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  برنامه آموزشی و ضوابط

داخلی تخصصی رشته   
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 مقدمه:

پژوهشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای نیل به اهداف و رسالت طراحی شده که همانا تربیت نیروی  –گروه آموزشی 

ارزشیابی اخیر با متخصص و متعهد در زمینه بیماریهای داخلی برای رفع نیازهای درمانی،آموزشی و پژوهشی کشور می باشد. 

ازمندیهای  اساسی در وهله اول و سپس نحوه گسترش فعالیت نگرش کسب اطالعات مهم و حیاتی در جهت رفع نقایص و نی

 های آموزشی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را ارائه دهد. 

 نموده است.شروع به تربیت دستیار داخلی  3131دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 
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 اساتید گروه داخلی

و مدیر گروه داخلی دانشیار عضوهیات علمی دکتر محمد علی زحل  فوق تخصص ریه 

 فوق تخصص گوارش بالغین دانشیار  عضوهیات علمی دکتر علی اکبر حاج آقا محمدی

 فوق تخصص گوارش بالغین استادیار عضوهیات علمی دکتر آرش میراولیایی

 فوق تخصص گوارش بالغین استادیار عضوهیات علمی دکتر علی زرگر

 فوق تخصص گوارش بالغین استادیار عضوهیات علمی دکتر علی باستانی

 فوق تخصص گوارش بالغین  استادیار قرارداد نظان نوین دکتر رسول صیمی

 فوق تخصص ریه استادیار عضوهیات علمی دکتر حمید رضا حداد

 فوق تخصص غدد دانشیار عضوهیات علمی دکتر سیما هاشمی پور

 فوق تخصص غدد استادیار عضوهیات علمی دکتر لیال مدرس نیا

 فوق تخصص روماتولوژی دانشیار عضوهیات علمی دکتر مهناز عباسی

 فوق تخصص روماتولوژی استادیار عضوهیات علمی دکتر اکرم نوری

لوژیروماتوفوق تخصص  استادیار  نوین قرارداد نظام دکتر مهین لشگری  

روماتولوژیفوق تخصص  استادیار عضوهیات علمی دکتر شهرزاد رحمنی  

 فوق تخصص خون استادیار عضوهیات علمی دکتر فاطمه معینی نیا

 فوق تخصص خون استادیار  نوین قرارداد نظام دکتر مهدی سرخیل

 فوق تخصص خون استادیار عضوهیات علمی دکتر یزدان ظفری

 فوق تخصص نفرولوژی استادیار عضوهیات علمی دکتر ملیحه چرخچیان

 فوق تخصص نفرولوژی استادیار عضوهیات علمی دکتر آرش کردی

 فوق تخصص نفرولوژی استادیار عضوهیات علمی دکتر سپیده حاجیان

 فوق تخصص نفرولوژی استادیار عضوهیات علمی دکتر ولی اهلل چگینی

 متخصص داخلی --------------- طرحی دکتر سعیده پورمحمد

 متخصص داخلی ---------------- طرحی دکتر سعیده رضوانی نژاد

 متخصص داخلی ---------------- طرحی دکتر رضا هدایت یعقوبی

  داخلیمتخصص  ---------------- طرحی دکتر مهدی اسکندری

مسمومیتهامتخصص  استادیار عضوهیات علمی دکتر علی کاظمی فر  

 متخصص داخلی استادیار عضوهیات علمی دکتر پریسا مدنی

بهرام مهرتاشدکتر   متخصص داخلی استادیار عضوهیات علمی 
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 برنامه های اساتید 
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 اهداف و برنامه های آموزشی دستیاران
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، تکمیل برگ 5117تا  5117راند صبحگاهی قبل از گزارش صبحگاهی توسط دستیاران از ساعت  -1

 سیر بیماری توسط دستیاران سال یک هر گروه

 5117الی  5117گزارش صبحگاهی از ساعت  -2

 11131الی  5117ویزیت دستیاران و اساتید  -3

 12الی  11131ویزیت بیماران مراجعه کننده به درمانگاه از ساعت  -4

* دستیاران موظفند در ساعات یاد شده پیگیری امور درمانی بیماران، ویزیت بیماران جدید بستری 

 شده، نوشتن خالصه پرونده بیماران را نیز انجام دهند.

 مورتالیتی و موربیدیتی  روز های چهارشنبه یک هفته در میان -7

 می باشد 13لغایت  11131ساعت  از شنبه تا چهارشنبهکالس تئوری بیماریهای داخلی  -6

موارد انتخاب شده توسط رزیدنت های ارشد  12الی  11گراند راند هر هفته یکشنبه ها از ساعت  -5

 هر گروه

برنامه ژورنال کالب به صورت ترجمه مقاله و بازخوانی آن در هر گروه آموزشی به صورت جداگانه  -5

 اجرا می گردد.

 شرح حال دانشجویی ،ایتنرنی و رزیدنتی باید در پرونده وجود داشته باشد. -5

در پرونده بیمار باید دستورات داروئی توسط اینترن یا دستیار داخلی نوشته شود و قابلیت اجرایی  -11

 داشته باشد.

 دستورات رزیدنتی باید توسط اتند مربوطه بررسی گردد. -11

باید نوشته شود،شامل)عالیم حیاتی ،آزمایشات درخواستی و شرح حال  گزارش سیر بیماری روزانه -12

 مختصر می باشد.
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 صبح فردا می باشد.  5الی  12کشیک رزیدنتها از ساعت  -13

 ارزیابی می شوند.   mini- CEXدستیاران در هر ماه با آزمون های  درون بخشی و  -14

 روتیشین ( ارزیابی می شوند. 2آزمون دستیاران در هر سال با سه آزمون آسکی )هر  -17
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 گروه غدد و متابولیسم:آموزشی اهداف 

 هدف کلی: آشنایی با بیماری های تیروئید

 آشنایی با معاینه تیروِئید اهداف جزئی:

 آشنایی با تفسیر تست های تیروئید

 آشنایی با کم کاری تیروئید 

 آشنایی با پرکاری تیروئید

 گواتر آشنایی با

 آشنایی با ندول تیروئید 

 آشنایی با سرطان تیروئید 

 اهداف رفتاری:

 معاینه تیروئید را انجام دهد )حیطه حرکتی(

 (4سطح  -تست های تیروئید را تفسیر کند)حیطه شناختی

 (2سطح  -عالئم کم کاری تیروئید را شرح دهد)حیطه شناختی 

 (1سطح  -اختیدرمان کم کاری تیروئید را انجام دهد)حیطه شن

 (2سطح  -عالئم پرکاری تیروئید را شرح دهد)حیطه شناختی 

 (2سطح  -عوارض داروهای آنتی تیروئید را شرح دهد)حیطه شناختی 

 (1سطح  -درمان پرکاری تیروئید را انجام دهد)حیطه شناختی 
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 (3سطح  -علل گواتر را نام ببرد)حیطه شناختی 

 (2سطح  -طه شناختی پاتوفیزیولوژی گواتر را شرح دهد)حی

 (1سطح  -درمان گواتر را انجام دهد)حیطه شناختی 

 (3سطح  -انواع ندول های تیروئید را نام ببرد )حیطه شناختی 

 (1سطح  -برخورد تشخیصی مرحله ای ندول تیروئید را انجام دهد)حیطه شناختی 

 نمونه برداری سوزنی تیروئید را انجام دهد)حیطه حرکتی(

 (1سطح  -گیری ندول های خوش خیم را انجام دهد. )حیطه شناختی درمان و پی 

 (2سطح  -درمان و پی گیری انواع سرطان های تیروئید را شرح دهد)حیطه شناختی 

 (2سطح  -تاثیر داروها بر فونکسیون تیروئید را شرح دهد )حیطه شناختی 

 

 هدف کلی: برخورد با هیپوگلیسمی

 اهداف جزئی: 

 تظاهرات بالینی هیپوگلیسمیآشنایی با 

 آشنایی با عوارض هیپوگلیسمی

 آشنایی با علل هیپوگلیسمی

 آشنایی با تشخیص آزمایشگاهی علل هیپوگلیسمی

 آشنایی با اصول درمانی هیپوگلیسمی
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 آشنایی با پیش گیری از هیپوگلیسمی

 اهداف رفتاری:

 (2تظاهرات بالینی هیپوگلیسمی را شرح دهد.)حیطه شناختی سطح 

 (2عوارض هیپوگلیسمی را شرح دهد .)حیطه شناختی سطح 

 (2سطح -علل هیپوگلیسمی را شرح دهد )حیطه شناختی

 (3عوامل خطرساز هیپوگلیسمی را نام ببرد.)حیطه شناختی سطح 

 (2پدیده بی خبری از هیپوگلیسمی را شرح دهد.)حیطه شناختی سطح 

 (4طه شناختی سطح را تفسیر کند.)حی  C-Peptideتست های انسولین و 

 (1سطح  -را انجام دهد.)حیطه شناختی   fastingتست 

 (2اصول درمانی هیپوگلیسمی را بیان کند .)حیطه شناختی سطح 

 (2پیش گیری از هیپوگلیسمی را شرح دهد.)حیطه شناختی سطح 

 

 هدف کلی: برخورد با بیمار مبتال به دیابت

 اهداف جزئی:

 آشنایی با انواع دیابت

 آشنایی با پاتوفیزیولوژی دیابت 

 آشنایی با عوارض  دیابت
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 آشنایی با پیش گیری دیابت

 آشنایی با درمان دارویی و غیر دارویی دیابت

 برخورد با عوارض حاد دیابت

 اهداف رفتاری:

 (3سطح  –انواع دیابت را نام ببرد )حیطه شناختی 

 (2سطح  – پاتوفیزیولوژی انواع دیابت را شرح دهد )حیطه شناختی

 (2سطح  –اپیدمیولوژی دیابت را شرح دهد )حیطه شناختی 

 (2سطح  –و دیابت حاملگی را شرح دهد )حیطه شناختی  2بیماریابی دیابت تیپ

 معاینه فیزیکی بیمار مبتال به دیابت را انجام دهد )حیطه رفتاری(

 (1سطح  –اسکرین عوارض دیابت را انجام دهد )حیطه شناختی 

 (2سطح  –را شرح دهد )حیطه شناختی  2ش گیری دیابت تیپ روش های پی

 (1سطح  –اصول تغذیه صحیح  و فعالیت فیزیکی را به بیمار دیابتی آموزش دهد )حیطه شناختی 

 (1سطح  –انجام دهد )حیطه شناختی  2درمان  با داروهای خوراکی  را در بیماران مبتال به دیابت تیپ 

 (2سطح  –سولین را شرح دهد )حیطه شناختی فارماکوکینتیک آنالوگ های ان

 (1سطح  –و انسولین های آنالوک انجام دهد )حیطه شناختی   traditionalکنترل قند با انسولین های 

 (1سطح  –را انجام دهد  )حیطه شناختی  Critical illness کنترل قند خون در بیمار مبتال به 

 (1سطح  –مشاوره قبل از عمل جراحی را در بیماران مبتال به دیابت انجام دهد )حیطه شناختی 
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 (2سطح  –عالئم کتواسیدوز و کومای هیپراسموالر را شرح دهد )حیطه شناختی 

 (2سطح  –عوامل خطرساز کتواسیدوز و کومای هیپراسموالر را شرح دهد )حیطه شناختی 

 ( دوز و کومای هیپراسموالر را درک کند)حیطه عاطفیاهمیت درمان به موقع کتواسی

 (1سطح  –)حیطه شناختی آزمایشات مناسب دو عارضه فوق را در فواصل مناسب انجام دهد

 (4سطح  –)حیطه شناختی ( را تفسیر کندBlood gasآزمایش آنالیز گازهای خون )

 (1سطح  –)حیطه شناختی کتواسیدوز و کومای هیپراسموالر را درمان کند 

 

 : آشنایی با بیماری های هیپوفیز و هیپوتاالموسهدف کلی

 آشنایی با توده های زین ترکی

 آشنایی با پرتونگاری هیپوفیز

 آشنایی با کم کاری هیپوفیز

 آشنایی با اختالالت پروالکتین

 آشنایی با آکرومگالی

 آشنایی با اختالالت رشد

 :اهداف رفتاری

 (3نام ببرد.)حیطه شناختی سطح انواع توده های زین ترکی را 

 (2سیر کلینیکی انواع توده های زین ترکی را شرح دهد.)حیطه شناختی سطح 
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 (2عوارض لوکال توده های زین ترکی را شرح دهد .)حیطه شناختی سطح 

MRI   وCT scan  (4هیپوفیز نرمال و توده های هیپوفیز را تفسیر کند.)حیطه شناختی سطح 

 (2توده های زین ترکی را شرح دهد .)حیطه شناختی سطح نوع درمان مناسب 

 (2عالئم بالینی کم کاری هیپوفیز را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (1تست های دینامیک هیپوفیز را انجام دهد)حیطه شناختی سطح 

 (1درمان جانشینی هورمون های هیپوفیز را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (2را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح عالئم هیپرپروالکتینمی 

 (3علل هیپرپروالکتینمی را نام ببرد. )حیطه شناختی سطح 

 (1تست های مناسب جهت اثبات هیپرپروالکتینمی و رد هیپرپروالکتینمی کاذب را درخواست کند)حیطه شناختی سطح 

 (1هیپرپروالکتنمی را درمان کند)حیطه شناختی سطح 

 (2هد. )حیطه شناختی سطح عالئم آکرومگالی را شرح د

 (4تست های آزمایشگاهی آکرومگالی را تفسیر کند. )حیطه شناختی سطح 

 (2اندیکاسیون درمان های مدیکال و جراحی آکرومگالی را بیان کند. )حیطه شناختی سطح 

 (1درمان دارویی آکرومگالی را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (3شناختی سطح علل کوتاهی قد را نام ببرد. )حیطه 

 تناسب های بدنی بیمار مبتال به کوتاهی قد را اندازه گیری کند. )حیطه حرکتی(

SDS   (1قد بیماران را محاسبه کند. )حیطه شناختی سطح 
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 (1تست های آزمایشگاهی هورمونی و غیرهورمونی کوتاهی قد را درخواست کند . )حیطه شناختی سطح 

 (1شد را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح تست های دینامیک تحریکی هورمون ر

 (4گرافی سن استخوانی را تفسیر کند. )حیطه شناختی سطح 

 (1بیماران مبتال به کمبود هورمون رشد را درمان کند. )حیطه شناختی سطح 

 (2عالئم بالینی کمبود هورمون رشد در بالغین را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (2الغین را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح عوارض کمبود هورمون رشد در ب

 (2اندیکاسیون های درمان با هورمون رشد در بالغین مبتال به کمبود این هورمون را بیان کند. )حیطه شناختی سطح 

 

 هدف کلی: آشنایی با بیماری های فوق کلیه

 اهداف جزئی:

 آشنایی با کم کاری آدرنال

 آشنایی با کوشینگ

 یتوماآشنایی با فئوکروموسا

 آشنایی با هیپرآلدوسترونیسم

 آشنایی با انسیدنتالومای آدرنال 

 

 اهداف رفتاری:
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 (2سطح -عالئم کم کاری اولیه و ثانویه آدرنال و وجوه افتراق آن ها  را شرح دهد .)حیطه شناختی

 (1سطح -تستهای تشخیصی کم کاری آدرنال را درخواست کند. )حیطه شناختی

 (1سطح -درمان کند. )حیطه شناختیکم کاری آدرنال را 

 (2سطح -عالئم کوشینگ را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -تست های تشخیصی کوشینگ را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -تست های تشخیصی کوشینگ را تفسیر کند. )حیطه شناختی

