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Course plan  

  ورهرح دـــط
پزشكي در  كارآموزان  براي 

  بخش داخلي
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  با مراعات  اصول كوريكولوم مصوب وزرات بهداشت و درمان آموزش پزشكي

  
For medical students  
In internal medicine ward   

(kermanshah univercity of medical sciences)   
  اساتيدگروه داخلي:تهيه محتواي آموزشي

  دكترماري عطايي :تدوين طرح دوره
  مديرگروه داخلي
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 :نوانـــع
طرح دوره برای کار آموزان 
پزشکی خبش داخلی در دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمانشاه 
  

  :تعريف دوره
و دانشجوياني .دوره كارآموزي داخلي دوره اي ماژور مي باشد

ولوژي را با موفقيت كه دوره علوم پايه ، سميولوژي ،فيزيوپات
گذرانده باشند از طريق آموزش دانشكده پزشكي قبل از شروع 

  .دوره معرفي مي شوند
  

  :مدت دوره
داخلي ودرمانگاههاي مراكز هاي در بخش مجموعاً  كه سه ماه است 

  .سپري مي شود)ره(و امام خميني )ع(درماني امام رضاآموزشي 

  :هدف كلي دوره
 اري هاي شايع طب داخليكسب دانش و مهارت در بيم 
  
  
  
  
  
  
  



   

٣ 

  

  ار كلي دوره و شرح وظايف دانشجويانساخت
  

مركز آموزشي درماني امـام  ماه در 5/1 تقسيم مي شود كه  دوره سه ماهه به دو بخش
در طول اين .سپري خواهد شد ) ع(مركز آموزشي درماني امام رضاماه در 5/1خميني و 

يا يك سرويس خـاص روتيشـن خواهـد     مدت دانشجو هر هفته بايكي از اساتيد بخش
  .داشت

جهـت آمـوزش طـب سـرپايي در درمانگاههـاي      هر دانشجو در طول دوره سه ماهـه  -
شركت خواهد كرد كه قبل از شـروع دوره برنامـه   مختلف تخصصي و فوق تخصصي 

درحـال حاضـر    .ريزي و گروه بندي توسط مسئولين گروه داخلـي انجـام مـي گيـرد     
ي داخلي به آموزش طـب سـرپايي و درمانگـاهي اختصـاص     دوره آموزش% 25حداقل 
  .دارد

دانشـجو موظـف بـه حضـور در      ،درروزهاي تعيين شده براي شـركت در درمانگـاه  -
  .بخشها نيست 

طبق برنامه ريزي از پيش تعيين شده در مركز  وزر 5هر دانشجو در طول دوره خود -
طـرح دوره  13حهموضـوعات منـدرج در صـف   هارتهاي باليني جهت كسـب مهـارت در  م

                                .شركت مي نمايند
ورود در دفتر آموزش و خـروج از بخـش    يصبح با امضا 8ساعت حضور در بخش -

  .خروج است يبا امضا 12/ 30
  :برنامه روزانه آموزش در بخشهاي داخلي به شرح ذيل است 

جبـاري  ادانشـجويان   ست وحضورا 15/9-15/8از ساعت كه  ريپورت ورنينگابتدا م-
  .است

ــورت   دا ــگ ريپ ــا حضــور در مورنين ــال  نشــجو ب ــه شــرح ح ــوه ارائ             و CC ،PIنح
 ،تظاهرات باليني بيماريهاي مختلف آشنا شده و با  گرفته ياد تشخيص هاي افتراقي را

  .را ياد ميگيرد  بحث اساتيد اپروچ به بيماريها و با 
استاد ،رزيدنت و اينتـرن در سـرويس خـود وارد    هر دانشجو با  15/9 -11از ساعت  -

Working round موظف است قبل از حضور استاد از كليه بيمـاران  دانشجو .ميشود
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 سـرويس خـود وارد بحـث   ان مطالعه بيمار بتواند با وشرح حال گرفته  سرويس خود
  .داشته باشد D.Dو  Problem listهر شرح حال بايد حتماً  .شودبفعال با اساتيد 

  .ضروري است  SOAPروزانه به روش  Noteگذاشتن -
صـبح  11يك راند جنرال وجـود دارد كـه از سـاعت     ه از شنبه تا چهارشنبهروزهمه -

ـ  ومي بـا  شروع مي شود و هر روز يك اتند طبق برنامه ماهيانه بخش مسئول راند عم
 كليه دانشجويان مركز است دراين ساعت دانشجويان سرويس خود را براي شركت در

