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 اهداف آموزشی دوره کارآموزی:

 :هدف کلی

مهارتهای کسب شده در سالهای قبل باید قدرت تصمیم گیری مستقل، اعتماد به نفس و  دانشجو با استفاده از دانش و نگرش و

خالقیت خود را در این دوره افزایش دهد و شخصا بتواند موارد سرپایی، فوریتها و بیماران بستری در بخش قلب را به درستی 

 مطابق با منابع( اداره نماید.

 :اهداف اختصاصی

 :دانش حیطه - الف 

و  ض، پیش آگهی، نحوه تشخیصعوار پاراکلینیکی، عالیم بالینی، عالیم اتیولوژی، پاتولوژی، بیماری، تعریف دانشجو است الزم 

پیشگیری در بیماریهای شایع و مهم قلبی عروقی شامل سندرم های ایسکمیک حاد و مزمن، فشار خون، نارسایی قلب، آریتمی 

 شایع و تب روماتیسمی را شرح دهد.های مهم و شایع بیماریهای دریچه ای مهم و 

 :مهارت حیطه -ب 

 .گرفتن شرح حال دقیق در برخورد با بیماران قلبی را دارا باشد -

 ، سینه هقفس لمس و نگاه ژوگوالر، ورید فشار گیری اندازه خون، فشار گرفتن شامل عروقی و قلبی معاینه انجام توانائی توانایی - 

 .باشد دارا صحیح طور به را محیطی و مرکزی های نبض معاینه و قلب سمع

 ( را با رعایت اصول استاندارد دارا باشد،ECGتوانایی ثبت و خواندن نوار قلب ) -

( و محور قلب، و بلوکهای شاخه ای و هدایتی و آریتمی های شایع rateطبیعی، ریتم، تعداد ضربان ) -توانایی تشخیص نوار قلب -

 .را دارا باشد

ت انفارکتوس تغییرا حفرات بزرگی مدیاستن، و قلب اندازه تشخیص  را بداند و توانایی Chest x rayنحوه صحیح خواندن  -

 .قلبی را دارا باشد

 

 .کند برقرار ارتباط بالینی ضروری و صحیح اطالعات کسب در آنان خانواده و بیماران با بتواند - 

 .(شامل بزرگی حفرات نشانه های ایسکمی قلب ECG)  قلب نوار مهم های یافته تفسیر توانایی طرح توانایی - 

تشخیص های افتراقی شکایت های شایع بخش قلب و ارائه برنامه های تشخیصی هر شکایت شامل درد قفسه سینه تنگی نفس ،  -

 .تپش قلب، سیانوز و سنکوپ را دارا باشد

بالینی شایع بیماری های قلب و ارائه برنامه های تشخیصی هر شکایت شامل توانایی طرح تشخیص های افتراقی یافته های  -

 .سوفل قلبی، ژوگوالر برجسته، فشار خون باال و... را دارا باشد

 .دده شرح را آنها درمان اصول و صحیح تشخیص و قلبی خطر فاکتورهای صحیح غربالگری اصول - 

 .را دارا باشد PT قلبی، های آنزیم قند، چربی، پروفایل شامل قلب بخش در رایج آزمایشگاهی های یافته تفسیر توانایی - 

 باشد.( را طبق استاندارد دارا …و  CPRاورژانسهای قلبی )شامل  در اولیه اقدامات انجام و برخورد توانایی - 



 حیطه نگرش: -ج

 اعتقاد و تعهد به رعایت اصول اخالق اسالمی در رفتار حرفه ای -

 نبیمارا قبال در مسئولیت احساس - 

 ربیما کامل و سیستماتیک معاینه و حال شرح گرفتن به دادن اهمیت - 

 امور بیماران و پرونده نویسی مستندسازی به دادن اهمیت - 

  کیفیت با و صرفه به مقرون های مراقبت به دادن اهمیت - 

 متقابل بین پزشک ، بیمار و کلیه همکاران تیم بهداشتی داشتن نگرش حرفه ای صحیح و توانایی ایجاد حس اعتماد و احترام -

  ارزش نهادن به استقالل بیمار در انتخاب و مشارکت فعاالنه بیمار در تصمیم گیر بهای مربوط به وی -