 (1سطح -اسکرینینگ از نظر فشار خون ثانویه را انجام دهد. )حیطه شناختی

 ( 2سطح -عالئم فئوکروموسایتوما را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -تست های تشخیصی فئوکروموسایتوما را درخواست کند. )حیطه شناختی

 (4سطح -تست های تشخیصی فئوکروموسایتوما را تفسیر کند. )حیطه شناختی

 (2سطح -اپیدمیولوژی هیپرآلدوسترونیسم را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -پرآلدوسترونیسم را شرح دهد. )حیطه شناختیعالئم هی

 (1سطح -هیپرآلدوسترونیسم را درخواست کند. )حیطه شناختی  confirmingتست های آزمایشگاهی  اسکرین و 

 (4سطح -تست های آزمایشگاهی هیپرآلدوسترونیسم را تفسیر کند. )حیطه شناختی

CT scan  (4ح سط-آدرنال را تفسیر کند. )حیطه شناختی 

 (1سطح -تست های مناسب انسیدنتالومای آدرنال را درخواست کند. )حیطه شناختی
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 هدف کلی: آشنایی با اختالالت کلسیم و بیماری های استخوان 

 :اهداف جزئی

 آشنایی با هیپوکلسمی 

 آشنایی با هیپرکلسمی

 آشنایی با اختالالت ویتامین دی

 آشنایی با هیپرکلسمی

 آشنایی با استئوپوروز

 :اهداف رفتاری

 (3سطح -علل هیپوکلسمی را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (2سطح -عالئم هیپوکلسمی را شرح دهد . )حیطه شناختی

 تست های تروسو و شوستوک را انجام دهد. )حیطه حرکتی(

 (1سطح -تست های آزمایشگاهی جهت تعیین اتیولوژی هیپوکلسمی را درخواست کند. )حیطه شناختی

 (1سطح -وئیدیسم را درمان کند. )حیطه شناختیهیپوپاراتیر

 (1سطح -درمان اورژانسی هیپوکلسمی را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -اپیدمیولوژی هیپوویتامینوز دی را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (3سطح -علل هیپوویتامینوز دی را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (1سطح -شناختیهیپوویتامینوز دی را درمان کند. )حیطه 
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 (3سطح -علل هیپرکلسمی را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (2سطح -عالئم هیپرکلسمی را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -تست های آزمایشگاهی جهت تشخیص اتیولوژی هیپرکلسمی را درخواست کند. )حیطه شناختی

 (1سطح -درمان اورژانسی هیپرکلسمی را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -کاسیون های جراحی در هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه و ثانویه را شرح دهد. )حیطه شناختیاندی

 (4سطح -دانسیتومتری را تفسیر کند. )حیطه شناختی

 (3سطح -علل استئوپوروز را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (1سطح -آزمایشات مناسب جهت رد استئوپوروز ثانویه درخواست کند. )حیطه شناختی

 (1سطح -ان استئوپوروز را انجام دهد. )حیطه شناختیدرم

 

 هدف کلی: آشنایی با بیماری های گناد

 :اهداف جزئی

 آشنایی با هیپوگنادیسم در مردان

 آشنایی با اختالالت قاعدگی

 آشنایی با بلوغدیررس

 آشنایی با بلوغ زودرس 

 آشنایی با ژینکوماستی
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 :اهداف رفتاری

 (2سطح -مردان را شرح دهد. )حیطه شناختیاپیدمیولوژی هیپوگنادیسم 

 (3سطح -علل هیپوگنادیسم مردان را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (2سطح -عالئم هیپوگنادیسم مردان را شرح دهد. )حیطه شناختی

 معاینه بیضه ها را انجام دهد.)حیطه حرکتی(

 (1سطح-تست های تشخیصی مناسب هیپوگنادیسم را درخواست کند. )حیطه شناختی

 (1سطح -هیپوگنادیسم مردان را درمان کند. )حیطه شناختی

 (3سطح -علل ناتوانی جنسی مردان را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (1سطح -ناتوانی جنسی مردان را درمان کند. )حیطه شناختی

 (3سطح -علل اولیگوآمنوره را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (2سطح -کیستیک را شرح دهد. )حیطه شناختیپاتوفیزیلوژی و اپیدمیولوژی تخمدان پلی 

 (1سطح -تست های آزمایشگاهی مناسب اختالالت قاعدگی را درخواست کند. )حیطه شناختی

 (1سطح -اولیگوآمنوره را درمان کند. )حیطه شناختی

 اسکورینگ هیرسوتیسم را بر اساس معیارهای فریمن گالوی انجام دهد.)حیطه حرکتی(

 (1سطح -از نظر بررسی اتیولوژی هیرسوتیسم درخواست کند. )حیطه شناختیتست های آزمایشگاهی 

 (1سطح -درمان هیرسوتیسم را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (3سطح -علل بلوغ دیررس را در دو جنس نام ببرد. )حیطه شناختی
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 معاینه بیماران از نظر مرحله بلوغ را انجام دهد.)حیطه حرکتی(

 (1سطح -اتیولوژی بلوغ دیررس را درخواست کند. )حیطه شناختی تست های تشخیصی جهت بررسی

 (1سطح -بلوغ دیررس را درمان کند. )حیطه شناختی

 (3سطح -علل بلوغ زودرس در دو جنس را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (1سطح -تست های تشخیص آزمایشگاهی بلوغ زودرس را درخواست کند. )حیطه شناختی

 (1سطح -)حیطه شناختی بلوغ زودرس را درمان کند.

 (3سطح -علل ژینکوماستی را نام ببرد. )حیطه شناختی

 معاینه ژینکوماستی را انجام دهد. )حیطه حرکتی(

 (1سطح -تست های تشخیصی مناسب ژینکوماستی را درخواست کند. )حیطه شناختی

 (1سطح -ژینکوماستی را درمان کند. )حیطه شناختی
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 :گروه نفرولوژی آموزشی اهداف

 هدف کلی: آشنایی با مقدمات بیماری های کلیوی

 اهداف جزیی:    

 آشنایی با تعریف میزان فیلتراسیون گلومرولی  

 آشنایی با روش های اندازه گیری  میزان فیلتراسیون گلومرولی

 آشنایی با برخورد تشخیصی با ازوتمی

 آشنایی با تعریف الیگوری

 آشنایی با تعریف آنوری

 آشنایی با تعریف پرونینیوری

 آشنایی با آشنایی با پاتوفیزیولوژی پروتینیوری

 آشنایی با معایب آزمایش کامل ادرار در تشخیص پروتینیوری

 آشنایی با علل پروتینیوری

 آشنای با برخورد تشخیصی در پروتینیوری

 آشنایی با تعریف هماتوری

 آشنایی با علل هماتوری

اتوری ناشی از بیماری های گلومرولی از هماتوری ناشی از اختالالت مجاری ادراری )غیر آشنایی با تفاوت های هم

 گلومرولی(
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 آشنایی با انواع علل هماتوری گلومرولی و غیر گلومرولی

 آشنایی با روش برخورد تشخیضی در هماتوری 

 آشنایی با علل کلی تغییر رنگ ادرار

 نوریآشنایی با آزمایش ادرار در موارد میوگلوبی

 آشنایی با پیوری و علل آن

 آشنایی با انواع سیلندرهای ادراری

 آشنایی با تفسیر آزمایش ادرار

 آشنایی باتعریف پلی اوری و علل آن

 آشنایی با برخورد تشخیصی در بیمار مبتال به پلی اوری

 آشنایی با نحوه درمان  بیمار مبتال به پلی اوری

 

 اهداف رفتاری:    

 -میزان فیلتراسیون گلومرولی و معایب و محاسن هریک از آن ها را شرح دهد. )حیطه شناختیروش های محاسبه 

  (2سطح

محاسبه میزان فیلتراسیون گلومرولی را با فرمول کاکروف؛ کلیرانس کراتینین؛ کلیرانس اوره محاسبه کند. )حیطه 

 (1سطح -شناختی

 (1سطح -. )حیطه شناختیبرخورد تشخیصی در بیمار مبتال به ازوتمی را انجام دهد
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 (2سطح -الیگوری را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -برخورد تشخیصی در بیمار مبتال به الیگوری را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -آنوری را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -برخورد تشخیصی در بیمار مبتال به آنوری را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (4سطح -ار را تفسیر کند. )حیطه شناختیآزمایش ادر

 (2 سطح -هماتوری را شرح دهد. )حیطه شناختی

  (3سطح -علل هماتوری را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (3سطح -علل تغییر رنگ ادرار را نام ببرد. )حیطه شناختی

  (2 سطح -آزمایش ادرار در بیمار مبتال به میوگلوبینوری را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -تفاوت های هماتوری گلومرولی از غیر گلومرولی را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -برخورد تشخیصی در بیمار مبتال به هماتوری را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -برخورد اولیه در بیمار مبتال به هماتوری را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -پروتینیوری را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -علل پروتینیوری را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (2سطح -پاتوفیزیولوژی پروتینیوری را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -برخورد تشخیصی در پروتینیوری را شرح دهد. )حیطه شناختی            

 (2سطح -معایب آزمایش کامل ادرار در تشخیص پروتینیوری را شرح دهد. )حیطه شناختی            
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 (2سطح -پیوری وعلل آن را شرح دهد. )حیطه شناختی           

 (2سطح -انواع سیلندرهای ادراری وعلل آن را شرح دهد. )حیطه شناختی           

 (2سطح -د. )حیطه شناختیپلی اوری وعلل آن را شرح ده           

 (1سطح -برخورد تشخیصی ابتدایی با پلی اوری را انجام دهد. )حیطه شناختی            

 (1سطح -درمان ابتدایی در بیمار مبتال به پلی اوری را انجام دهد. )حیطه شناختی            

           

 هدف کلی: آشنایی با اختالالت اسید و باز          

 جزیی:اهداف 

 باز-آشنایی با هموستاز طبیعی اسید

 آشنایی با تفسیراختالالت اسید و باز ساده

 آشنایی با نحوه تفسیراختالالت اسید و باز مختلط

 آشنایی با نحوه محاسبه شکاف آنیونی سرم و ادرار

 آشنایی با انواع و علل اسیدوز متابولیک

 آشنایی با انواع وعلل آلکالوز متابولیک

 علل اسیدوز تنفسیآشنایی با

 آشنایی با علل آلکالوز تنفسی

 آشنایی با درمان اسیدوز متابولیک
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 آشنایی با درمان آلکالوز متابولیک

 اهداف رفتاری:

 (2هموستاز طبیعی اسید و باز را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (4را تفسیر کند. )حیطه شناختی سطح ( گازخون شریانی(ABGتست 

  (1ادرار را محاسبه کند. )حیطه شناختی سطح شکاف آنیونی سرم و 

 (3علل اسیدوز متابولیک به تفکیک شکاف آنیونی سرمی باال و طبیعی را نام ببرد. )حیطه شناختی سطح 

 (2عالیم اسیدوز متابولیک را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (1درمان اسیدوز متابولیک الکتیک را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (1رد ابتدایی با بیمار مبتال به اختالالت اسید و باز را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح برخو 

 (3علل اسیدوز تنفسی را نام ببرد. )حیطه شناختی سطح 

 (2عالیم اسیدوز تنفسی را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (3علل آلکالوز تنفسی را نام ببرد. )حیطه شناختی سطح 

 (2ا شرح دهد. )حیطه شناختی سطح عالیم آلکالوز تنفسی ر

 (2علل آلکالوز متابولیک را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (1درمان ابتدایی بیمار مبتال به آلکالوز متابولیک را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح
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 هدف کلی: آشنایی با اختالالت آب و الکترولیت

 اهداف جزیی:

 آشنایی با میزان آب و الکترولیت پالسما  

 آشنایی با نحوه تعادل آب

 آشنایی با نحوه تنظیم اسمواللیتی پالسما

 آشنایی با تعریف هیپوولمی

 آشنایی با انواع علل هیپوولمی

 آشنایی با انواع علل هیپو ناترمی

 آشنایی با عالیم هیپوناترمی

 آشنایی با انواع علل هیپر ناترمی

 با عالیم هیپرناترمیآشنایی 

 آشنایی با نحوه برخورد  تشخیصی با اختالالت سدیم و اسمواللیته پالسما

 آشنایی با نحوه درمان اختالالت سدیم

 آشنایی با علل هیپوکالمی

 آشنایی با عالیم و عوارض هیپوکالمی

 آشنایی با علل هیپرکالمی

 آشنایی با عالیم و عوارض هیپرکالمی
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 بین توبولی پتاسیمآشنایی با گرادیان 

 آشنایی با نحوه برخورد  تشخیصی با اختالالت پتاسیم

 آشنایی با نحوه درمان اختالالت پتاسیم

 اهداف رفتاری:                

 (2تعادل آب  و الکترولیت های بدن را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (2علل هیپوولمی را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (1یص دهد. )حیطه شناختی سطحهیپوولمی را تشخ

 (1هیپوولمی را درمان کند. )حیطه شناختی سطح

 (2هییپوناترمی و هیپرناترمی را تعریف کند. )حیطه شناختی سطح 

 (2علل هیپوناترمی و هیپرناترمی را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (2نحوه برخورد با هیپو ناترمی وهیپرناترمی را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (1برخورد تشخیصی با هیپوناترمی وهیپرناترمی را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح

 (1انواع هیپوناترمی و هیپرناترمی را درمان کند. )حیطه شناختی سطح 

 (2هیپوکالمی و هیپرکالمی را تعریف کند. )حیطه شناختی سطح 

 (2 انواع علل هیپوکالمی و هیپرکالمی را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح

 (2عالیم و عوارض هیپوکالمی وهیپرکالمی را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (1برخورد تشخیصی با هیپوکالمی و هیپرکالمی را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح
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 (1هیپوکالمی و هیپرکالمی را درمان کند. )حیطه شناختی سطح

 هدف کلی: آشنایی با آسیب حاد کلیه

 اهداف جزیی:

 یف آسیب حاد کلیهآشنایی با تعر

 آشنایی با انواع علل آسیب حاد کلیه پره رنال

ترومبوتیک -واسکولیت-گلومرولونفریت-آشنایی با انواع علل آسیب حاد کلیوی رنال )بیماری عروق بزرگ کلیه 

 نفریت حاد بینابینی(-نکروزحاد توبولی-میکروآنژیوپاتی

 آشنایی با انواع علل آسیب حاد کلیه پست رنال

 ی با پاتوفیزیولوژی انواع مختلف آسیب حاد کلیه )پیش کلیوی؛ کلیوی؛ پس از کلیه(آشنای

 آشنایی با عالیم بالینی هریک از علل آسیب حاد کلیه

 آشنایی با عالیم آزمایشگاهی و یا رادیولوژیک هر یک از علل آسیب حاد کلیه

 آشنایی با نحوه برخورد و درمان هریک از علل آسیب حاد کلیه 

 یی با عوارض آسیب حاد کلیهآشنا

 آشنایی با نحوه برخورد با هریک از عوارض آسیب حاد کلیه

 آشنایی با اندیکاسیون دیالیز اورژانس در نارسایی حاد کلیه

 اهداف رفتاری:

 (3سطح-آسیب حاد کلیه را تعریف کند. )حیطه شناختی
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 (1سطح-آسیب حاد کلیه را تشخیص دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح-کلیوی را از یکدیگر تمیز دهد. )حیطه شناختیانواع آسیب 

