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Course plan  

  ورهرح دـــطبازنگري 

پزشكي در بخش  وزانآمكار  براي 

  پوست
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

   EDCبا راهنمايي كميته برنامه زيري آموزشي 

  

    
For medical students For medical students For medical students For medical students     

    ((((KermanshahKermanshahKermanshahKermanshah    UniversityUniversityUniversityUniversity    of medical sciencesof medical sciencesof medical sciencesof medical sciences))))  
  پوست    اساتيدگروه:تهيه محتواي آموزشي

  ين كاوسيدكتر حس :تدوين طرح دوره����

  ) پوستمدير گروه ( 

  پوستاعضاء هيئت علمي گروه همكاري و 
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 :نوانـــع
�زان ����� �� ���ح دور	 ��ا� ��ر

��م �����  �����در دا! ��	 
 	� !����  

  

  :تعريف دوره
ايه، مي باشد و دانشجوياني كه دوره علوم پ مينوراي ه دور  دوره كارورزي پوست

ا با موفقيت گذرانده باشند از طريق آموزش دانشكده رولوژي،فيزيوپاتولوژي سمي

  .معرفي مي شوندبه بخش پوست پزشكي قبل از شروع دوره 

  

  

  

  :مدت دوره
  سپري پوست  تخصصي است كه بطور كامل در درمانگاه  روز30مدت اين دوره 

  .مي شود

  :هدف كلي دوره
ناخن و آشنا نمودن دانشجويان پزشكي با بيماريهاي شايع پوست ،مو و  

 نحوه رويكرد و تشخيص و درمان
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  ساختار كلي دوره و شرح وظايف كارورزان

دوره پوست به طور كلي يك ماه و به صورت اجباري است كه در درمانگاه تخصصي آموزشي و درماني 

  .      پوست حاج دايي گذرانده مي شود 

در ابتداي ن جهت آشنايي با شرح وظايف دانشجوياو معارفه  جلسه توجيهي -1

   . ارائه مي گردد ت يا سوپر وايزر آموزشيگروه پوس مدير دوره توسط

 .مي باشد روز 30 زان پوستآموه آموزشي كارطول دور -2

بعد از ظهر است كه در دفتر 13صبح و خروج ساعت8ساعت حضور دانشجويان  -3

 .حضور و غياب مي بايست ثبت گردد

 يولوژي و آناتومي پوستدر ابتداي دوره با سيمزان اشنايي كارآمو -4

تزريق داخل : در طول دوره دانشجويان مهارت هاي زير را كسب مي نمايند  -5

 ضايعه استروييد ،بيوپسي از ضايعات پوستي و برداشتن ضايعات خوش خيم 

  : برنامه روزانه بخش پوست به شرح زير است-6

انجام مي  ويزيت بيماران توسط اساتيد و دانشجويان9.30تا8.30ابتدا از ساعت 

گيرد و در زمان ويزيت در خصوص عالئم باليني ،پروگنوز ،درمان ،تشخيص 

همچنين از وسايل .افتراقي ،عالئم تشديد كننده و موارد ديگر بحث خواهد شد 

براي درك بهتر عالئم باليني و تظاهرات )پاور پوينت(كمك آموزشي مانند اساليد 

و بسته به .ه استفاده مي شود متفاوت يك بيماري بطور معمول در درمانگا

جذابيت موضوع در هر جلسه يك مطلب به صورت بوك ريويو توسط يك يا 

تعدادي از دانشجويان ارائه شده و نكات مهم و كليدي آن براي فهم بهتر 

  . دانشجويان مورد بحث قرار خواهد گرفت 

مورد  آشنايي با تجهيزات: دانشجويان با يكي از موارد  10تا 9.30از ساعت 

استفاده در پوست ،تزريق داخل ضايعه استروييد و پروسيجركوچك جراحي 

  .دقيقه استراحت در نظر گرفته مي شود  15در اين قسمت  .آموزش مي بينند 
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درس توسط يكي از اساتيد تدريس مي گردد و از يك عنوان  11- 10.15از ساعت 

