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 هدف کلی:

 در پایان دوره آموزشی کارآموز باید بتواند :

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

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

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

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

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

 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 یهایماریال به بمبت مارانیمشکالت  ب -۴

مشکل  انو درم تیریو مراحل مد  ندینما شنهادیاستقالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریبه ب یمشتمل بر درمان و توانبخش ،یریشگیپ

 بخش با نظارت سطوح باالتر انجام دهد. یاس استانداردهارا بر اس ماریب

 .به طور مستقل با نظارت مناسب انجام دهد 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:

 هیستولوژی و فیزیولوژی  ،اتومی .دانش آن1

ضایعات پوستی )ماکول، اکیموز، پتشی، پورپورا، ماکولوپاپوالر،پاپول، وزیکول، پوستول، بول/طاول، ندول/اریتم ندوال، شناخت عالئم و شکایات .2

   اولسرنکروتیک، گانگرن، اکسفولیاسیون/پوسته ریزی، واسکولیت/کروت، کهیر، اسکار، جوش(

 خارش پوستی و ریزش مو ئم و شکایات. شناخت عال3

 شناخت دانش آزمایش ها و روش های تشخیصی رایج دارای کاربرد و نحوه درخواست و تفسیر نتایج آزمایش ها و روش ها در اختالالت شایع پوست. ۴

 

 آکنه و روزاسه. شناخت عالئم و شکایات ۵



 درماتیت هاشناخت عالئم و شکایات  .6

 بیماریهای قارچی سطحی پوست ، بیماریهای باکتریال پوست و بیماریهای ویروسی پوستایات . شناخت عالئم و شک7

 عالئم و شکایات بیماریهای شایع مو و ناخنشناخت  .8

 عالئم و شکایات بیماریهای انگلی پوست و بیماریهای مایکوباکتریال پوستی. شناخت 9

 .شناخت عالئم و شکایات بیماریهای مقاربتی10

 خت عالئم و شکایات بیماریهای ایمنوبولوز پوستی. شنا11

 . شناخت عالئم و شکایات بیماریهای اریتماتواسکواموی پوستی12

 . شناخت عالئم و شکایات اورژانس های پوستی13

 . شناخت عالئم و شکایات بیماریهای رنگدانه های پوستی1۴

 . شناخت عالئم و شکایات بیمار مبتال به خارش ژنرالیزه1۵

 شناخت عالئم و شکایات بیماریهای شایع بومی منطقه .16

 پوست. دانش شناخت داروهای رایج پرکاربرد و نحوه نوشتن نسخه در اختالالت و بیماریهای شایع 17

 

 

 :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

 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“عنوان هماهنگ کننده  فراگیری درك و توانایی اعمال نقش پزشک به .۴

 فراگیری درك و توانایی اعمال رفتار حرفه ای مناسب  .۵
 
 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 تخلیه هماتوم زیر ناخن )انتخابی(انجام توانایی کسب  .1

 

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

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

 پوستدرمانگاه زات و وسایل موجود در یکلیه تجهپاورپوینت ) در کالس های تئوری(،  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:

 بیماران و همکالسان ،اخالق و حسن رابطه با کارکنان ▪

 حضور و غیاب ▪

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

 مجددا انتخاب واحد نمایند. 



 ی باشند.م  پوستمسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی اساتید گروه  ▪

 

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

    

   1399ست  دکتر مرتضوی بیماریهای پودرسنامه منابع :  

 

 

   )س(مرکز توانبخشی و پزشکی حضرت صدیقه طاهره  خیابان خرم میدان جمهوری: آدرس 

 عنوان ردیف

 آناتومی ، هیستولوژی و فیزیولوژی 1

را، ماکولوپاپوالر،پاپول، وزیکول، پوستول، بول/طاول، ضایعات پوستی )ماکول، اکیموز، پتشی، پورپو 2
ندول/اریتم ندوال، اولسرنکروتیک، گانگرن، اکسفولیاسیون/پوسته ریزی، واسکولیت/کروت، کهیر، اسکار، 

   جوش(

 خارش پوستی و ریزش مو 3

 آکنه و روزاسه ۴

 درماتیت ها ۵

 اریهای ویروسی پوستبیماریهای قارچی سطحی ، بیماریهای باکتریال و بیم 6

 بیماریهای شایع مو و ناخن 8

 بیماریهای انگلی پوست و بیماریهای مایکوباکتریال پوستی 9

 بیماریهای مقاربتی 10

 داروهای رایج پرکاربرد و نحوه نوشتن نسخه در اختالالت و بیماریهای شایع پوست 11

 ی پوستیبیماریهای ایمنوبولوز و  بیماریهای اریتماتواسکوامو 12

 اورژانس های پوستی 13

 بیماریهای رنگدانه های پوستی 1۴

 بیمار مبتال به خارش ژنرالیزه 1۵

 بیماریهای شایع بومی منطقه 16



 برنامه هفتگی گروه آموزشی:

 

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

  8:30از ساعت 

 10:30لغایت 

لغایت 11از ساعت 

12:30 

 کالس تئوری درمانگاه شنبه

 کالس تئوری درمانگاه یکشنبه 

 کالس تئوری درمانگاه دوشنبه

 کالس تئوری درمانگاه سه شنبه

 کالس تئوری درمانگاه چهارشنبه

 کالس تئوری درمانگاه هپنجشنب

 



 