 (2سطح-پست رنال را شرح دهد. )حیطه شناختی-رنال–انواع علل آسیب حاد کلیه به تفکیک پره رنال

 (2سطح-پاتوفیزیولوژی انواع آسیب حاد کلیوی را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح-ختیعالیم بالینی انواع آسیب حاد کلیوی را شرح دهد. )حیطه شنا

 (2سطح-آزمایش ادرار در انواع آسیب حاد کلیوی را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (4سطح-آزمایش ادرار در انواع آسیب حاد کلیوی را تفسیرکند. )حیطه شناختی              

 (2سطح-عالیم آزمایشگاهی و رادیولوژیک انواع آسیب حاد کلیوی را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح-د کلیوی را شرح دهد. )حیطه شناختیعوارض آسیب حا

 (1سطح-برخورد تشخیصی اولیه با انواع آسیب حاد کلیوی را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح-درمان پره رنال ازوتمی را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح-درمان اولیه انواع نکروز حاد توبولی را  کامل انجام دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح-انواع آسیب حاد رنال را انجام دهد. )حیطه شناختی درمان اولیه

 ( 1سطح-درمان طبی پست رنال ازوتمی را انجام دهد .)حیطه شناختی

 (1سطح-درمان عوارض آسیب حاد کلیوی را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح-اندیکاسیون دیالیز اورزانس در نارسایی حاد کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی

 کلی: آشنایی با بیماری مزمن کلیویهدف  
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 اهداف جزیی:

 آشنایی با تعریف بیماری مزمن کلیوی

 آشنایی با طبقه بندی  بیماری مزمن کلیوی

 آشنایی با علل بیماری مزمن کلیوی

 آشنایی با پاتوفیزیولوژی بیماری مزمن کلیوی

 آشنایی با نحوه محاسبه  میزان فیلتراسیون گلومرولی  

 آشنایی با تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماری مزمن کلیوی و اورمی 

 آشنایی با نحوه درمان عوارض عمومی نارسایی مزمن کلیه

 آشنایی با نحوه ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی نارسایی مزمن کلیه

 آشنایی با نحوه درمان عمومی بیماران مزمن کلیه

 روع درمان جایگزینی نارسایی مزمن کلیهآشنایی با نحوه آماده سازی و زمان ش

 اهداف رفتاری:

 (3بیماری مزمن کلیه راتعریف کند. ) حیطه شناختی سطح 

 (2طبقه بندی بیماری مزمن کلیه را شرح دهد ) حیطه شناختی سطح 

 (3علل بیماری مزمن کلیه را نام ببرد. ) حیطه شناختی سطح 

 (2هد. ) حیطه شناختی سطح پاتوفیزیولوژی بیماری مزمن کلیوی را شرح د

 (1میزان فیلتراسیون گلومرولی کلیه را محاسبه کند. ) حیطه شناختی سطح 
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 (2تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماری مزمن کلیوی و اورمی را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (1ه شناختی سطح ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی اولیه بیماری مزمن کلیوی و اورمی را انجام دهد. )حیط

 (1درمان کلی بیماران مزمن کلیه را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح  

 (1درمان اولیه عوارض عمومی نارسایی مزمن کلیه را انجام دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (2نحوه آماده سازی و زمان شروع درمان جایگزینی نارسایی مزمن کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح 

 (1سازی بیماران نارسایی مزمن کلیه راجهت شروع دیالیز انجام دهد.  )حیطه شناختی سطح آماده 

 هدف کلی : آشنایی با دیالیز 

 اهداف جزیی:

 آشنایی با انواع دیالیز ) خونی و صفاقی(

 آشنایی با عوارض همودیالیز

 آشنایی با عوارض شایع دیالیز صفاقی

 همودیالیزآشنایی با نحوه برخورد با عوارض شایع 

 آشنایی با نحوه برخورد با عوارض شایع دیالیز صفاقی

 اهداف رفتاری:

 (3انواع دیالیز را نام ببرد. ) حیطه شناختی سطح

 (2سطح -نحوه انجام دیالیز خونی و صفاقی را شرح دهد. ) حیطه شناختی

 (2سطح -فیزیولوژی انواع دیالیز را شرح دهد. )حیطه شناختی
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 (2سطح -و صفاقی را شرح دهد. )حیطه شناختیعوارض دیالیز خونی 

 (1سطح -درمان عوارض شایع دیالیز خونی را انجام دهد. )حیطه شناختی 

 (1سطح  -برخورد تشخیصی و درمان اولیه پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی را انجام دهد. )حیطه شناختی

 

 هدف کلی: آشنایی با پیوند کلیه

 اهداف جزیی:

 ه آماده سازی بیمار در پیوند کلیه آشنایی با نحو

 آشنایی با عوارض داروهای ایمونوساپرسیو مورد استفاده در پیوند کلیه

 آشنایی با عوارض شایع پس از پیوند کلیه

 اهداف رفتاری:

 (2سطح -ارزیابی قبل از پیوند کلیه در دهنده وگیرنده کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (2سطح -پیوند کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختیعوارض شایع عفونی پس از  

 (2سطح -عالیم رد پیوند کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -عوارض داروهای ایمونوساپرسیو پس از پیوندکلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی

 

 هدف کلی: آشنایی با بیماری های گلومرولی

 اهداف جزیی:
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 تیکوینی وآزمایشگاهی  سندرم نفرآشنایی با تعریف ؛ علل ؛ عالیم بال

 آشنایی باتعریف ؛ علل؛ عالیم بالینی وآزمایشگاهی سندرم نفروتیک

آشنایی با علل؛ عالیم بالینی ؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی و انواع شایع گلومرولونفریت  

MCD,FSGS,MGN,MPGN)) 

 ((MCD,FSGS,MN,MPGNآشنایی با نحوه  برخورد و درمان انواع شایع گلومرولونفریت 

آشنایی با عالیم بالینی ؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی انواع شایع گلومرولونفریت های ثانویه )لوپوس؛ پس از عفونت؛ 

 دیابت...(

 ((MCD,FSGS,MN,MPGNآشنایی با آشنایی با  نحوه برخورد و درمان انواع شایع گلومرولونفریت های اولیه 

 IgAیم بالینی؛ آزمایشگاهی؛ پاتولوژی و درمان نفروپاتی آشنایی با پاتوفیزیولوژی؛ عال

 آشنایی با عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی و درمان سندرم آلپورت

 ء پایه نازک آشنایی با پاتوفیزیولوژی؛  عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی؛ پاتولوژی و درمان بیماری غشا

 و درمان بیماری آمیلوییدوزیس اولیه وثانویه آشنایی با عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی؛ پاتولوژی

 آشتایی با عوارض کلیوی بیماری مولتیپل میلوما

 آشنایی با بیماری علل؛ عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری آمبولی کلسترول

 HUS, TTP)آشنایی با انواع؛ عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری ترومبوتیک میکروآنژیوپاتیک )

 آشنایی با نفرواسکلروز هیپرتانسیو

 آشنایی با عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی؛ پاتولوژی و درمان بیماری آنتی بادی بر ضد غشاء پایه

 ( ANCAآنتی بادی )اسکولیتی مرتبط با آنتی نوتروفیل آشنایی با درگیری کلیوی در بیماری های و
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  RPGNآزمایشگاهی و پاتولوژی آشنایی با تعریف؛ علل؛ عالیم بالینی؛ عالیم

 RPGNآشنایی با نحوه برخورد و درمان اولیه با 

 

 اهداف رفتاری:

 (2سطح -عالیم بالینی و آزمایشگاهی سندرم نفریتیک را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (3سطح  -علل سندرم نفریتیک را نام ببرد. )حیطه شناختی

 (2سطح -نفروتیک شرح دهد. )حیطه شناختی عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی و عوارض سندرم 

  ( 3سطح-علل سندرم نفروتیک را نام ببرد. )حیطه شناختی 

  ( 3سطح-را نام ببرد. )حیطه شناختی  MCD,FSGS,MPGN,MGNعلل ثانویه 

 (2سطح -( را شرح دهد. )حیطه شناختی MCD,FSGS,MPGN,MGNپاتوفیزیولوژی و پاتولوژی گلومرولونفریت )

 (2سطح  -لوژی و پاتولوژی گلومرولونفریت )لوپوس؛ پس از عفونت؛ دیابت( را شرح دهد. )حیطه شناختیپاتوفیزیو

  ( 1سطح-برخورد تشخیصی اولیه با انواع گلومرولونفریت های اولیه و ثانویه را انجام دهد. )حیطه شناختی 

  ( 1حسط -را انجام دهد. )حیطه شناختی RPGNبرخورد اولیه و درمان حمایتی را  

 (2سطح -را شرح دهد. )حیطه شناختی  IgAپاتوفیزیولوژی؛ عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی وپاتولوژی نفروپاتی

 (2سطح -را شرح دهد. )حیطه شناختی  IgAبرخورد اولیه با 

 (2سطح -علل؛ عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی آمبولی کلسترل را شرح دهد. )حیطه شناختی 

  ( 1سطح-با آمبولی کلسترل را  انجام دهد. )حیطه شناختی برخورد اولیه 
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را شرح دهد. )حیطه  HUS, TTP)عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری ترومبوتیک میکروآنژیوپاتیک )

 (2سطح  -شناختی

  ( 2سطح–را شرح دهد. )حیطه شناختی  (HUS, TTP)برخورد اولیه با درگیری کلیوی ناشی از 

 (2سطح  -بالینی؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری آنتی بادی برضد غشاء پایه را شرح دهد. )حیطه شناختیعالیم 

  ( 2برخورد اولیه تشخیصی با بیماری آنتی بادی برضد غشاء پایه را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح

 (2سطح  -رح دهد. )حیطه شناختیدرگیری کلیوی در انواع واسکولیت های شایع )وگنر؛ گودپاسچر؛ چرچ استراچ( را ش

 (2سطح -برخورد اولیه تشخیصی با درگیری کلیوی ناشی از واسکولیت را شرح دهد. )حیطه شناختی

 ( 2سطح -نفرواسکلروز هیپرتانسیو را شرح دهد. )حیطه شناختی  

 (2سطح -عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری غشاء پایه نازک را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (2برخورد با بیماری غشاء پایه نازک را شرح دهد. )حیطه شناختی سطح

 (2سطح  -پاتوفیزیولوژی؛ عالیم بالینی؛ آزمایشگاهی و پاتولوژی بیماری آلپورت را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح–درمان حمایتی در بیماری آلپورت را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (2سطح  -ا را شرح دهد. )حیطه شناختیدرگیری کلیوی مولتیپل میلوم

 هدف کلی: آشنایی با بیماری های کیستی کلیه          

 اهداف جزیی:

 آشنایی با مکانیسم ایجاد بیماری پلی کیستیک کلیه

 آشنایی با تظاهرات بالینی کلیوی وخارج کلیوی بیماری پلی کیستیک کلیه
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 آشنایی با نحوه تشخیص بیماری پلی کیستیک کلیه

 شنایی با نحوه برخورد و درمان عوارض بیمار مبتال به بیماری پلی کیستیک کلیهآ

 آشنایی با بیماری نفرونوفتیزیس

 آشنایی با مکانیسم ایجاد بیماری مدوالری کیستیک کلیه

 آشنایی با تظاهرات بالینی کلیوی وخارج کلیوی بیماری مدوالری کیستیک کلیه

 کیستیک کلیهآشنایی با نحوه تشخیص مدوالری 

 آشنایی با نحوه برخورد و درمان عوارض بیمار مبتال به بیماری مدوالری کیستیک کلیه

 آشنایی با مکانیسم ایجاد بیماری توبروزاسکلروزیس

 آشنایی با تظاهرات بالینی بیماری توبروزاسکلروزیس

 آشنایی با مکانیسم ایجاد بیماری کلیه با مدوالی اسفنجی

 بالینی بیماری کلیه با مدوالی اسفنجیآشنایی با تظاهرات 

 آشنایی نحوه تشخیص بیماری کلیه با مدوالی اسفنجی

 آشنایی با نحوه درمان بیمار مبتال به  بیماری کلیه با مدوالی اسفنجی

 

 اهداف رفتاری:

 (2سطح -)حیطه شناختی را شرح دهد. پلی کیستیک کلیه مکانیسم ایجاد بیماری 

 (2سطح -)حیطه شناختی. را شرح دهد وخارج کلیوی بیماری پلی کیستیک کلیهتظاهرات بالینی کلیوی 
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 (1)سطح  را تشخیص دهد. بیمار مبتال به بیماری پلی کیستیک کلیه

 (1سطح  -را انجام دهد. )حیطه شناختی درمان عوارض بیمار مبتال به بیماری پلی کیستیک کلیه 

 (3)دستیاران سال (2سطح-یرا شرح دهد. )حیطه شناخت بیماری نفرونوفتیزیس

 (2سطح -مکانیسم ایجاد بیماری مدوالری کیستیک کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -تظاهرات بالینی بیماری مدوالری کیستیک کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح-تشخیص و درمان بیماری مدوالری کیستیک کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -بیماری توبروزاسکلروزیس و تظاهرات بالینی آن را شرح دهد. )حیطه شناختی مکانیسم ایجاد

 (2سطح -مکانیسم ایجاد بیماری کلیه با مدوالی اسفنجی را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح-تظاهرات بالینی بیماری کلیه با مدوالی اسفنجی را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (1سطح -مبتال بیماری کلیه با مدوالی اسفنجی را انجام دهد. )حیطه شناختی تشخیص و درمان عوارض بیمار 

 

 آشنایی با اختالالت توبولی ارثی هدف کلی:            

 اهداف جزیی:

 آشنایی با  مکانیسم ایجاد سندرم بارتر

 آشنایی با تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی سندرم بارتر

 بیمار مبتال به سندرم بارترآشنایی با نحوه تشخیص و در مان 

 آشنایی با  مکانیسم ایجاد سندرم گیتلمن
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 آشنایی با تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی سندرم گیتلمن

 آشنایی با نحوه تشخیص و در مان بیمار مبتال به سندرم گیتلمن

 3آشنایی با مکانیسم ایجاد علت پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع 

 3آزمایشگاهی پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع  آشنایی با تظاهرات بالینی و

 3آشنایی با نحوه تشخیص و درمان بیمار مبتال به پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع 

 آشنایی با مکانیسم ایجاد سندرم لیدل

 آشنایی با تظاهرات بالینی آزمایشگاهی سندرم لیدل

 آشنایی با نحوه تشخیص و درمان بیمار مبتال به سندرم لیدل

 )سندرم گوردن( 2با مکانیسم ایجاد پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع آشنایی 

 2آشنایی با تظاهرات بالینی وآزمایشگاهی پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع 

 2آشنایی با نحوه تشخیص و درمان بیمار مبتال به پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع 

 آشنایی با مکانیسم ایجاد دیابت بیمزه نفروژنیک 

 رات بالینی آزمایشگاهی دیابت بیمزه نفروژنیکآشنایی با تظاه

 آشنایی با نحوه تشخیص و درمان بیمار مبتال به دیابت بیمزه نفروژنیک

 آشنایی با انواع رنال توبوالر اسیدوزیس

 آشنایی با مکانیسم ایجاد انواع  رنال توبوالر اسیدوزیس

 اسیدوزیس آشنایی با تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی انواع  رنال توبوالر