  .راند عمومي ترك مي نمايند
  .تعيين شده درمانگاه ،راند وجود ندارد هاي از پيش روز در-
درروزهاي خاص كه از ابتداي ماه در بوردها اعالم مي شـود برنامـه هـاي آمـوزش     -

به بعد ارائه مي شـود و  11است كه عمدتاً ساعت .... CPCعمومي بخش مثل كنفرانس ،
  .ت شركت كليه فراگيران اجباري اس

هر دانشجو در طول دوره سه ماهه خـود در شـرايط اورژانـس مجـاز بـه اسـتفاده       -
استاد مربوطه ومديرگروه مي باشد و مرخصي حداكثر دو روز مرخصي با هماهنگي از

  .فقط با هماهنگي مسئول بخش و مديرگروه مقدور مي باشد
آمـوزش   غيبت غير موجه طبق آئين نامه منجـر بـه تـذكر يـا تـوبيخ و معرفـي بـه       -

  .دانشكده خواهد شد
مركـز آموزشـي خواهنـد     دو هر كشيك موظف در 19لغايت 13دانشجويان از ساعت -

و افـزايش  ،دانش ،مهارت نظر دستياران به كسب تجربه  طول شيفت تحت در و داشت 
  .لي مي پردازندممهارت ع سطح علمي و
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  موزانآوظايف حرفه اي و اخالقي كار
  

  در معرض ديد  نسبت اتيكت شناسايي-1

   اي پزشكي ظاهري با شئون حرفه وضعيتمطابقت -2

  احترام به اساتيد ،همكاران،پرسنل و مسئولين -3

و توجه به معرفـي خـود بـه بيمـار،حفظ حـريم       مصاحبه  كسب اجازه ازبيماربراي-4

  ،احترام به بيمارخصوصي بيمار حين معاينه 

  ي برقراري ارتباط مناسب با بيمار و همراهان و-5

  در گرفتن شرح حال صحيح وجامع از بيماران  تدريجي كسب تجربه -6

  كسب تجربه تدريجي درمعاينه سيستميك بيماران -7

طـرح  )Problem list(كسب تجربه در ثبت صحيح شرح حال با قيد ليست مشكالت-8

وتشخيص نهايي در پرونده بيماران )Differential  diagnosis(تشخيصهاي افتراقي 

درپرونـده بيمـاران وارزش آن درپـرورش قـواي     ي با ارزش ثبت مسـتندات  آشناي-9

  استدالل وقضاوت باليني پزشك وجريان رسيدن به تشخيص
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  ي آموزشيامحتو
   

  براي رسيدن به اهداف ويژه آموزشي
  

  

دانشجوي پزشكي درپايان دوره سه ماهه خود 

                 بايــد در حــدود تعيــين شــده زيــر دانــش ومهــارت

  )Must learn(كسب نمايد
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  :محتوي آموزشي
  

  بيماريهاي خون -1
تشخيصي دربيمـار بـا    Planتوانايي گرفتن شرح حال و انجام معاينه فيزيكي و گذاشتن -1

  عالئم خونريزي  ناشي ازسيستم انعقادي

  كوريكولوم مصوب 5صفحه  7وضوع م=2

                       ن ، آنمـي مگالوبالسـتيك ،   آنمـي فقـرآه   خاص توضيح يافته هاي باليني  و آزمايشگاهي-3

  .رابداند آنمي همولتيك

  لوسيت ي الم خون محيطي،شامل اندكس هاي خوني، رتيكوتوانايي تفسير يافته  ها-4

  اپروچ به پان سيتوپنيتوانايي  -5

  را بداند DICپاتي و آنژيو روميكتظاهرات باليني  وآزمايشگاهي -6

عالئـم بـاليني   .را نام ببـرد   DVTنعقاد پذيري وريسك فاكتورهاي علل شرايط افزايش ا-7

  آنرا را بداند

  .اسامي داروهاي بكاررفته در  درمان را نام ببرد  -8

  .معاينه صحيح طحال وغددلنفاوي و اپروچ به اسپلنومگالي و لنفادنوپاتي را بداند-9
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  :ي آموزشيامحتو
  

  

  روماتولوژي  هايبيماري-2
  )دانش.(را بداند ) LBP  (كمردرد،منوآرتريت ،ي اپروچ به پل-
  )مهارت(را بلد باشد  يمعاينه مفاصل محيط-
  )مهارت(و در بالين بيمار تشخيص بدهد )دانش(آرتريت را در مفاصل محيطي بدانديافته هاي -
  )مهارت (معاينه كمر را انجام بدهد-
  )مهارت (معاينه مفصل ساكروايلياك را انجام بدهد -
  )مهارت (را بلد باشد SLRابر،تست شوبر،تست تست ف-
شـامل رفلكـس   )مهـارت  (و انجـام بدهـد   )دانـش (معاينات نورولوژي مربوط به كمـر درد را بدانـد   -

