت شناخ .11

 تشنج عالیم و نشانه هایشناخت  .12

   درد شکمه و نیدرد قفسه س، تنفس ، تنگیجهیسرگ، سردرد عالیم و نشانه های شناخت .13

   متعدد یتروما عالیم و نشانه هایشناخت  .1۴

 

 :نگرشیحیطه 

 ت و حقوق بیمار و خانواده وی فراگیری درک و توانایی اعمال ارزش های فردی، اعتقادا .1

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

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

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

 فراگیری درک و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب  .۵
 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 یتنفس یقلب نگیتورینوار قلب و مان ریانجام و تفستوانایی  .1

 هسونداژ مثانانجام کسب توانایی  .2

  .یدیور یو عضالن یجلد ریز قاتیتزرانجام توانایی کسب  .3

جهت  ازیمورد ن لیپانسمان انواع زخم و کاربرد وسا ،یموضع یحسیب ،کهیتورن ،ونیکمپرس ،شست و شو )مراقبت از زخمتوانایی کسب  .۴

 .(هیو بخ میترم

 AED، تنفس با ماسک، مانور هیملیخ و قلبی ریوی پایه شامل ماساژ قلبی ، تنفس دهان به دهان احیای انجام توانایی .۵

  مراقبت اولیه بیمار ترومایی تواناییکسب  .6

 

 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: 

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

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 ی هابیماران و همکالس ،ناخالق و حسن رابطه با کارکنا ▪

 حضور و غیاب ▪



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

نمره مربوط به  ٪60بر گزار می گردد که  تئورینمره امتحان پایانی که به صورت ابی درس  عملی:نمره درون بخش و رانده و یارزش ▪

می باشد) در صورت کسب نمره 12می باشد. حداقل نمره قبولی در درس عملی نمره پایان دوره مربوط به امتحان  ٪۴0نمرات بخش و 

 ی را تکرار نموده و در امتحان شرکت نماید(.آموزردانشجو موظف است مجددا انتخاب واحد نموده در کل دوره کا 12کمتر از 

 مسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی اساتید گروه طب اورژانس می باشند ▪

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

 

 استاد عنوان ردیف استاد عنوان ردیف

1 Airway Management 9 دکتر ضیایی Injections 

 

 دکتر ولیخانی

2 Insertion of Ora l Airway 10 دکتر ضیایی IM Injection 

 

 دکتر ولیخانی

3 Bag Mask Ventilation 11 دکتر ضیایی SQ Injection 

 

 دکتر ولیخانی

۴ Intubation 

 

 IV Injection 12 دکتر ضیایی

 

 دکتر ولیخانی

۵ CPR 

 

ولیخانیدکتر  NG Tube Placement 13 دکتر میربد  

6 Cardiac Massage 

 

 Injections 1۴ دکتر میربد

 

 دکتر ولیخانی

7 DC Shock 

 

 IM Injection 1۵ دکتر میربد

 

 دکتر ولیخانی

8 ECG Performance 

 

 16 SQ Injection 

 

 دکتر ولیخانی



 

 استاد عنوان ردیف استاد عنوان ردیف

17 Gastric Washing 28 دکتر ولیخانی  

HTN management 

 

 دکتر میربد

18 Catheterization of Bladder اصول برخورد با شوک در  29 دکتر ولیخانی

 اورژانس

 دکتر طالبی

19 Wound Care  30  اصول برخورد با افت سطح

 هوشیاری

 دکتر میربد

20 Wound Cleansing & Dressing  31 

-گرمازدگی وسرمازدگی

 سوختگی

 دکتر کوشکیان

21 Local Anesthesia  32 

 غرق شدگی و هیپوترمی

 

22 Simple Suturing  33 

 دکتر میربد تشنج فعال

23 Extremities & Vertebral 

ColumnSplinting 

 3۴ 

 دکتر طالبی سندروم کرونری حاد

2۴ Blood Transfusion 

 دکتر کوشکیان

3۵ 

برخورد با بیمار دچار مسمومیت 

 حاد

دکترحاج 

 زرگرباشی

2۵ Early Complications of Transfusion 

 دکتر ولیخانی

36 

دکترحاج  مسمومیت الکل

 زرگرباشی

26 Late Complications of Transfusion 

 دکتر ولیخانی

37 

 دکتر میربد مسمومیت با اپیویید

27 Chest Tube Insertion  38  مسمومیت استامینوفن وضد

 دکتر کهندل افسردگی سه حلقه ای



 

 :نس کتاب طب اورژامنبع: 

1)Rosen principles of emergency medicine 
2)Tintinali priciples of emergency medicine 

 

 گروه آموزشیاطالعات 

 ایمیل شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

زرگر  احسان حاجدکتر 1

 باشی

طب  مدرس

 اورژانس

استادیار 

 نیمه وقت

09136470851 Dr.ehsanargarbashi@y

ahoo.com 

طب  مدیر گروه دکترسیدعلی میربد 2

 اورژانس

استادیار 

 نیمه وقت

0913121۴108 Amirbod110@gmail.c

om 

طب  مدرس سعید طالبی دکتر 3

 اورژانس

استادیار حق 

 التدریس

09133686990 Ramtin143@yahoo.co

m 

وبه دکتر محب 4

 کوشکیان

طب  مدرس

 اورژانس

استادیار حق 

 التدریس

09133266313  

طب  مدرس انسیه ولیخانی دکتر 5

 اورژانس

استادیار حق 

 التدریس

09135342151  

طب  مدرس دکتر ثنا کهندل 6

 اورژانس

استادیار حق 

 التدریس

09133883260 kohandelsana@gmail.c

om 

طب  مدرس دکتر فرهاد شیرانی  7

نساورژا  

استادیار حق 

 التدریس

09133679079  

طب  مدرس سیروس نعمتی دکتر 8

 اورژانس

استادیار حق 

 التدریس

09352548186 drsiousnematiems@g

mail.com 

طب  مدرس مردیها محمد دکتر 9

 اورژانس

استادیار حق 

 التدریس

09133073930  

 رس بیمارستان دکتر شریعتی:دآ

 آدرس بیمارستان دکتر غرضی:

mailto:Amirbod110@gmail.com
mailto:Amirbod110@gmail.com