 
 

  39  
 

 آشنایی با نحوه تشخیص و درمان انواع  رنال توبوالر اسیدوزیس

 اهداف رفتاری:

 (2سطح-را شرح دهد.  )حیطه شناختی  مکانیسم ایجاد سندرم بارتر

 (2را شرح دهد.  )حیطه شناختی سطح تظاهرات بالینی وآزمایشگاهی سندرم بارتر

 (2سطح -)حیطه شناختیرا شرح دهد.   سندرم بارتر نحوه تشخیص و درمان

 (2سطح-مکانیسم ایجاد سندرم گیتلمن را شرح دهد.  )حیطه شناختی 

 ( 2سطح -را شرح دهد.  )حیطه شناختی تظاهرات بالینی وآزمایشگاهی سندرم گیتلمن

 (2سطح-را شرح دهد.  )حیطه شناختی  سندرم گیتلمن نحوه تشخیص و درمان

 (2سطح -را شرح دهد.  )حیطه شناختی 3پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع مکانیسم ایجاد علت 

 (2سطح-را شرح دهد.  )حیطه شناختی  3تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع 

 (2سطح-را شرح دهد.  )حیطه شناختی  3نحوه تشخیص و درمان بیمار مبتال به پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع 

 (2سطح -را شرح دهد.  )حیطه شناختی اد سندرم لیدلمکانیسم ایج

 (2سطح-را شرح دهد.  )حیطه شناختی تظاهرات بالینی وآزمایشگاهی سندرم لیدل

 (2سطح-را شرح دهد.  )حیطه شناختی  سندرم لیدل نحوه تشخیص و درمان

 (2سطح-ناختیرا شرح دهد.  )حیطه ش )سندرم گوردن( 2مکانیسم ایجاد پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع 

 (2سطح-را شرح دهد.  )حیطه شناختی 2تظاهرات بالینی وآزمایشگاهی پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع  

 (     2سطح-را شرح دهد.  )حیطه شناختی  2نحوه تشخیص و درمان بیمار مبتال به پسودوهیپوآلدوسترونیسم نوع 
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 (      2سطح -یمکانیسم ایجاد دیابت بیمزه نفروژنیک شرح دهد.  )حیطه شناخت

 (      2سطح-تظاهرات بالینی آزمایشگاهی دیابت بیمزه نفروژنیک را شرح دهد.  )حیطه شناختی 

 (      2سطح -نحوه تشخیص و درمان بیمار مبتال به دیابت بیمزه نفروژنیک را شرح دهد.  )حیطه شناختی

 ( 2سطح -شناختی مکانیسم ایجاد انواع  رنال توبوالر اسیدوزیس را شرح دهد.  )حیطه

 (  2سطح -تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی انواع  رنال توبوالر اسیدوزیس  را شرح دهد.  )حیطه شناختی  

 (   2سطح -نحوه تشخیص و درمان انواع  رنال توبوالر اسیدوزیس را شرح دهد.  )حیطه شناختی

 (  1سطح -)حیطه شناختی را انجام دهد. 4 رنال توبوالر اسیدوزیس درمان

 

 آشنایی با بیماری های توبولواینترستیشیال کلیه هدف کلی:

 اهداف جزیی:

 آشنایی با تعریف بیماری توبولواینترستیشیال کلیه حاد و مزمن

 آشنایی با تظاهرات کلی بالینی و آزمایشگاهی و پاتولوژی انواع حاد و مزمن بیماری توبولواینترستیشیال کلیه

 با علل بیماری نفریت توبولواینترستیشیال حادآشنایی 

 آشنایی با بیماری نفریت توبولواینترستیشیال آلرژیک

 آشنایی با نحوه تشخیص و درمان نفریت توبولواینترستیشیال حاد

 آشنایی با اندیکاسیون تجویز کورتن و ایمونوساپرسیو در درمان نفریت توبولواینترستیشیال حاد



 
 

  41  
 

الینی و آزمایشگاهی اختالالت کلیوی  ناشی از رسوب کریستال و توبولوپاتی انسدادی )رسوب آشنایی با تظاهرات ب

 داروها؛ اورات؛ فسفات؛ اگزاالت کلسیم( و نحوه تشخیص و درمان آن

 آشنایی با مکانیسم ایجاد؛ تظاهرات بالینی؛ آزمایشگاهی و رادیولوژیک نفروپاتی ناشی از ریفالکس 

 و برخورد بالینی با نفروپاتی ناشی از ریفالکسآشنایی با نحوه تشخیص 

 آشنایی با مکانیسم ایجاد آنالژزیک نفروپاتی 

 آشنایی با تظاهرات بالینی؛ آزمایشگاهی و رادیولوژیک آنالژزیک نفروپاتی   

 آشنایی با مکانیسم ایجاد؛ تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی نفروپاتی ناشی از لیتیوم            

 آشنایی با نحوه تشخیص و در مان نفروپاتی ناشی از لیتیوم           

 آشنایی با تظاهرات بالینی: آزمایشگاهی و نحوه تشخیص و درمان نفروپاتی ناشی از فلزات سنگین 

 آشنایی با تظاهرات بالینی: آزمایشگاهی و نحوه تشخیص و درمان نفروپاتی اسیداوریکی مزمن

 ایشگاهی و نحوه تشخیص و درمان نفروپاتی ناشی از هیپرکلسمی مزمنآشنایی با تظاهرات بالینی: آزم

 آشنایی با تظاهرات بالینی: آزمایشگاهی و نحوه تشخیص و درمان نفروپاتی ناشی از هیپوکالمی مزمن

 

 اهداف رفتاری:

 (2سطح -بیماری نفریت توبولوانترستیشیال حاد و مزمن را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح-آزمایشگاهی نفریت توبولوانترستیشیال حاد و مزمن را شرح دهد. )حیطه شناختی تظاهرات بالینی؛ 

 (3سطح-علل نفریت توبولوانترستیشیال حاد را نام ببرد. )حیطه شناختی 
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 (2سطح -نفریت آلرژیک انترستیشیال را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (2سطح-رح دهد. )حیطه شناختی ارزیابی تشخیصی و درمان نفریت توبولوانترستیشیال حاد را ش

 (2سطح-درمان کلی نفریت توبولوانترستیشیال حاد را شرح دهد. )حیطه شناختی 

اندیکاسیون های درمان با کوتیکواسترویید و ایمونوساپرسیو در نفریت توبولوانترستیشیال حاد را شرح دهد. )حیطه 

 (2سطح -شناختی

 (2سطح-ریت توبولواینترستیشیال آلرژیک را شرح دهد. )حیطه شناختی علل؛ عالیم بالینی و آزمایشگاهی بیماری نف

تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی اختالالت کلیوی  ناشی از رسوب کریستال و توبولوپاتی انسدادی )رسوب داروها؛ اورات؛ 

 (2سطح-فسفات؛ اگزاالت کلسیم( و نحوه تشخیص آن را شرح دهد. )حیطه شناختی 

وی  ناشی از رسوب کریستال و توبولوپاتی انسدادی )رسوب داروها؛ اورات؛ فسفات؛ اگزاالت کلسیم( درمان نارسایی کلی

  (1سطح -را انجام دهد. )حیطه شناختی

-مکانیسم ایجاد؛ تظاهرات بالینی؛ آزمایشگاهی و رادیولوژیک نفروپاتی ناشی از ریفالکس را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (2سطح

 (1سطح-اشی از ریفالکس را انجام دهد. )حیطه شناختی درمان طبی نفروپاتی ن

 (2سطح-مکانیسم ایجاد آنالژزیک نفروپاتی را شرح دهد. )حیطه شناختی            

 (2سطح -تظاهرات بالینی؛ آزمایشگاهی و رادیولوژیک آنالژزیک نفروپاتی را شرح دهد. )حیطه شناختی 

( 2سطح -مکانیسم ایجاد؛ تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی نفروپاتی ناشی از لیتیوم را شرح دهد. )حیطه شناختی

  (1)دستیاران سال 

 (2سطح -درمان نفروپاتی ناشی از لیتیوم را شرح دهد. )حیطه شناختی
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-را شرح دهد. )حیطه شناختی تظاهرات بالینی: آزمایشگاهی و نحوه تشخیص و درمان نفروپاتی ناشی از فلزات سنگین 

  (2سطح

 -تظاهرات بالینی: آزمایشگاهی و نحوه تشخیص و درمان نفروپاتی اسیداوریکی مزمن را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (1)دستیاران سال (2سطح

  (1سطح -تشخیص و درمان نفروپاتی اسیداوریکی مزمن را انجام دهد. )حیطه شناختی 

)دستیاران (2سطح -و نفروپاتی ناشی از هیپرکلسمی مزمن را شرح دهد. )حیطه شناختیتظاهرات بالینی: آزمایشگاهی 

  (1سال 

 (1سطح -تشخیص و درمان نفروپاتی ناشی از هیپرکلسمی مزمن را انجام دهد. )حیطه شناختی

حیطه تظاهرات بالینی: آزمایشگاهی و نحوه تشخیص و درمان نفروپاتی ناشی از هیپوکالمی مزمن را شرح دهد. )

 (2سطح-شناختی 

 هدف کلی: آشنایی با عفونت های دستگاه ادراری

 اهداف جزیی:               

 پروستاتیت(-پیلونفریت-آشنایی با تعریف انواع عفونت های ادراری )سیستیت         

 آشنایی با تعریف باکتریوری بدون عالمت           

 آشنایی با تعریف عفونت ادراری بدون عارضه و عارضه دار           

 آشنایی با اپیدمیولوژی عفونت ادراری           

 آشنایی با ریسک فاکتورهای عفونت ادراری           

 آشنایی با اتیولوژی عفونت ادراری           
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 آشنایی با آسیب شناسی عفونت ادراری            

 آشنایی با عالیم بالینی انواع عفونت های ادراری           

 آشنایی با نحوه تشخیص عفونت ادراری            

 آشنایی با نحوه درمان هر یک از انواع عفونت های ادراری            

 آشنایی با عفونت ادراری ناشی از سوند و نحوه درمان آن             

 اری در دوران بارداری و نحوه برخورد با آنآشنایی با عفونت ادر             

 آشنایی با سیستیت راجعه در زنان و نحوه درمان               

 آشنایی با پیش آگهی و عارضه عفونت های مکرر ادراری           

 آشنایی با نحوه و اندیکاسیون ارزیابی ارولوژیک در عفونت ادراری           

 اهداف رفتاری:              

 (3سطح -انواع سندرم های بالینی عفونت ادراری را نام ببرد. )حیطه شناختی              

 (2سطح-اتیولوژی و اپیدمیولوژی عفونت ادراری را شرح دهد. )حیطه شناختی    

        -ح دهد. )حیطه شناختیتظاهرات بالینی انواع عفونت های ادراری )سیستیت؛ پروستاتیت؛ پیلونفریت( را شر             

 (2سطح

 (2سطح -عفونت ادراری عارضه دار و بدون عارضه دا را شرح دهد. )حیطه شناختی              

 (1سطح -تشخیص و درمان انواع عفونت ادراری را انجام دهد. )حیطه شناختی              

 (2حسط-سیستیت راجعه را شرح دهد .)حیطه شناختی                
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 (1سطح-درمان پروفیالکسی در سیستیت راجعه را انجام دهد.  )حیطه شناختی              

 (1سطح -درمان عفونت ادراری در دوران بارداری را انجام دهد. )حیطه شناختی   

 (1سطح -درمان در عفونت ادراری ناشی از سوند را شرح دهد. )حیطه شناختی             

  (2سطح -بی ارولوژیک در عفونت ادراری و اندیکاسیون انجام آن را شرح دهد. )حیطه شناختیارزیا             

 (1سطح–ارزیابی ارولوژیک ابتدایی در عفونت ادراری را انجام دهد. )حیطه شناختی              

 (2سطح -باکتریوری بدون عالمت را تعریف کند و اندیکاسیون درمان آن را شرح دهد. )حیطه شناختی            

 (2سطح -پیش آگهی و عارضه عفونت های مکرر ادراری را شرح دهد. )حیطه شناختی            

 

 هدف کلی: آشنایی با سنگ های کلیوی          

 اهدف جزیی:

 سنگهاآشنایی با انواع 

 آشنایی با تظاهرات بالینی سنگها

 آشنایی با آسیب شناسی سنگها

 آشنایی با روش های ارزیابی و درمان کلی بیماران مبتال به سنگهای کلیه

 آشنایی با تعریف و درمان هیپرکلسیوری

 آشنایی با تعریف و درمان هیپراوریکوزوری

 آشنایی با تعریف و علل هیپراگزالوری و نحوه درمان آن
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 آشنایی با هیپوسیتراتوری و نحوه درمان آن

 آشنایی با نحوه درمان سنگهای کلسیمی ایدیدپاتیک

 آشنایی با نحوه درمان سنگهای اسیداوریکی

 آشنایی با آسیب شناسی سیستینیوری و نحوه تشخیص و درمان آن

 آشنایی با سنگهای استراویتی و نحوه درمان آن

 اهداف رفتاری:

 (3سطح-ی را نام ببرد. )حیطه شناختی انواع سنگهای کلیو

 (2سطح-تظاهرات بالینی؛ آزمایشگاهی و رادیولوژیک سنگ کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی 

  (2)دستیاران سال (2سطح-آسیب شناسی تشکیل سنگ کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (1سطح-انجام دهد. ) حیطه شناختی  ارزیابی اولیه بیمار مبتال به سنگ کلیه را

 (1سطح-درمان اولیه بیمار با سنگ کلیه را انجام دهد. )حیطه شناختی 

 (1سطح  -کولیک رنال را تشخیص دهد و درمان طبی آن را انجام دهد. )حیطه شناختی

)دستیاران (2سطح-اختی هیپرکلسیوری؛ هیپراوریکوزوری؛ هیپوسیتراتوری و انواع هیپر اگزالوری را شرح دهد. )حیطه شن

  (1سال 

 (1سطح -درمان هیپراوریکوزوری را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -درمان هیپرکلسیوری را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح-درمان سنگهای کلسیمی ایدیوپاتیک را انجام دهد. )حیطه شناختی 
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 (1سطح-درمان سنگهای اسیداوریکی را انجام دهد. )حیطه شناختی 

 (1سطح -درمان هیپوسیتراتوری را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -آسیب شناسی سیستینوری را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -درمان سنگ سیستینی را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح-درمان سنگ استراویتی را انجام دهد. )حیطه شناختی 

 اریهدف کلی : آشنایی با انسداد مجاری ادر

 اهداف جزیی:

 آشنایی با اتیولوژی انسداد ادراری

 آشنایی با آسیب شناسی انسداد ادراری

 آشنایی با تظاهرات بالینی؛ آزمایشگاهی و رادیولوژیکی انسداد مجاری ادراری

 آشنایی با برخورد و درمان طبی بیماران مبتال به انسداد ادراری

 ادآشنایی با نحوه درمان دیورز پس از رفع انسد

 اهداف رفتاری:

  (2سطح -اتیولوژی انسداد ادراری راشرح دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -آسیب شناسی انسداد ادراری را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (2سطح -تظاهرات بالینی: آزمایشگاهی ورادیولوژیکی انسداد ادراری را شرح دهد.  )حیطه شناختی 

 (1سطح -اولیه در انسداد ادراری را انجام دهد. )حیطه شناختیارزیابی تشخیصی ابتدایی و برخورد طبی 
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 (1سطح -درمان دیورز پس از رفع انسداد را انجام دهد. )حیطه شناختی 

 

 هدف کلی: آشنایی با آسیب های عروقی کلیه

 اهداف جزیی:

 آشنایی با تنگی شریان کلیه ) علل؛ عالیم بالینی و رادیولوژیکی آن(

 تنگی شریان کلیه آشنایی با درمان های

 آشنایی با آمبولی شریان کلیه

 آشنایی با بیماری آتروآمبولی کلیه ) علل؛ تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی آن(

 آشنایی با نحوه برخورد و درمان بیماری آتروآمبولی کلیه

 نحوه برخورد با آن(آشنایی با ترومبوآمبولی شریان کلیه ) علل؛ تظاهرات بالینی؛ آزمایشگاهی؛ رادیولوزیکی و 

 آشنایی با هیپرتانسیون بدخیم و نحوه درمان آن

آشنایی با درگیری کلیوی در سندرم های ترومبوتیک میکروآنژیوپاتیک ) شامل: ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک پورپورا و 

 سندرم همولیتیک اورمیک (

 آشنایی با درگیری کلیوی در اسکلرودرمی و بحران کلیوی اسکلرودرمی

 نایی با ترومبوز ورید کلیوی ) اتیولوژی؛ تظاهرات بالینی؛ عالیم رادیولوژی و نحوه برخورد با آن(آش

 اهداف رفتاری:
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اتیولوژی؛ تظاهرات بالینی؛ عالیم رادیولوزیک؛ روشهای تشخیص و درمان تنگی شریان کلیه را شرح دهد. )حیطه 

 (2سطح -شناختی 

 (1سطح -یه را شرح انجام دهد. )حیطه شناختی ارزیابی تشخیصی ابتدایی تنگی شریان کل

 (1سطح -درمان طبی تنگی شریان کلیه را انجام دهد. )حیطه شناختی

  (2سطح -اتیولوژی؛ تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماری آتروآمبولی کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی 

  (1سطح–)حیطه شناختی  درمان حمایتی در بیمارمبتال به آتروآمبولی کلیه را انجام دهد.