  ،حس،فورس عضالت 
  .منوآرتريت حاد ومزمن را تعريف كند و علل آنرا فهرست نمايد-
  .معيارهاي تشخيص منوآرتريت سپتيك را بشمارد -
  .آرتيكولر از پري آرتيكولر بداند افتراق دردهاي -
  .همراه با بيماريهاي مفصلي را فهرست نمايدتظاهرات خارج مفصلي -
  .ذكر نمايد كمردردهاي حادومزمن ،مكانيكي والهتابي راتفاوت -
  .معيارهاي تشخيص كمردرد التهابي را نام ببرد- 

  .)دركمر دردها را فهرست نمايد آزمايشگاهي و راديولوژيكي(انديكاسيونهاي ارزيابي پاراكلينيك -
  .عوارض مهم آن را نام ببردتعريف لوپوس ،معيارهاي تشخيصي،-
  .تستهاي آزمايشگاهي لوپوس را نام ببرد-
  .آن را نام ببردي تعريف آرتريت روماتوئيد ،معيارهاي تشخيص-
  .وعوارض مهم آنرا درارگانها فهرست نمايد PSSتظاهرات اصلي  -
  .آرتريت راكتيو را تعريف كندمعيارهاي تشخيص آن را نام ببرداسپونديلوپاتي و -
  .تعريف استئوآرتريت ،ريسك فاكتورهاي ايجاد آن و مفاصل شايع درگير را فهرست نمايد-
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  :ي آموزشيامحتو
  
  

  بيماريهاي غدد درون ريز -3
  .باشد پلي اوري و ناكچوري وكاهش وزن يا افزايش وزن را بلد اپروچ به بيمار با شكايت -

 .را بلد باشد WHOتقسيم بندي .گواتر را تعريف كند-

  .عالئم اصلي پركاري وكم كاري تيروئيد را فهرست نمايد و علل اصلي ايجاد آنرا نام ببرد-

اسامي داروهاي موجـود در   (ري وپركاري تيروئيد را نام ببردتستهاي آزمايشگاهي تشخيص كم كا-

  ).درمان آنها را نام ببرد

  .معيارهاي تشخيص ديابت واسكرين ديابت را بداند -

  .فاكتورهاي خطرساز ديابت نوع دو را فهرست نمايد=

  .عوارض مهم آنها را فهرست نمايدعالئم و ،انواع اصلي ديابت -

  .ونوع دو را بداند يك  نوعديابت  در زمان اسكرين عوارض-

  .دببرداروهاي الزم براي درمان هردو نوع ديابت را نام -

  .نوروپاتي ديابتي را فهرست نمايد باليني تظاهرات-

  .وپاتي ديابتي را فهرست نمايدفرنتظاهرات -

  .بداند راHBA1Cمعيارهاي كنترل نمودن ديابت وتفسير -

  .را نام ببرد HONKو  DKAمعيارهاي تشخيصي-

  .تعريف وعلل استئوپروز واستئوماالسي رانام ببرد-

  .فهرست نمايدكلسمي را علل اصلي  هايپوكلسمي وهيپر-
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  :ي آموزشيامحتو
  
  

  كليه ومجاري ادراربيماريهاي -4
،ادم ژنراليـزه را  ديـس اوري   فركونسي ،اوليگوري ،همـاچوري ،پروتئينـوري  پلي اوري ،اپروچ به -

  .بداند
تعريـف و معيارهـاي   شامل پره رنـال ،رنـال ،پوسـترنال را     حاد كليه نارسايي نارسايي  مزمن  و -

  .را بداند هاآنافتراق 
  .را بداند حاد ومزمن كليه علل اصلي نارسايي -
  .را بلد باشد GFRروش محاسبه -
  .را فهرست نمايد CRF,CKDروشهاي جلوگيري از پيشرفت -
  .را نام ببرد CRFانديكاسيونهاي شروع دياليز در  -
  .انديكاسيونهاي دياليز اورژانس رانام ببرد -
  .نام ببرد را ARF,CRFرداري درتاييد تشخيص روشهاي آزمايشگاهي وتصوير ب-
و سندرم نفروتيك را فهرسـت  )AGN(تظاهرات اصلي باليني و آزمايشگاهي گلومرولونفريت حاد -