 رعایت حقوق متقابل بیمار و پزشک -

 تتحصیال میزان و جنس سن، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی، های زمینه براساس همراهانش و بیمار با مناسب ارتباط - 

 آشنایی با پیشرفت های دانش پزشکی و چگونگی کاربرد روش های نوین پزشکی و مشارکت در اعتالی دانش پزشکی -

 یعموم پزشک قانونی های مسئولیت شناخت - 

 .هکنند حفاظت و خطر فاکتورهای شناختن و پیشگیری نحوه بیماری، مورد در بیماران آموزش به دادن اهمیت - 

 روش آموزش : 

اساتید و دانشجویان، راند بخش، کالب با  ژورنال و کنفرانس صبحگاهی، برگزاری براساس  آموزش بالینی در بخش جراحی

 و انجام کشیک می باشد. Skill labدرمانگاه، و 

 Bedside teaching  
 teaching  
 Ambulatory teaching 
  Problem-based learning 
 Lecture  
 Computer-assisted learning 
  Video presentation  
 Workshop  
 Demonstration 

 گزارش صبحگاهی -۱

مرتبه برگزار میگردد ، چگونگی معاینه، انجام آزمایشات الزم و نحوه درمان بیماران  یکدر گزارشات صبحگاهی که هفته ای  

ساعت گذشته و حضور اساتید بخش و کلیه دانشجویان بحث می گردد . ارایه گزارش صبحگاهی به عهده  72بستری شده در 

  دانشجوی کارورز که سه روز گذشته کشیک بوده اند، می باشد.

 روزانه:راند  -2



می باشد و با حضور یکی از اساتید بخش و حضور تمامی دانشجویان در بیمارستان برگزار می روزانه راندهای آموزشی به صورت  

چند بیمار انتخاب می شوند و در مورد شرح حال و یافته های معاینه فیزیکی، تشخیصهای  یاوطه یک شود. طبق نظر استاد مرب

 ها بحث می گردد.محتمل و رویکرد تشخیصی و درمانی آن

 درمانگاه:-3

در درمانگاه تخصصی عالمه بهلول گنابادی دانشجویان زیر نظر استاد مربوطه بیماران را ویزیت می نمایند. نکات مهم تاریخچه، 

معاینه فیزیکی و تشخیص و درمان و چگونگی پیگیری بیمار بحث می گردد. بیماران ابتدا توسط دانشجویان کارورز معاینه می 

 شوند و با حضور استاد مربوطه بحث می شوند و تشخیص و درمان بیماران از دانشجویان کارورز سوال می شود.

 

 کنفرانسها و ژورنال کالب -4

ژورنال کالب مشترک با بقیه گروهها اساتید و دانشجویان در سالن  طبق برنامه پزشکان و دوره هر در شده اعالم برنامه طبق 

  کنفرانس بیمارستان بحث می گردد.

 

 موزش:آزمانبندی 
 روزهای هفته برنامه

 با کلیه اساتید سه شنبه ها  گزارش صبحگاهی

 هر روز با اساتید مربوطه راند روزانه

 طبق برنامه آموزشی بخش کالس تئوری و عملی

 طبق برنامه پزشکان  کنفرانس و ژورنال کالب

 

  انگاه:برنامه درم

 اساتید روزهای هفته

 آقای دکتر محرابی شنبه 

 آقای دکتر محرابی یکشنبه

 آقای دکتر صلواتی دوشنبه

 خانم دکتر محسنی سه شنبه

 خانم دکتر محسنی چهارشنبه

 آقای دکتر صلواتی پنجشنبه

 

 بخش و نظر اساتیدگروه قلب قابل تغییر خواهد بود.برنامه فوق بر طبق نیاز 



 

 

 مکان های آموزش:

کلینیک مجازی  -اورژانس  -درمانگاه آموزشی  -بخش بالینی آموزشی  -، مانکن ها و تجهیزات مرتبط Skill Lab -کالس درس 

 (Virtual Realityفضای واقعیت مجازی ) -دانشگاه سامانه ی وبینار -

 وسایل کمک آموزشی:

وسایل معاینه )گوشی  -فیلم های ویدئویی  -لپ تاپ  -، مانکن ها و تجهیزات مرتبط Skill Lab - پروژکتور ویدئو –اسالید 

 گوشی تلفن -میکروفون  -وبکم  -سامانه ی وبینار دانشگاه  -رفلکس و ...(  -افتالموسکوپ، چکش  پزشکی، آبسالنگ، اتوسکوپ

 (Virtual Reality) ت مجازیهدست واقعی -همراه دارای ژیروسکوپ 

 

 زمانبندی آموزش:
 روزهای هفته برنامه

 هر روز با اساتید مربوطه روزانه راند

 سه شنبه ها  با کلیه اساتید گزارش صبحگاهی

 طبق برنامه آموزشی بخش کالس تئوری و عملی

 طبق برنامه پزشکان  کنفرانس و ژورنال کالب

 

  برنامه درمانگاه:

 اساتید روزهای هفته

 آقای دکتر محرابی شنبه 

 آقای دکتر محرابی یکشنبه

 آقای دکتر صلواتی دوشنبه

 خانم دکتر محسنی سه شنبه

 خانم دکتر محسنی چهارشنبه

 آقای دکتر صلواتی پنجشنبه

 

 

 

 



 :شرح وظایف کارآموز 

صبح در بیمارستان حضور داشته باشند و ساعت خروج از  30/7کارآموزان می بایست هر روز صبح راس ساعت  .1

 ظهر می باشد. حضور کلیه کارآموزان دوره در تمام برنامه های فوق الزامی است. 12/ 30بیمارستان

 کشیک برای خود تنظیم نموده و به مدیر گروه تحویل نمایند.  8-10 کار آموز می بایست در هر ماه تعداد  .2

صبح روز بعد خواهد بود. و پس از پایان کشیک، کارآموز ملزم به حضور  7/  5صبح لغایت  7/ 5ساعت شروع کشیک از  .3

می باشد. در راند روز بعد از کشیک،  12/  30در برنامه های آموزش روز بعد از کشیک می باشد و ساعت خروج همان 

 ر بحث های علمی را داشته باشد.کارآموز بایستی آمادگی کافی جهت معرفی بیمار به پزشک مربوطه و حضور فعال د

پوشیدن روپوش سفید و تمیز در تمام ساعات حضور در بیمارستان و نصب کارت شناسائی عکسدار بر روی روپوش  .4

 الزامی است.

 کارآموز بدون اطالع قبلی استاد مربوطه و یا مدیر گروه حق ترک راند آموزشی و کالسهای آموزشی را ندارد. .5

ی ضروری الزم است با درخواست کتبی از طرف کارآموز و تائید مدیر گروه و تعیین جانشین از در صورت نیاز به مرخص .6

 طرف کارآموز صورت گیرد. در غیر اینصورت غیبت محسوب شده و منجر به حذف دوره خواهد شد.

 

 :یارزشیاب

 (۱۰امتحان کتبی پایان بخش ) اسکی ، برگزاری امتحانlog book تکمیل( الف 

ب( ارزیابی عملی کارآموز شامل حضور و غیاب و رعایت اخالق پزشکی و پیگیری وضعیت درمانی بیماران بستری و تکمیل  

را کسب ( ۱۲کل نمره ارزشیابی )کمتر از  %۶۰نمره در صورتی که کارآموز کمتر از  ۱۰گزارشات کامل پرونده بیمار توسط دانشجو 

  نماید الزم است تجدید دوره شود

ایط خاص، در مواردی که کار آموز در یکی از موارد فوق نمره کافی را کسب نکرده باشد، بنا به صالحدید مدیر گروه و مطرح در شر

شدن در شورای آموزش گروه و نظر دیگر اساتید ، در مورد وی تصمیم گیری خواهد شد . ) بعنوان مثال ترک کشیک، توان علمی 

 ماران و ...رامی به همکاران و بیپایین، بی احت

 نیاز به تجدید کارورزی:

 ۱۲نمره ی پایان بخش کمتر از 

 منابع اصلی درسی:

 بر اساس رفرانسهای وزارت بهداشت مطالبی از آخرین نسخه کتاب هاریسون 

 