 (2سطح -علل؛ تظاهرات بالینی؛ رادیولوزیک و نحوه برخورد با ترومبوآمبولی شریان کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی 

علل؛ تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیمار مبتال به  سندرم های ترومبوتیک میکروآنژیوپاتیک را شرح دهد. )حیطه 

 (2سطح -شناختی 

 (2سطح -برخورد با بیمار مبتال به  سندرم های ترومبوتیک میکروآنژیوپاتیک را شرح دهد. )حیطه شناختی نحوه 

 (2سطح -درگیری کلیوی در بحران اسکلرودرمی و درمان آن را شرح دهد. )حیطه شناختی 

 (2 سطح -اتیولوژی؛ تطاهرات بالینی وآزمایشگاهی ترومبوز ورید کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی

 (1سطح -ارزیابی تشخیصی ابتدایی در بیمار مشکوک به ترومبوز ورید کلیه را انجام دهد. )حیطه شناختی

 (2سطح -درمان ترومبوز ورید کلیه را شرح دهد. )حیطه شناختی 
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 گروه روماتولوژی:آموزشی اهداف 

 آرتریت  روماتوئید

 هدف کلی : آشنایی با بیماریهای آرتریت روماتوئید 

 اهداف جزئی:

  RAآشنایی با اصول تشخیصی بیماری 

 RAآشنایی با اصول درمانی بیماری 

 اهداف رفتاری:

 (2را توضیح دهد ) شناختی سطح  RAاپیدمیولوژی بیمار  .3

 (2عالئم بیمار مبتال را توضیح دهد ) شناختی سطح  .2

 (2پاتولوژی بیمار ی را توضیح دهد ) شناختی سطح  .1

 (3وژی را نام ببرد ) شناختی سطح فاکتورهای ژنتیک ایمنول .4

 (3فاکتورهای محیطی ایمنولوژی را نام ببرد ) شناختی سطح  .5

 (1تست های مناسب تشخیصی را درخواست کند ) شناختی سطح  .6

 (2معیار های تشخیص بیمار ی را توضیح دهد ) شناختی سطح  .3

 (1را تشخیص دهد ) شناختی سطح  RAبیمار مبتال به  .8

 (2بیماری را توضیح دهد ) شناختی سطح پروتکل درمان  .9

 (1درمان بیمار مبتال را انجام دهد ) شناختی سطح  .31

 (1بیمار را انجام دهد  ) شناختی سطح  پی گیری    .33
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 هدف کلی : آشنایی با بیماری لوپوس 

 هدف جزئی:

 آشنایی با روشهای تشخیص بیماری لوپوس 

 آشنایی با روشهای درمانی بیماری لوپوس 

 آشنایی با عوارض بیماری لوپوس و عوارض درمان 

 آشنایی با روشهای پی گیری بیمار مبتال به لوپوس 

 اهداف رفتاری:

 (2پاتوژنز بیمار را توضیح دهد ) شناختی سطح  .3

 (2علل موثر در ایمنولوژی را توضیح دهد ) شناختی سطح  .2

 (2سطح پاتولوژی درگیری ارگانها بخصوص کلیه را توضیح دهد ) شناختی  .1

 (2عالئم بالینی بیماری را توضیح دهد ) شناختی سطح  .4

 (2کرایتریا های تشخصی بیماری را توضیح دهد ) شناختی سطح    .5

 (2عالئم آزمایشگاهی بیماری را توضیح دهد ) شناختی سطح  .6

 (4آزمایشات بیمار را تفسیر کند ) شناختی سطح  .3

 (1طح لوپوس را تشخیص دهد ) شناختی س به   بیمار مبتال .8

 (1درمان درگیری ارگانهای مختلف در جریان بیماری را انجام دهد ) شناختی سطح  .9

31. management   و Fallow up  (1بیماران مبتال و تحت درمان را انجام دهد ) شناختی سطح 

 (2عوارض درمان بیماری را توضیح دهد ) شناختی سطح  .33

 (2شناختی سطح عوارض درگیری ارگانها در بیماری را توضیح دهد )  .32
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 (1را تشخیص دهد ) شناختی سطح  لوپوس داروئی .31

 (1درمان بیمار مبتال در حین بارداری را انجام دهد ) شناختی سطح  .34

 (1سندرم آنتی فسفولیپید را تشخیص دهد  ) شناختی سطح  .35

 (4آزمایشات بیمار مبتال به آنتی فسفولیپید را تفسیر نماید ) شناختی سطح  .36

 (1تی فسفولیپید را درمان کند ) شناختی سطح بیمار مبتال به آن .33

38.  management (1بیمار مبتال به آنتی فسفولیپید بارداری را انجام دهد ) شناختی سطح 

39. management (1بیمار مبتال به آنتی فسفولیپید غیربارداری را انجام دهد ) شناختی سطح 

 سکلرودرمی

آشنایی با بیماری اسکلرودرمیهدف کلی:  

جزئی:اهداف   

بیماری اسکلرودرمی روش های تشخیصی آشنایی با  

بیماری اسکلرودرمی روش های درمانی آشنایی با  

 آشنایی با روش های پی گیری بیمار مبتال به اسکلرودرمی
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 اهداف رفتاری:

 (2) شناختی سطح نواع ابتال به بیماری را توضیح دهد.  .3

  (2) شناختی سطح  اپیدمیولوژی بیماری را توضیح دهد. .2

 (3) شناختی سطح . نام ببرد فاکتورهای محیطی و شغلی ایجادکننده بیماری را .1

 (2) شناختی سطح پاتوژنز ابتال به بیماری را توضیح دهد.  .4

 (2) شناختی سطح عالئم بالینی ابتال به اسکلرودرمی را توضیح دهد.  .5

 (4شناختی سطح ) تست های  آزمایشگاهی در اسکلرودرمی را تفسیر کند.  .6

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به اسکلرودرمی را تشخیص دهد.  .3

 (1) شناختی سطح های مختلف ارگانها در بیمار را درمان کند.  رگیرید .8

 (1) شناختی سطح مانیتورینگ درمان بیمار را انجام دهد.  .9

31. Management  وfallow up  .(1) شناختی سطح بیمار مبتال را انجام دهد 

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به کریزرنال در اسکلرودرمی را تشخیص دهد.  .33

 (1) شناختی سطح مبتالیان به کریزرنال را انجام دهد.  Management درمان و .32

 

 شوگرن: 

 آشنایی با بیماری شوگرن  هدف کلی:

  اهداف جزئی:

 آشنایی با اصول تشخیصی بیماری شوگرن  -

 شوگرن  آشنایی با اصول درمان بیماری -

 آشنایی با اصول پی گیری بیماری شوگرن -

  اهداف رفتاری:

  (2) شناختی سطح  اپیدمیولوژی بیماری را توضیح دهد. .3
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 (2) شناختی سطح عالئم بالینی بیمار مبتال را توضیح دهد.  .2

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به شوگرن را تشخیص دهد.  .1

 (1شناختی سطح ) بیمار مبتال به شوگرن را درمان کند.  .4

5.  Management و fallow up  .(1) شناختی سطح بیمار شوگرن را انجام دهد 

 

 واسکولیت ها

 آشنایی با انواع واسکولیت ها  هدف کلی:

  اهداف جزئی:

 آشنایی با اصول تشخیصی بیماری واسکولیت  -

 آشنایی با اصول درمانی بیماری واسکولیت -

 آشنایی با عوارض بیماری واسکولیت -

 اف رفتاری: اهد

 (2) شناختی سطح تعریف بیمار مبتال به واسکولیت را توضیح دهد.  .3

  (2) شناختی سطح  اپیدمیولوژی انواع واسکولیت را توضیح دهد. .2

 (2) شناختی سطح پاتوژنز انواع واسکولیت را توضیح دهد.  .1

 (3) شناختی سطح طبقه بندی واسکولیت ها را نام ببرد.  .4

 (4) شناختی سطح تستهای آزمایشگاهی مبتالیان را تفسیر انجام دهد.  .5

 (1) شناختی سطح درمان کلی بیماران واسکولیت را انجام دهد.  .6

3. management  وfallow up  .(1) شناختی سطح بیماران مبتال به واسکولیت تحت درمان را انجام دهد 

 (2) شناختی سطح تعریف واسکولیت وگنر را توضیح دهد.  .8

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به وگنر را تشخیص دهد.  .9

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به وگنر را درمان کند.  .31



 
 

  55  
 

 (2) شناختی سطح تعریف واسکولیت میکروسکوپیک پلی آنژیت را توضیح دهد.  .33

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به میکروسکوپیک پلی آنژیت را تشخیص دهد.  .32

  (1) شناختی سطح  وسکوپیک پلی آنژیت را درمان کند.بیمار مبتال به میکر .31

 (2) شناختی سطح تعریف واسکولیت چرج استراوس را توضیح دهد.  .34

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به واسکولیت چرج استراوس را تشخیص دهد.  .35

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به واسکولیت چرج استراوس را درمان کند.  .36

 (2) شناختی سطح دهد.  را توضیح PANتعریف  .33

 (12) شناختی سطح را تشخیص دهد.  PANبیمار مبتال به  .38

 (1) شناختی سطح را درمان کند.  PANبیمار مبتال به  .39

 (2) شناختی سطح تعریف آرتریت تمپورال را توضیح دهد.  .21

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به آرتریت تمپورال را تشخیص دهد.  .23

 (1) شناختی سطح پورال را درمان کند. بیمار مبتال به آرتریت تم .22

 (2) شناختی سطح تعریف پلی میالژیا روماتیکا را توضیح دهد.  .21

  (1) شناختی سطح  بیمار مبتال به پلی میالژیا روماتیکا را تشخیص دهد. .24

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به پلی میالژیا روماتیکا را درمان کند.  .25

 (2) شناختی سطح تعریف آرتریت تاکایاسو را توضیح دهد.  .26

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به آرتریت تاکایاسو را تشخیص دهد.  .23

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به آرتریت تاکایاسو را درمان کند.  .28

 (2) شناختی سطح تعریف پورپواری هنوخ شوئن الین را توضیح دهد.  .29

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به پورپواری هنوخ شوئن الین را تشخیص دهد.  .11

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به پورپواری هنوخ شوئن الین را درمان کند.  .13

 (2) شناختی سطح تعریف واسکولیت های عمدتا پوستی  را توضیح دهد.  .12

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به واسکولیت های عمدتا پوستی   را تشخیص دهد.  .11
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 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به واسکولیت های عمدتا پوستی  را درمان کند.  .14

 (2) شناختی سطح تعریف واسکولیت های کرایوگلوبولینمیک را توضیح دهد.  .15

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به واسکولیت های کرایوگلوبولینمیک را تشخیص دهد.  .16

 (1) شناختی سطح کرایوگلوبولینمیک را درمان کند. بیمار مبتال به واسکولیت های  .13

 (2) شناختی سطح را توضیح دهد.  CNSتعریف واسکولیت ایزوله  .18

 (2) شناختی سطح را توضیح دهد.  CNSروش های تشخیص مبتال به واسکولیت ایزوله  .19

 (2) شناختی سطح واسکولیت های ثانویه را توضیح دهد.  .41

  (3) شناختی سطح  رویی و ثانویه را نام ببرد.علل ایجادکننده واسکولیت های دا .43

 (2) شناختی سطح بیماری سرم را توضیح دهد.  .42

 (1) شناختی سطح بیماری سرم را تشخیص دهد.  .41

 (1) شناختی سطح بیماری سرم را درمان کند .44

 (2) شناختی سطح  علل ایجادکننده واسکولیتهای داورئی و ثانویه را توضیح دهد. .45

 (1) شناختی سطح  ی ثانویه را درمان کند.واسکولیت های داروئ .46

 

  

 اسپوندیلوآرتروپاتی: 

 آشنایی با بیماری های سرونگارتیو اسپوندیلوآتروپاتی هدف کلی:

  اهداف جزئی:

 آشنایی با اصول تشخیصی بیماری سرونگاتیو  -

 آشنایی با اصول درمانی بیماری سرونگاتیو -

 اهداف رفتاری: 

 (2) شناختی سطح اصول کلی گرفتاری های بیماری سرونگاتیوها را توضیح دهد.  .3
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 (2) شناختی سطح را توضیح دهد .  ASاپیدمیولوژی بیماری  .2

 (2) شناختی سطح را توضیح دهد.  ASپاتوفیزیولوژی در بیماری  .1

  (4) شناختی سطح  را تفسیر کند. ASعالئم رادیولوژیک مبتالیان به  .4

 (2) شناختی سطح را توضیح دهد.  ASاهی مبتالیان به عالئم آزمایشگ .5

 (1) شناختی سطح را تشخیص دهد.  ASبیمار مبتال به  .6

 (2) شناختی سطح را توضیح دهد.  ASکریتریاهای تشخیص  .3

  (12) شناختی سطح  را درمان کند. ASبیمار مبتال به  .8

9. management  و fallow up  بیمار مبتال و تحت درمانAS  .(1) شناختی سطح را انجام دهد 

 (2) شناختی سطح اپیدمیولوژی بیماری آرتریت راکتیو را توضیح دهد.  .31

 (2) شناختی سطح اتیولوژی و پاتولوژی بیماری آرتریت راکتیو را توضیح دهد.  .33

 (2) شناختی سطح عالئم بالینی مبتالیان به آرتریت راکتیو را توضیح دهد.  .32

 (1) شناختی سطح راکتیو را تشخیص دهد. بیمار مبتال به آرتریت  .31

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به آرتریت راکتیو را درمان کند.  .34