  .نمايد
انـواع  وجود يافته هاي غير طبيعي در آزمايش ادرار مثل )مهارت .(تفسير آزمايش ادرار را بلد باشد-

  .راتشخيص بدهدري وساير المانها كاست ها ،پروتئين ،خون ،لكوسيت ،باكت
  .عالئم وجود سنگ ادراري را به شمارد و نحوه برخورد با بيمار مبتال به كوليك رنال را بداند  -
  .تست هاي تشخيصي الزم در بيمار مبتال به سنگ ادراري را بداند -
  .روشهاي پيشگيري از بروز سنگ مجدد را بيان نمايد -
  .تعريف فشارخون را بداند -
  )مهارت .(روش صحيح اندازه گيري فشارخون را بلد باشد-
  .و تسريع شده و بدخيم و تعريف آنها را بداند )اوليه ،ثانويه (تقسيم بندي انواع فشارخون -
علل ثانويـه وسـاير    R/Oاپروچ به بيمار مبتال به فشار خون از شرح حال تا معاينه جهت دار براي -

  .ريسك فاكتورها بداند 
غير دارويي كنترل فشارخون را فهرست نمايد وگروههاي مهم  داروهاي ضد فشـارخون را   روشهاي-

  )بدون دوز.(نام ببرد
  .را نام ببردهيپرناترمي و هيپوناترمي عوارض هيپركالمي و هيپوكالمي -
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   دستگاه تنفسيبيماريهاي -5
ريوي ومعاينه دسـتگاه تـنفس را بـه طـور     بايد مهارت گرفتن شرح حال از بيمار دانشجوي پزشكي 

  .كامل كسب نمايد 
درجهت افتراق علل قلبي (خلط،هموپتزي،تنگي نفس ،حادو مزمن اپروچ به بيمار مبتال به سرفه-

  .،سيانوز را بداند)از ريوي
و )دانـش (را در اسـپيرومتري نـام ببـرد    معيارهاي اصلي بيماري هاي انسدادي و رسـتركتيو  -

  )مهارت (نمايد دراين حد تفسير 
  .تعريف آسم ،انواع آن ،عوامل محرك تشديد آسم ،تظاهرات باليني اصلي آن را نام ببرد-
  .تشخيصهاي افتراقي آسم را فهرست نمايد-
  )دوز الزم نيست .(اسامي داروهاي بكار رفته دركنترل آسم حاد را نام ببرد-
  .ا نام ببردتعريف برونشكتازي ،علل مهم ايجاد آن وتظاهرات اصلي آنر-
  .تعريف آبسه،ريه وعلل شايع آن را فهرست نمايد -
  .را فهرست نمايداصلي آن عالئم باليني و ،ريسك فاكتورهاي ايجاد آن  COPDتعريف -
  .،ريسك فاكتورهاي ايجاد آن را كامل بداند PTE،يافته هاي تشخيصي در  PTEعالئم باليني -
  .يص آن را فهرست نمايدوروشهاي تائيد تشخ PTEتشخيص هاي افتراقي-
  علل پلورال افيوژن و افتراق مايع ترانسودا از اگزودا را كامل بداند معيارهاي آمپيم را بشمارد -
  )مهارت (مايع پلور را تفسير نمايد -
-ABG  را تفسير نمايد.  
  )مهارت ( .بتدايي راديوگرافي ريه آشنا باشدباتفسير ا-
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  گاه گوارشدستبيماريهاي -6
  
  .بدانداپروچ به اسهال حاد و مزمن ،يبوست ،درد شكم ،يرقان و آسيت را -

  .را بدانداپروچ به بيمار مبتال به خونريزي حادگوارش فوقاني و تحتاني -

  .علل مهم خونريزي گوارش فوقاني وتحتاني را فهرست نمايد -

  .ديس پپسي را تعريف نمايد-

  .بداند  تعريف ديسفاژي وعلل مهم آن را-

  .تعريف سيروز را بداند و  علل مهم آن را فهرست نمايد-

  .سيروز رانام ببرد عوارض مهم -

  )مهارت(تفسير مايع آسيت گراديان باال و پايين را بداند-

-Management دوز داروالزم نيست (آسيت سيروزي وخونريزي واريسي را كامل بلد باشد(  

  .كامل آنرا بلد باشد managementكبدي وريسك فاكتورهاي ايجاد آنسفالوپاتي -

  .عالئم باليني ،علل پانكراتيت حاد را فهرست نمايد-

  .عالئم باليني وعوارض زخم هاي معده واثني عشر را فهرست نمايد -

  )حداقل يك پروتكل كامل(روش استاندارد درمان زخم معهدواثني عشر را كامل بداند-

  .اولسروز را فهرست نمايدوجوه افتراق كرون كوليت و تظاهرات اصلي آن را و  IBDانواع -
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مهارتهايي كه كسب آنها در پايان دوره سه ماهه 
  .ضروري است 