توسط يكي از طبق برنامه از قبل تعيين شده موضوعي  11.30-11ساعت 

اشكاالت و سئواالت  13-11.30از ساعت . دانشجويان يا كارورزان ارائه مي شود 

و در صورت داشتن وقت . دانشجويان توسط استاد مربوطه بر طرف مي گردد

اضافي مي توانند در اتاق عمل پوست شركت كنند و با پروسيجر هاي جراحي 

هفته ژورنال كالب با حضور  در روزهاي پنج شنبه هر.كوچك پوست آشنا شوند 

صبح ارائه مي شود و  8.30يكي از اساتيد و توسط كارورزان  از ساعت 

  .دانشجويان موظف به شركت در آن مي باشند 

روز مرخصي با كسب اجازه از 3دانشجويان در طول دوره مجاز به استفاده از 

توبيخ شده استاد مربوطه و مدير گروه مي باشند و در صورت غيبت غير موجه ،

 .و گزارش آن به آموزش ارسال مي گردد
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  زانوظايف حرفه اي و اخالقي كارآمو 
  

  نصب اتيكت شناسايي در معرض ديد -1  

  حفظ وضعيت ظاهري مطابق باشئون حرفه اي پزشكي -2  

  احترام به اساتيد،همكاران،پرسنل و مسئولين -3  

          ر اساس زمينه هاي فرهنگي،مذهبي، اقتصادي، رعايت ارتباط مناسب با بيمار و همراهانش ب-4  

  اجتماعي،سن،جنس،و ميزان تحصيالت

  اخذ اجازه از بيمار جهت گرفتن شرح حال و معاينه  -5  

  و جامع از بيمارانكسب تجربه در گرفتن شرح حال صحيح  -6  

  اي افتراقي و تشخيص نهايي و طرح تشخيص ه تدريجي در معاينه سيستميك بيمارانو تسلط كسب تجربه  -7  

 يادگيري روش صحيح رسيدن به تشخيص قطعي  -8  

  وقت شناسي و نظم و حضور به موقع در بخش ، درمانگاه ،كالس درس و جلسات كنفرانس -9

  توانايي در گرفتن هيستوري دقيق و هدفدار و متناسب با شرايط ويزيت بيمار - 10

 ,هاي نظري و يافته هاي باليني در مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي  توانايي بكار گيري و تلفيق دانسته - 11

  وتشخيص نهايي      
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  ي آموزشيامحتو
   

  براي رسيدن به اهداف ويژه آموزشي
  

  

 در حـدود تعيـين شـده ذيـل     يكماهـه درپايان دوره  دانشجويان

  )Must learn(كسب نمايد دانش ومهارت
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دانشگاه علوم پزشكي  بخش پوست كارآموزاناهداف آموزشي 

  كرمانشاه
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  .اع �5$��3$�/ ه� دا��4 %��)رو
23د ! ��1	 و در��'	 %� ا'�
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  پوست زان در بخشآموروشهاي عمده آموزش كار

)Teaching & Learning MethodsTeaching & Learning MethodsTeaching & Learning MethodsTeaching & Learning Methods(  

 )درمانگاه(ر بالين بيماران سرپاييبآموزش  -1

يــق ارائــه كنفــرانس توســط  از طر،سي كنفــرانآمــوزش در كالســها -2

 كارآموزان و كارورزان

از طريق ارائه بيماري هاي شايع توسط اسـاتيد بـه وسـيله    آموزش  -3

 پاور پوينت

 )شرح حال ، معاينه و مطالعه شخصي(خوديادگيري -4

 آموزش از طريق ارائه مطالب مصوب و شايع توسط اساتيد  -5

 اتاق عمل سرپايي پوستآموزش در  -6
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  منابع امتحاني

  عات مطرح شده توسط اساتيد موضو -

  هاي بيماري هاي پوست هبيفآخرين چاپ كتاب 

كتاب بيماري هاي فصل بيماريهاي مايكو باكتريال ، جذام و سالك از 

  پوست اندروز 
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  روش هاي ارزيابي

ن كتبي يابي پايان دوره با برگزاري آزموارزدر پايان دوره يكماهه 

  . مي باشد 20-12صاب قبولي ،حد نخواهد گرفت  صورت

درصد 80امتحان كتبي تعلق دارد كه نمره به  10: كامل  20از نمره 

درصد  20سئواالت بر اساس اهداف آموزشي ارائه شده است و 

 نمره 4 .سئواالت از مطالب ارائه شده در حين ويزيت بيماران است 

mini clinical evaluation exercise ،ره به نم 2و در بالين بيمار

نمره به حضور و 4و  گروهي ارائه كنفرانس و مشاركت در بحثهاي 

  .غياب تعلق مي گيرد
 