35. Follow up  .(1) شناختی سطح بیمار مبتال به آرتریت راکتیو را انجام دهد 

 (2) شناختی سطح اپیدمیولوژی آرتریت پسوریاتیک را توضیح دهد.  .36

 (2) شناختی سطح یح دهد. پاتولوژی آرتریت پسوریاتیک را توض .33

 (2) شناختی سطح را توضیح دهد.  PSAعالئم بالینی  .38

 (2) شناختی سطح را توضیح دهد.  PSAانواع درگیری های مفصلی  .39

 (1) شناختی سطح را تشخیص دهد.  PSAبیمار مبتال به  .21

 (2) شناختی سطح را توضیح دهد.  PSAکرایتریاهای تشخیص  .23

 (1) شناختی سطح را درمان کند.  PSAبیمار مبتال به  .22

21. management  وfollow up   بیمار مبتال و تحت درمان بهPSA  .(1) شناختی سطح را انجام دهد 

 (2) شناختی سطح اپیدمیولوژی آرتروپاتی های روده ای را توضیح دهد.  .24
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 (2) شناختی سطح پاتولوژی آرتروپاتی های  روده ای را توضیح دهد.  .25

 (2) شناختی سطح بتالیان به آرتروپاتی های روده ای را توضیح دهد. عالئم بالینی م .26

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به آرتروپاتی های روده ای را تشخیص دهد.  .23

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به آرتروپاتی های  روده ای را درمان کند.  .28

 سارکوئیدوز: 

 آشنایی با بیماری سارکوئیدوز هدف کلی:

  جزئی:اهداف 

 آشنایی با اصول تشخیصی بیماری سارکوئیدوز  -

 آشنایی با اصول درمانی بیماری سارکوئیدوز  -

 

  اهداف رفتاری: -

  (2) شناختی سطح  تعریف بیماری سارکوئیدوز را توضیح دهد. -

 (2) شناختی سطح اپیدمیولوژی بیمار را توضیح دهد.  -

 (2) شناختی سطح پاتولوژی بیمار را توضیح دهد.  -

 (2) شناختی سطح عالئم بیماری را توضیح دهد.  -

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به سارکوئیدوز را تشخیص دهد.  -

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به سارکوئیدوز را درمان کند.  -

- management  وfallow up  .(1) شناختی سطح بیمار مبتال به سارکوئیدوز را انجام دهد 

 ت جبه

 آشنایی با بیمار بهجت  هدف کلی:

  اهداف جزئی:

 آشنایی با اصول تشخیصی بیماری بهجت  -
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 آشنایی با اصول درمانی بیماری بهجت  -

  اهداف رفتاری:

 (2) شناختی سطح اپیدمیولوژی بیماری را توضیح دهد.  -

 (2) شناختی سطح پاتولوژی بیماری را توضیح دهد.  -

 (2) شناختی سطح  عالئم بالینی بیماران مبتال را توضیح دهد. -

 (2) شناختی سطح  کرایتریاهای تشخیص بیماری را توضیح دهد. -

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به بهجت را تشخیص دهد.  -

 (1) شناختی سطح بیمار مبتال به انواع درگیری های ارگان ها را درمان کند.  -

 (2) شناختی سطح عوارض درمان های انجام شده را توضیح دهد.  -

- management  وfollow up  .(1) شناختی سطح بیماران مبتال و درمان شده را انجام دهد 
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 ریه:آموزشی گروه اهداف 

 آسم

 هدف کلی :

 آشنایی با بیماری آسم 

 اهداف جزئی:

 آشنایی با اصول تشخیصی آسم

 آشنایی با اصول درمانی آسم

 اهداف رفتاری:

 (2دهد. ) شناختی سطح میزان شیوع آسم را در کشور توضیح  .32

 (3عوامل خطر ساز آسم را نام ببرد) شناختی سطح  .31

 (3عوامل محیطی موثر بر آسم را نام ببرد) شناختی سطح  .34

 (2پاتوژنز آسم را توضیح دهد ) شناختی سطح  .35

 (3محرک های موثر بر آسم را نام ببرد) شناختی سطح  .36

 (2پاتوفیزولوژی آسم را توضیح دهد) شناختی سطح  .33

 (2مکانیسم افزایش واکنش پذیری راه های هوائی را توضیح دهد) شناختی سطح  .38

 (2عالئم بالینی آسم را نام ببرد) شناختی سطح  .39

 (1آسم را تشخیص دهد .) شناختی سطح  .21

  (2اهداف درمانی آسم را توضیح دهد.) شناختی سطح  .23

 (2داروهای موثر بر آسم و مکانیزم آنرا توضیح دهد ) شناختی سطح  .22
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 (1رمان آسم را قدم به قدم انجام دهد) شناختی سطح د .21

 (3عوارض داروهای موثر بر آسم را نام ببرد) شناختی سطح  .24

 (1درمان آسم شدید حاد را انجام دهد) شناختی سطح  .25

 (1آسم مقاوم به درمان را تشخیص  دهد ) شناختی سطح  .26

 (2را شرح دهد) شناختی سطح تشخیص افتراقی های آسم مقاوم را نام ببرد و نحوه برخورد با آن .23

 (2تاثیر آسم بر حاملگی را شرح دهد)شناختی سطح  .28

 (1درمان آسم در طی حاملگی را انجام دهد) شناختی سطح   .29

 (2آسرژپلوز برونکویولموناری را شرح دهد ) شناختی سطح  .11

 

 (HPپنومونی افزایش حساسیتی )

 هدف کلی 

 آشنایی با پنومونی افزایش حساسیتی

 جزئی:اهداف 

HP آشنایی با اصول تشخیصی 

HP آشنایی با اصول درمانی 

HP  (2را تعریف کند) شناختی سطح 

 (2را دسته بندی کند و از هر کدام یک مثال بزند) شناختی سطح  HPعوامل ایجاد کننده 

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  HPمکانیزم بیمار زائی 

 (2را توضیح دهد) شناختی سطح  HPتظاهرات بالینی 
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HP  (1راتشخیص دهد ) شناختی سطح 

 (3را نام ببرد) شناختی سطح  HPتشخیص افتراقی 

 (1راانجام دهد) شناختی سطح  HPدرمان سه نوع 

 

 هدف کلی:

 آشنایی بابیماریهای ریوی محیطی و شغلی

 اهداف جزئی:

 بیماری های ریوی محیطی و شغلی آشنایی با اصول تشخیصی

 بیماری های ریوی محیطی و شغلی آشنایی با اصول درمانی

 اهداف رفتاری:

 (2محل رسوب ذرات محیطی را بر اساس اندازه ذرات توضیح دهد) شناختی سطح  .3

 (2بیمایهای مرتبط با آزبست و عوامل خطر انرا توضیح دهد) شناختی سطح  .2

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  Silicosisانواع سیلیکوز  .1

 (2پنوموکونیوز را شرح دهد) شناختی سطح انواع  .4

 (2عوامل خطر بیماریهای پریلیومی مزمن را شرح دهد) شناختی سطح  .5

 (3را نام ببرد) شناختی سطح  CBDآزمون تشخیصی  .6

 (3را نام ببرد) شناختی سطح  CBD یافته های ناشی .3

 (3بیماریهای ریوی ناشی از غبارات آلی را نام ببرد) شناختی سطح  .8

 (3میایی سمی موجود در محیط کار نام ببرد) شناختی سطح مواد شی .9
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 ( 2نحوه ارزیابی از کار افتادگی را دربیمایهای ریوی شغلی شرخ دهد) شناختی سطح  .31

 (3پنج دسته بزرگ آالینده  های هوا را نام ببرد) شناختی سطح  .33

 (3عوامل آالینده در محیط سربسته مثل منزل را نام ببرد) شناختی سطح  .32

 (4قفسه صدری بیماران مبتال را تفسیر کند.)شناختی سطح  گرافی .31

 (1درمان بیماران مبتال را انجام دهد)شناختی سطح  .34

 

 هدف کلی:

 آشنایی با پنومونی 

 اهداف جزئی:

 پنومونی آشنایی با اصول تشخیصی

 پنومونی آشنایی با اصول درمانی

 اهداف رفتاری:

 ( 2پنومونی را تعریف کند) شناختی سطح  .3

 (3عوامل اتیولوژیک پنومونی اکتسابی از اجتماع را نام ببرد) شناختی سطح  .2

 (2( را توضیح دهد) شناختی سطح  CAP اپیدمیولوژی پنومونی اکتسابی از اجتماع ) .1

 (2تظاهرات بالینی پنومونی را شرح دهد) شناختی سطح  .4

 (2روشهای تشخیص  بالینی پنومونی را شرح دهد) شناختی سطح  .5

 (2خیصی اتیولوژیک پنومونی را شرح دهد) شناختی سطح روشهای تش .6

 (1درمان پنومونی اکتسابی از اجتماع را بر اساس محل درمان را انجام دهد) شناختی سطح  .3
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 (2عواملی که موجب عدم بهبودی در طی درمان می شوند را توضیح دهد) شناختی سطح  .8

 (3عوارض پنومونی را نام ببرد) شناختی سطح  .9

 (2ی بیمار مبتال به پنومونی را شرح دهد) شناختی سطح نحوه پیشگیر .31

 (2نحوه پیشگری از پنومونی راشرح دهد) شناختی سطح  .33

 (3( را نام ببرد) شناختی سطح VAPعوامل اتیولوژیک پنومونی مرتبط با وتیالتور) .32

 (2را توضیح دهد ) شناختی سطح  VAPاپیدمیولوژی  .31

 ( 3را نام ببرد) شناختی سطح  VAPمکانیزم بیماری زائی  .34

35. VAP  (1را بر اساس عالئم بالینی تشخیص دهد) شناختی سطح 

 (4کشت کمیتی را تفسیر کند ) شناختی سطح  .36

 (1درمان پنومونی مرتبط با ونتیالتور را انجام دهد) شناختی سطح  .33

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  VAPپیش اگهی  .38

 هدف کلی :

 آشنایی با برونشکتازی 

 اف جزئی:اهد

 آشنایی با اصول تشخیصی برونشکتازی و آبسه ریه

 آشنایی با اصول درمانی برونشکتازی و آبسه ریه

 اهداف رفتاری:

 ( 2برونشکتازی را تعریف کند) شناختی سطح  .3

 (2اپیدمیولوژی برونشکتازی را توضیح دهد) شناختی سطح  .2

 (3علل اصلی برونشکتازی را نام ببرد) شناختی سطح  .1
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 (1پاراکلینیک برونشکتازی را انجام دهد) شناختی سطح  ارزیابی .4

 (2عالئم بالینی اولیه برونشکتازی را شرح دهد) شناختی سطح  .5

 (1برونشکتازی را تشخیص دهد) شناختی سطح  .6

 (1درمان برونشکتازی را انجام دهد) شناختی سطح  .3

 (2پیش آگهی برونشکتازی را شرح دهد ) شناختی سطح  .8

 (1کرر غفونت ریوی در برونشکتازی را انجام دهد) شناختی سطح پیشگیری از موارد م .9

 آبسه ریوی هدف کلی:

 اهداف جزئی:

 آشنایی با اصول تشخیصی آبسه ریه

 آشنایی با اصول درمانی آبسه ریه

 

 اهداف رفتاری:

 (3انواع آبسه ریه را نام ببرد) شناختی سطح  .3

 (3سطح عوامل ایجاد کننده آبسه ریه را نام ببرد) شناختی  .2

 ( 2عالئم بالینی آبسه ریه را شرح دهد) شناختی سطح  .1

 (2نحوه تشخیص آبسه ریه را شرح دهد) شناختی سطح  .4

 (1درمان آبسه ریه را انجام دهد) شناختی سطح  .5

 (4رادیولوژی قفسه صدری را در آبسه ریه تفسیر کند)شناختی سطح  .6
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 هدف کلی:

 آشنایی با کیستیک فیبروزیس

 اهداف جزئی:

 کیستیک فیبروزیس ایی با اصول تشخیصیآشن

 کیستیک فیبروزیس آشنایی با اصول درمانی

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  CFمکانیزم ژنتیک  .3

 (2در ریه را توضیح دهد) شناختی سطح  CFپاتوفیزیولوژی  .2

 (2در سیستم تنفس را توضیح دهد) شناختی سطح  CFخصوصیات بالینی  .1

 (2را توضیح دهد) شناختی سطح   CFنحوه تشخیص  .4

 (1را انجام دهد) شناختی سطح  CFدرمان بیماریهای ریوی ناشی از  .5

 هدف کلی:

 COPDآشنایی با بیماریهای انسدادی مزمن ریوی 

 اهداف جزئی:

 COPD آشنایی با اصول تشخیصی

 COPD آشنایی با اصول درمانی

3. COPD  ( 2را تعریف کند) شناختی سطح 

 (3را در بیمار شناسائی کند) شناختی سطح  COPDعوامل خطر ساز  .2

 (2توضیح دهد) شناختی سطح  COPDعوامل خطر ساز ژنتیک را در  .1
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 (2را شرح دهد) شناختی سطح  COPDسیر طبیعی  .4

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  COPDپاتوفیزلوژی  .5

 (2را توضیح دهد) شناختی سطح  COPDپاتولوژی  .6

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  COPDتظاهرات بالینی  .3

 (1را تشخیص دهد ) شناختی سطح  COPDیافته های معاینه فیزیکی در  .8

 (4را تفسیر کند) شناختی سطح  COPDیافته های آزمایشگاهی در  .9

 (1پایدار را انجام دهد) شناختی سطح  COPDدرمان  .31

 (1را انجام دهد) شناختی سطح  COPDدرمان حمالت وخامت  .33

 (2را توضیح دهد) شناختی سطح  COPDی تهویه مکانیکی در اندیکاسیون ها  .32

 

 (ILDآشنایی با بیماریهای بینابینی ریه ) هدف کلی :

 اهداف جزئی:

 بیماریهای بینابینی ریه آشنایی با اصول تشخیصی

 بیماریهای بینابینی ریه آشنایی با اصول درمانی

 اهداف رفتاری:

 (2سطح را شرح دهد) شناختی   ILDعالئم بالینی  .3

 (2ها بر اساس مکانیزم هیستوپاتولوژی شرح دهد) شناختی سطح  ILDطبقه بندی کلی  .2

 (2را توضیح دهد) شناختی سطح  ILDانواع خاص  .1

 (2( را شرح دهد) شناختی سطح ILFفیروز ریوی ایدیوپاتیک و تظاهرات بالینی آن) .4

 ( 2را شرح دهد) شناختی سطح  ILFیافته های بافت شناسی  .5



 
 

  68  
 

 (1را انجام دهد) شناختی سطح   UIPدرمان .6

 ( 2( و تظاهرات بالینی آن را شرح دهد) شناختی سطح NSIPپنومونی بینابینی غیر اختصاصی ) .3

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  NSIPیافته های بافت شناسی  .8

 (2پنومونی سازمان یابنده کریتیوژنیک و تظاهرات بالینی ان را شرح دهد) شناختی سطح  .9