  مهارت گرفتن شرح حال -1
  مهارت نگارش سيربيماري و يادداشت روزانه-2
  مهارت معاينه سيستميك بيماران از سر تا پا  -3
   IV Lineمهارت تعبيه  -4
  ريدي ،عضالني ،زيرجلدي ،داخل جلدي مهارت تزريقات و -5
  اصول رگ گيري و سرم تراپي صحيح -6
   CBCتوانايي انجام -7
  درالم خون محيطي   CBCتفسير -8
  تفسير آزمايش ادرا ر -9

  هاي ادراري Test tapeتوانايي آناليز ادرار با استفاده از -10
  توانايي آماده سازي خواندن نمونه ادرار در زيرميكروسكوپ-11
مـايع  –مـايع پلـور   –آسـيت  –توانايي انجام وخواندن رنگ آميزي گرم نمونه هـاي خلـط ادرار   -12

  مايع نخاع-مفصل
  OPو  OBتوانايي انجام آزمايش مدفوع ازنظر -13
  و تفسير آن PPDتوانايي انجام -14
 و تفسير آن  ABGانجام  -15

  مهارت گذاشتن لوله تراشه  -16
  ده و شستشوي محتويات مع) NGT(مهارت گذاشتن لوله معده -17
  مهارت پونكسيومايع مفصل زانو-18
  )حداقل برروي مدل( LPتوانايي انجام-19
  تفسير اسپيرومتري  -20
  تفسير راديوگرافي ريه  -21
  احياء قلبي عروقي برروي مدل-22
  طبيعي از غير طبيعي EKGتشخيص  -23
  اصول تزريقات ايمن-24

  



   

١٤ 

  ن در بخش داخلي روشهاي عمده آموزش كارآموزا

(Teaching & Learning Methods )  
  
  

  آموزش دربالين بيماران بستري   - 1

 )  درمانگاه(آموزش در بالين بيماران سرپايي - 2

 )مورنينگ ريپورت(آموزش در گزار ش صبحگاهي  - 3

 ،ژورنال كالب CPC،Ground Roundآموزش دركالسهاي كنفرانس ، - 4

 آموزش در راندعمومي اساتيد  - 5

 )شرح حال ،معاينه و مطالعه شخصي( ) Self learning(خوديادگيري - 6

و آزمايشـگاه مركـز آموزشـي    آموزش در مركـز مهارتهـاي بـاليني     - 7

 درماني 
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  ي ــنابع درســـم
  

  اساتيد در راند وكالسها  مطالب ارائه شده -
آخرين چاپ كتاب طب داخلي هاريسون درحدتعيين شـده درمحتـواي   -

  آموزشي 
  سيل درحدتعيين در محتوي آموزشي آخرين چاپ كتاب سي-

    
  باربارا بتز-كتابهاي سميولوژي ميجر-
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  روشهاي ارزيابي 
  
 20از  12سه ماه نمره آزمون مشخص مي شود نمـره   دوره درپايان - 

  .حد نصاب قبولي محسوب مي شود 

 سـئوال كتبـي   درصد90اختصاص دارد كه   نمره به امتحان كتبي 8 - 
ــ  اهــدافبراســاس  ــه ش و )Must Learn(ده اســت آموزشــي ارائ

درصد سئواالت كتبي از مطالب ارائه شده در كالسهاي مختلف كه 10
 )Better to know(.خواهد بوداهداف آموزشي باشدحتي خارج از 

. به ارزشيابي اساتيد از عملكرد درون بخشي اختصاص دارد نمره 6 - 
 نمره آمادگي به پاسخ سئواالت در بالين بيماران  2

 ايت استاد از نظم وحضور دانشجو نمره رض2     

  رضايت استاد ازپرونده نويسي نمره 2     

نتيجـه   ،حضور دركالسهاي آموزشـي  ،نمره ورود و خروج به موقع 3-
چـك ليسـت پرونـد هـا مـي باشـدكه توسـط سـوپروايزر         (چارت راند 

به عمل آمده و توسط مديرگروه ،يا رياست بخش داخلي واعضاء گروه 
  )ي گرددبندي مامام خميني جمع 

رح حال ومعاينـه  شبراي ارزشيابي مهارت  Mini Cexنمره امتحان 3 -
 )اارگانه

  