31. ILD (2ط با سیگار را شرح دهد) شناختی سطح های مرتب 

33. ILD  (2های مرتبط با بیماریهای بافت همبند را شرح دهد) شناختی سطح 

32. ILD  (3های مرتبط با دارو را نام ببرد) شناختی سطح 

 (2پروتئینور آلوئوالر ریوی و مکانیزم های ایجاد آن را شرح دهد) شناختی سطح  .31

34. LAM  (2را شرح دهد) شناختی سطح 

 (2همراه با خونریزی منتشر آلوئولی را شرح  دهد) شناختی سطح  ILDسندرم های  .35

36. ILD  (3های همراه با واکنش گرانولوماتوز در بافت ریه را نام ببرد) شناختی سطح 

33. ILD  (2های همراه با ارتشاح لنفوسیت ها در بافت ریه را شرح دهد) شناختی سطح 

 

 هدف کلی:

 (DVT(و ترومبوز وریدی اندام تحتانی)PE) آشنایی با آمبولی ریه      

 اهداف جزئی:

 آشنایی با اصول تشخیصی آمبولی ریه و ترومبوز وریدی اندام تحتانی

 آشنایی با اصول درمانی آمبولی ریه و ترومبوز وریدی اندام تحتانی

 

 اهداف رفتاری:
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 (2را بداند) شناختی سطح  DVTاپیدمیولوژی  .3

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  PEمکانیزم پاتوفیزیولوژیک  .2

 (2نحوه ارزیابی تشخیصی آمبولی ریه را شرح دهد) شناختی سطح  .1

 (3تشخیص افتراقی های امبولی ریه را نام ببرد) شناختی سطح  .4

 (1الگورتیم تشخیصی آمبولی ریه را ترسیم کند) شناختی سطح  .5

 (2) شناختی سطح روشهای تشخیصی غیر تصویری و تصویر برداری آمبولی ریه را شرح دهد .6

 (1درمان آمبولی ریه را انجام دهد) شناختی سطح  .3

 (1پیشگیری از آمبولی ریوی را انجام دهد) شناختی سطح  .8

 هدف کلی:

 آشنایی با بیماری های پلور

 اهداف جزئی:

 اصول تشخیصی بیماری های پلور آشنایی با

 اصول درمانی بیماری های پلور آشنایی با

 اهداف رفتاری:

 (2ترانسوداتیو پلورال افیوژن را نام ببرد) شناختی سطح علل  .3

 (2علل اگزوداتیو پلورال افیوژن را نام ببرد) شناختی سطح  .2

 (2خصوصیات شیلوتوراکس را شرح دهد) شناختی سطح  .1

 پونکسیون پلورال افیوژن را انجام دهد) حرکتی( .4

 (4یافته های آزمایشگاهی پلورال افیوژن را تفسیر کند)شناختی سطح  .5

 (1افیوژن پارا پنومونیک را درمان کند) شناختی سطح  .6
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 (2نحوه درمان شیلوتوراکس را توضیح دهد) شناختی سطح  .3

 (2نحوه تشخیص هموتوراکس را توضیح بدهد) شناختی سطح  .8

 ( 2درمان هموتوراکس را توضیح دهد) شناختی سطح  .9

 (2پنوموتوراکس را تقسیم بندی کند) شناختی سطح  .31

 (4گرافی مربوط به توده های مدیاستن را تفسیر کند) شناختی سطح یافته های  .33

 ( 2انواع مدیاستینیت را توضیح دهد) شناختی سطح  .32

 هدف کلی:

 آشنایی با هایپوونتیالسیون

 اهداف جزئی:

 آشنایی با اصول تشخیصی هایپوونتیالسیون

 آشنایی با اصول درمانی هایپوونتیالسیون

 اهداف رفتاری:

 (3ینی هایپوونتیالسیون را نام ببرد) شناختی سطح سندرم های بال .3

 (2ویژگی های بالینی هایپوونتیالسیون را شرح دهد) شناختی سطح  .2

 (2رویکرد تشخیصی به هایپوونتیالسیون را شرح دهد) شناختی سطح  .1

 (1هیپوونتیالسیون را تشخیص دهد )شناختی سطح  .4

 (1درمان هایپوونتیالسیون را انجام دهد) شناختی سطح  .5
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 هدف کلی:

 آشنایی با هایپرونتیالسیون

 اهداف جزئی:

 آشنایی با اصول تشخیصی هایپرونتیالسیون

 آشنایی با اصول درمانی هایپرونتیالسیون

 اهداف رفتاری:

 ( 2عالئم بالینی هایپرونتیالسیون را شرح دهد) شناختی سطح  

 (1هایپرونتیالسیون را تشخیص دهد) شناختی سطح  .3

 ( 2درمان هایپرونتیالسیون را انجام دهد) شناختی سطح  .2

 هدف کلی:

 آشنایی با پیوند ریه 

 (2اندیکاسیون های پیوند ریه را توضیح دهد) شناختی سطح  .3

 (2زمان ارجاع برای پیوند را توضیح دهد) شناختی سطح  .2

 (2کنترا اندیکاسیون های نسبی و مطلق پیوند را توضیح) شناختی سطح  .1

 (2بیماران بعد از پیوند را توضیح دهد) شناختی سطح فرجام  .4

 هدف کلی :

 آشنایی با نئوپالسم های ریه

 اهداف جزئی:
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 آشنایی با روش های تشخیصی نئوپالسم های ریه

 آشنایی با روش های درمانی نئوپالسم های ریه

 اهداف رفتاری:

 (2اپیدمیولوژی سرطان ریه را توضیح دهد) شناختی سطح  .3

 (3سرطان ریه را نام ببرد) شناختی سطح عوامل خطر  .2

 (2نقش ترک سیگار را بر سرطان ریه توضیح دهد) شناختی سطح  .1

 (3عوامل ارثی موثر بر سرطان ریه را نام ببرد) شناختی سطح  .4

 (2پاوتولوژی سرطان ریه را توضیح دهد) شناختی سطح  .5

6. IHC (1ناختی سطح بر روی نمونه های پاتولوژی را در موارد خاص درخواست کند) ش 

 (2پاتوژنز مولکولی سرطان ریه را توضیح دهد) شناختی سطح  .3

 (1غربالگری سرطان ریه را انجام دهد) شناختی سطح  .8

 (1با ندول منفرد ریوی برخورد تشخیصی مناسب داشته باشد ) شناختی سطح  .9

 (2تظاهرات بالینی سرطان ریه را توضیح دهد) شناختی سطح  .31

 (2توضیح دهد) شناختی سطح روش تشخیص سرطان ریه را  .33

 (2مرحله بندی سرطان ریه را توضیح دهد ) شناختی سطح  .32

 (2مرحله بندی آناتومیک و فیزیولوژیک را توضیح دهد) شناختی سطح  .31

 (2را توضیح دهد) شناختی سطح  NSCLCدرمان سرطان  .34

 (2را توضیح دهد) شناختی سطح  SCLCدرمان سرطان  .35

 (2توضیح دهد) شناختی سطح نئوپالسم های خوش خیم ریه را  .36
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 هدف کلی:

 آشنایی با آپنه خواب 

 اهداف جزئی:

 آشنایی با روش های تشخیصی آپنه خواب 

 آشنایی با روش های درمانی آپنه خواب 

 اهداف رفتاری:

 (2(را تعریف کند) شناختی سطح OSAآپنه انسدادی خواب ) .3

 (2مکانیزم ایجاد انسداد را توضیح دهد) شناختی سطح  .2

 (2را توضیح دهد) شناختی سطح  OSAاپیدمیولوژی  .1

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  OSAتظاهرات بالینی  .4

 (2تشخیص افتراقی علل خواب آلودگی رزوانه را توضیح دهد) شناختی سطح  .5

6. OSA  (1را تشخیص دهد) شناختی سطح 

 (1را انجام دهد) شناختی سطح  OSAدرمان  .3

 (2اختی سطح آپنه مرکزی خواب را تعریف کند) شن .8

 (2تظاهرات بالینی آپنه مرکزی خواب را شرح دهد) شناختی سطح  .9
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 هدف کلی:

 آشنایی با نارسائی تنفسی

 اهداف جزئی:

 آشنایی بااصول تشخیصی نارسائی تنفسی

 آشنایی با اصول درمانی نارسائی تنفسی

 اهداف رفتاری:

  

 (3انواع نارسائی تنفسی را نام ببرد) شناختی سطح  .3

 ( 1نارسایی تنفسی را تشخیص دهد.)شناختی سطح  .2

 (1بیماری که تحت تهویه مکانیکی هستند را به نحو مناسب مراقبت کند) شناختی سطح  .1

     4 .ARDS  (2را تعریف کند ) شناختی سطح 

 (2را شرح دهد) شناختی سطح  ARDS.سیر بالینی و پاتوفیزیولوژیک 5

6  .ARDS  (1را درمان کند.) شناختی سطح 

 را انجام دهد) حرکتی( ARDSدر  Ventilator .تنظیمات 3
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 هدف کلی :

 آشنایی با نقش پاراکلینیک در تشخیص بیماری های ریه

 

 (4تست های عملکرد ریوی را تفسیر کند) شناختی سطح  .3

 (4عکس ریه را تفسیر کند) شناختی سطح  .2

 (2بدون کنتراست را توضیح دهد) شناختی سطح  CTبا کنتراست در مقایسه با  CTمزیت های  .1

 (2در تصویر برداری از قفسه سینه را توضیح دهد) شناختی سطح  MRIنقش  .4

 (2نقش اسکن هسته ای را در تصویر برداری ریه توضیح دهد) شناختی سطح  .5

 (2را در تصویر برداری ریه را توضیح دهد) شناختی سطح  PETنقش  .6

 (2ریهای ریوی توضیح دهد) شناختی سطح نقش آنژیوگرافی را در بیما .3

 ( 2نقش اولتراسونوگرافی را در بیماریهای ریوی توضیح دهد) شناختی سطح  .8

 (2برونکوسکوپی مجازی را توضیح دهد ) شناختی سطح  .9

 ( 3روش های بدست آوردن نمونه های بیولوژیک جهت تشخیص بیماریهای ریوی را نام ببرد) شناختی سطح  .31

 (2مدیکال را توضیح دهد) شناختی سطح  نقش توراکوسکوپی .33

 (3اندیکاسیون های توراکوسکوپی مدیکال را نام ببرد) شناختی سطح   .32

 (3روش های جراحی جهت نمونه گیری از بافت ریه را نام ببرد) شناختی سطح  .31

 هدف کلی:

 آشنایی با حمایت تهویه ای مکانیکی

 اهداف رفتاری:

 ( 3اندیکاسیون های حمایت تهویه ای مکانیکی را نام ببرد) شناختی سطح  .3

 (2انواع حمایت تهویه ای مکانیکی را توضیح دهد ) شناختی سطح  .2
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 (3اندیکاسیون حمایت تهویه ای مکانیکی غیر تهاجمی  را نام ببرد ) شناختی سطح  .1

 حالت مختلف تنظیم ونتیالتور را بتواند انجام دهد) حرکتی( .4

 (2رض تهویه مکانیکی را توضیح دهد ) شناختی سطح عوا .5

 (2نحوه جداسازی از تهویه مکانیکی را توضیح دهد) شناختی سطح  .6
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 :گوارش آموزشی گروه اهداف

 های مری آشنایی با بیماری هدف کلی:

 اهداف جزیی:

 آشنایی با تفسیر ابزار تشخیصی در مری 

  آشنایی با اختالالت بلع 

  آشنایی با بیماری ریفالکس معده 

 های غیرریفالکس آشنایی با ازوفاژیت 

 های سیستمیک در مری تظاهرات بیماری 

 آشنایی با تومورهای مری 

 اهداف رفتاری:

 (4های آندوسکپی را تفسیر کند.)شناختی سطح  یافته  

 (2های پاتولوژی بیماری ائوزینوفیلی را توضیح دهد.)شناختی سطح  یافته  

  )آندوسکوپی و بیوپسی مری را  انجام دهد. )حرکتی 

  (2)دستیاران سال ( 4باریوم سالو را تفسیر کند. )شناختی سطح 

  (2اصول آندوسونوگرافی و کاربرد آن را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  ( 4مانومتری مری را تفسیر کند. )شناختی سطح 

 ( اصول آزمون ریفالکسpH  2متری( را توضیح دهد. )شناختی سطح ) 

  (1برخورد تشخیصی بیمار مبتال به دیسفاژی و ادینوفاژی را انجام دهد. )شناختی سطح  

  (2اختالالت ساختاری مری را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  ( 2اختالالت حرکتی مری را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  توضیح دهد. )شناعالئم بیماری ریفالکس معده به مری را 

  (2ختی سطح 
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  (2عوارض بیماری ریفالکس معده به مری را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  (2درمان بیماری ریفالکس معده به مری را انجام دهد. )شناختی سطح  

  (1طح های ائوزینوفیلی را انجام دهد. )شناختی س درمان ازوفاژیت (2ازوفاژیت ائوزینوفیلی را توضیح دهد)شناختی سطح  

 (2های عفونی را توضیح دهد. )شناختی سطح  ازوفاژیت  

 ( 2( ازوفاژیت ناشی از پرتوتابی را توضیح دهد. )شناختی سطح 1های عفونی را انجام دهد. )شناختی سطح  درمان ازوفاژیت 

  ( 1درمان ازوفاژیت ناشی از پرتوتابی را انجام دهد. )شناختی سطح 

  ( 2ازوفاژیت ناشی از مواد سوزاننده را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  (1درمان ازوفاژیت ناشی از مواد سوزاننده را انجام دهد. )شناختی سطح  

  (2ازوفاژیت ناشی از مصرف قرص را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  (1درمان ازوفاژیت ناشی از مصرف قرص را انجام دهد. )شناختی سطح 

 (2ارجی و گیرکردن غذا در مری را توضیح دهد. )شناختی سطح درمان جسم خ  

 

 آشنایی با سرطان مریهدف کلی: 

 اهداف جزیی:

 آشنایی با اپیدمیولوژی و علل کانسر مری 

  آشنایی با تظاهرات بالینی 

  آشنایی با ابزار تشخیصی 

 آشنایی با درمان 

 اهداف رفتاری:

 های سلول سنگفرشی  فرق بین اپیدمیولوژی و علل آدنوکارسینوم از کارسینومSCC  (2را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  (2تظاهرات بیماری و عوارض موضعی و پارانئوپالستیک را توضیح دهد. )شناختی سطح  
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 (4های تصویربرداری را تفسیر کند. )شناختی سطح  یافته  

  (2بیوپسی کانسر مری را توضیح دهد. )شناختی سطح نحوه انجام آندوسکوپی و 

  )آندوسکپی و بیوپسی کانسر مری را  انجام دهد. )حرکتی 

  (2نحوه دیالتاسیون حاصل از کانسر مری را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 نحوه  (4های آندوسونوگرافی را تفسیر کند. )شناختی سطح  یافتهstaging (2ختی سطح کانسر مری را توضیح دهد. )شنا 

  درمان براساسstage  (2را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 ( 2های تسکینی را توضیح دهد. )شناختی سطح  درمان 

 (2های سیستمیک در مری را توضیح دهد. )شناختی سطح  تظاهرات بیماری  

 آشنایی با سوء هاضمه هدف کلی:

 اهداف جزئی:

  سوء هاضمه عملکردی 

 بیماری زخم پپتیک  

  بدخیمی 

 اهداف رفتاری:

  ( درمان سوء هاضمه عملکردی را انجام دهد. )شناختی سطح 2عالئم سوء هاضمه عملکردی را توضیح دهد. )شناختی سطح

1 ) 

  (2فیزیولوژی معده را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  (2دفاع مخاطی معده و دوازدهه را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  (2شناختی سطح فیزیولوژی ترشح معدی را توضیح دهد)  

 (2 اپیدمیولوژی زخم پپتیک را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2پاتوفیزیولوژی زخم پپتیک را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 ( 4های آندوسکپی زخم پپتیک را تفسیر کند. )شناختی سطح  یافته 
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  ( 2نحوه انجام آندوسکوپی و بیوپسی زخم را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  بیوپسی از زخم را انجام دهد. )حرکتی(آندوسکوپی و 

 ( 4های باریوم میل در زخم را تفسیر کند. )شناختی سطح  یافته 

 های تشخیصی  تستH.Pylori  ( 4را تفسیر کند. )شناختی سطح 

  بیماری ناشی ازNSAID  (2را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  (2عوارض زخم پپتیک را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 ( 1بیماری زخم پپتیک را انجام دهد. )شناختی سطح  درمان دارویی 

  پ (1درمان هلیکوباکتر پیلوری را انجام دهد. )شناختی سطح 

  ( 2اصول جراحی زخم پپتیک را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2عوارض ناشی از جراحی زخم پپتیک را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 ( 2ی سطح سندروم زولینگر الیسون را توضیح دهد. )شناخت 

  ( 2گاستریت مزمن را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2انواع متفرقه گاستریت را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 

 H.Pyloriهای تشخصی  اندیکاسیون درخواست و تفسیر تست هدف کلی:

 اهداف جزیی: 

  مشخصات باکتری 

  اپیدمیولوژی پاتوفیزیولوژی 

 های ردیابی  آزمون 

 اهداف رفتاری: 

  (2مشخصات باکتری را توضیح دهد. )شناختی سطح  
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  (2اپیدمیولوژی را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  پاتوفیزیولوژی عفونتH.Pylori  ( 2را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  اندیکاسیون تستهای غیرتهاجمیH.Pylori  ( 3را نام ببرد. )شناختی سطح 

 های تهاجمی  اندیکاسیون تستH.Pylori  ( 2را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 آز را انجام دهد. )حرکتی(  تست اوره 

 

 تست سکرتین و گاسترین سرم -اندیکاسیون آنالیز اسیدهدف کلی: 

 اهداف جزیی:

  سندرم زولینگرالسیون 

 اهداف رفتاری:

  ( 2اپیدمیولوژی را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  (2پاتوفیزیولوژی را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  (2توزیع تومور را توضیح دهد. )شناختی سطح 

   ( 2تظاهرات بالینی را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 3موارد لزوم تعیین سطح گاسترین سرم را نام ببرد. )شناختی سطح 

  ( 4تفسیر آزمایش گاسترین را انجام دهد. )شناختی سطح 

  ( 1تست سکرتین را انجام دهد. )سناختی سطح 

  ( 2تعیین محل تومور را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2درمان سندرم زولینگرالسیون را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 1درمان دارویی سندرم زولینگراسیون را بتواند انجام دهد. )شناختی سطح 
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 آشنایی با تومورهای معدههدف کلی: 

 اهداف جزیی:

  آشنایی با آدنوکارسینوم معده 

  آشنایی با لنفوم معده 

  آشنایی با سارکوم معده 

 

 اهداف رفتاری:

  ( 2اپیدمیولوژی و علل آدنوکارسینوم معده را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  (2تظاهرات بیماری و عالئم پارانئوپالستیک را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 (4را تفسیر کند. )شناختی سطح رادیولوژی های  یافته  

  (2آندوسکپی و بیوپسی کانسر مری را توضیح دهد. )شناختی سطح نحوه انجام  

 )آندوسکپی و بیوپسی کانسر معده را  انجام دهد. )حرکتی  

 ( 4های آندوسونوگرافی را تفسیر کند. )شناختی سطح  یافته 

  نحوهstaging  ( 2کانسر معده را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  درمان براساسstage ( 2ختی سطح را توضیح دهد. )شنا 

  (2درمانهای تسکینی را توضیح دهد. )شناختی سطح 

   ( 2لنفوم اولیه معده و درمان آنرا توضیح دهد. )شناختی سطح 

  (2سارکوم )غیرلنفوئید( معده و درمان آنرا توضیح دهد. )شناختی سطح  

 

 آشنایی با تومورهای روده بزرگهدف کلی: 

 اهداف جزیی:
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 آشنایی با سرطان کولورکتال 

 :اهداف رفتاری 

  ( 2اپیدمیولوژی و علل سرطان کولورکتال را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2تظاهرات بیماری را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 ( 4را تفسیر کند. )شناختی سطح  رادیولوژیهای  یافته 

 (4های آندوسونوگرافی را تفسیر کند. )شناختی سطح  یافته  

  نحوهstaging  ( 2کانسر کولورکتال را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  درمان براساسstaging  ( 2را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 

 تومورهای روده باریک هدف کلی:

 اهداف جزیی: 

 آشنایی با تومورهای خوش خیم و بدخیم 

 اهداف رفتاری: 

  ( 2اپیدمیولوژی و علل تومورهای خوش خیم را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2تظاهرات بیماری را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  (2روش های به تشخیص رسیدن آنرا توضیح دهد. )شناختی سطح  

  (2درمان آنها را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 

 آشنایی با سرطان مقعد  هدف کلی:

 اهداف جزیی:
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 آشنایی با سرطانهای مقعد

 اهداف رفتاری:

  (2را توضیح دهد. )شناختی سطح اپیدمیولوژی و علل سرطانهای مقعد  

  ( 2تظاهرات بیماری را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2درمان سرطانهای مقعد را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 

 (IBD)آشنایی با بیماریهای التهابی روده  هدف کلی:

 اهداف جزیی: 

  آشنایی باIBD  

  آشنایی با تشخیص افتراقیIBD 

 ای  آشنایی با تظاهرات خارج رودهIBD 

  درمانIBD 

  آشنایی با سرطان درIBD 

 اهداف رفتاری:

  اپیدمیولوژیIBD  ( 2را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 شناسی  اتیولوژی و آسیبIBD  (2را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  تظاهرات بالینیIBD  ( 2را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 های آزمایشگاهی آندوسکوپیک پاتولوژیک و رادیوگرافیک در  یافتهIBD  ( 4را تفسیر کند. )شناختی سطح 

 های افتراقی در  تشخیصIBD  ( 2ای را توضیح دهد. )شناختی سطح  ( تظاهرات خارج روده2را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  درمان بیماریIBD  (1را انجام دهد. )شناختی سطح  
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 ( 2ماری التهابی روده را توضیح دهد. )شناختی سطح سرطان در بی 

 

 آشنایی با خونریزیهای حاد و مزمن گوارش هدف کلی:

 اهداف جزیی: 

 آشنایی با خونریزی حاد از دستگاه گوارش فوقانی 

 آشنایی با خونریزی حاد از دستگاه گوارش تحتانی 

 آشنایی با خونریزی مزمن گوارشی 

  با خونریزی گوارشیآشنایی با رویکرد به بیمار 

 

 اهداف رفتاری: 

  (1برخورد با بیمار مبتال به خونریزی گوارش را انجام دهد. )شناختی سطح  

  (2اپیدمیولوژی و منابع خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 (4)شناختی سطح های آندوسکوپیک منابع خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی را تفسیر کند.  یافته   

  (2اندیکاسیون و نحوه آندوسکوپی تشخیصی و درمانی در خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 (1های داروئی منابع خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی را انجام دهد. )شناختی سطح  درمان  

 (2انی را توضیح دهد. )شناختی سطح اپیدمیولوژی و منابع خونریزی از دستگاه گوارش تحت 

 ( 4های کولونوسکوپیک منابع خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی را تفسیر کند. )شناختی سطح  یافته 

  ( 2اندیکاسیون و نحوه کولونوسکوپی تشخیصی و درمانی در خونریزی گوارش تحتانی را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 (1دستگاه گوارش تحتانی را انجام دهد. )شناختی سطح  های دارویی منابع خونریزی از درمان  

  (2برخورد با بیمار مبتال به خونریزی گوارش با منشاء ناشاخته را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  (2برخورد با بیمار مبتال به مثبت بودن خون مخفی در مدفوع را توضیح دهد. )شناختی سطح  
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 گوارشی Imagingهای روشهای  آشنایی با اندیکاسیون هدف کلی:

 اهداف جزیی: 

  آشنایی با عکسبرداری ساده 

  آشنایی با عکسبرداری با ماده حاجب 

  آشنایی با سی تی اسکن 

  آشنایی با سونوگرافی 

  آشنایی باMRI  

 اهداف رفتاری: 

 ( 4ناختی سطح های گوارشی بتواند تفسیر کند. )ش های عکس ریه را در بیماری یافته 

 ( 4های گوارشی بتواند تفسیر کند. )شناختی سطح  های عکس ساده شکم را در بیماری یافته 

 ( 4های گوارشی بتواند تفسیر کند. )شناختی سطح  های مطالعات با باریوم را در بیماری یافته 

 ( 4های گوارشی بتواند تفسیر کند. )شناختی سطح  های سی تی اسکن را در بیماری یافته 

 ( 2های گوارشی توضیح دهد. )شناختی سطح  های سونوگرافی را در بیماری یافته 

 های  یافتهMRI (2های گوارشی توضیح دهد. )شناختی سطح  را در بیماری  

 

 و اندوسونوگرافی ERCPهای آندوسکوپی فوقانی، کولونوسکوپی،  آشنایی با اندیسکاسیون هدف کلی:

 اهداف جزیی:

  آشنایی با روشهای آندوسکوپی 

  آشنایی با کالنژیوپانکراتوگرافی رتروگراد با استفاده از آندوسکوپی(ERCP)  

  آشنایی با آندوسکوپی اولتراسوند 
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 اهداف رفتاری:

 (2سی را توضیح دهد. )شناختی سطح نحوه انجام آندوسکوپی و بیوپ 

 )آندوسکوپی و بیوپسی را  انجام دهد. )حرکتی  

  (2انجام آندوسکوپی درمانی را توضیح دهد. )شناختی سطح نحوه  

 (2های آندوسکوپی و بیوپسی را توضیح دهد. )شناختی سطح  اندیکاسیونها و کنتراندیکاسیون  

 ( 1ها در اقدامات آندوسکوپیک را انجام دهد. )شناختی سطح  بیوتیک پیشگیری از عفونت توسط آنتی 

 ( .4شناختی سطح عوارض آندوسکوپی را تشخیص دهد)  

  (2نحوه انجام کولونوسکوپی و بیوپسی را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  (2نحوه انجام کولونوسکوپی درمانی را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 (2های کولونوسکوپی و بیوپسی را توضیح دهد. )شناختی سطح  اندیکاسیونها و کنتراندیکاسیون  

 ( 1ها در اقدامات کولونوسکوپی را انجام دهد. )شناختی سطح  بیوتیک پیشگیری از عفونت توسط آنتی 

  ( 4عوارض کولونوسکوپی را تشخیص دهد. )شناختی سطح 

  نحوه انجامERCP  (2را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  نحوه انجامERCP  (2درمانی را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 های  اندیکاسیونها و کنتراندیکاسیونERCP  (2و بیوپسی را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 ها در اقدامات  بیوتیک پیشگیری از عفونت توسط آنتیERCP  (1را انجام دهد. )شناختی سطح  

  عوارضERCP  ( 4را تشخیص دهد. )شناختی سطح 

  ( 2سطح نحوه انجام آندوسکوپی اولتراسوند را توضیح دهد. )شناختی 

 (2های آندوسکوپی اولتراسوند را توضیح دهد. )شناختی سطح  اندیکاسیون  

 Staging  (2براساس آندوسکوپی اولتراسوند را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  ( 2نحوه انجام آندوسکوپی روده باریک را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 آشنایی با کلستازهدف کلی: 
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 اهداف جزیی: 

  کبدیکلستاز درون 

 کلستاز برون کبدی 

 نحوه افتراق کلستاز درون کبدی از کلستاز بیرون کبدی 

 اهداف رفتاری:

  (2عالئم کلستاز درون کبدی را توضیح دهد. )شناختی سطح  

  ( 1درمان کلستاز درون کبدی را انجام دهد. )شناختی سطح 

  (2عالئم کلستاز برون کبدی را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2کاربرد ابزار تشخیصی در افتراق کلستاز درون کبدی از کلستاز بیرون کبدی را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  (2کاربرد درمانهای آندوسکوپیک در درمان کلستاز را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 

 آشنایی با سنگهای صفراوی  هدف کلی:

 اهدای جزیی:

 مکانیسم آسیب زائی 

 تشخیص:

 عالئم بیماری سنگ کیسه صفرا 

 اهداف رفتاری: 

 (2های کیسه صفرا را توضیح دهد. )شناختی سطح  مکانیسم آسیب زائی انواع سنگ  

  (2کاربرد ابزار تشخیصی در سنگ کیسه و مجرای صفرا را توضیح دهد. )شناختی سطح  

 ( 4دهد. )شناختی سطح  سنگ کیسه صفرا و مجرای صفرا را در تصاویر حاصل از ابزار تشخیصی تشخیص 
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  ( 4عالئم سنگ کیسه صفرا و مجرای صفرا را تشخیص دهد. )شناختی سطح 

  ( 2اندیکاسیونهای عمل جراحی و سنگ کیسه صفرا را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2عوارض پس از کوله سیستکتومی را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  ( 2درمان داروئی سنگ کیسه صفرا را توضیح دهد. )شناختی سطح 

 آشنایی با پانکراتیتهاهدف کلی: 

 اهداف جزئی: 

 های تشخیصی در پانکراتیتها آزمون 

  پانکراتیت حاد 

  پانکراتیت مزمن 

 اهداف رفتاری: 

  ( 2کاربرد تستهای آزمایشگاهی در پانکراتیتها را توضیح دهد. )شناختی سطح 

  (2های روش تصویربرداری در پانکراتیتها را توضیح دهد. )شناختی سطح  ابزار و اندیکاسیونکاربرد 

 ( 4ها انجام دهد. )شناختی سطح  تشخیص براساس ابزار تشخیص را در پانکراتیت 

 ( 2زائی در پانکراتیت حاد را توضیح دهد. )شناختی سطح  شناسی و آسیب سبب 

 ( 1ی در پانکراتیت حاد را انجام دهد. )شناختی سطح زائ برخورد با بیمار مبتال به آسیب 

  (1درمان پانکراتیت حاد را انجام دهد. )شناختی سطح  (4عوارض پانکراتیت را تشخیص دهد. )شناختی سطح  

 (2شناسی در پانکراتیت مزمن و پانکراتیت خودایمنی را توضیح دهد. )شناختی سطح  سبب  

  ( 4عالئم و عوارض پانکراتیت مزمن را تشخیص دهد. )شناختی سطح 

  (1)دستیاران سال  (1درمان پانکراتیت مزمن را انجام دهد. )شناختی سطح  
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  اهداف خون

  : هدف کلی 

  آشنایی با بیماریهای گلبول های قرمز 

 : اهداف جزئی 

 آشنایی با عالئم بالینی آنمی 

  آنمیآشنایی با برخورد تشخیصی با 

 آشنایی با درمان آنمی 

 آشنایی با عالئم بالینی پلی سایتمی 

 آشنایی با برخورد تشخیصی با پلی سایتمی 

 آشنایی با درمان پلی سایتمی 

 

 :اهداف رفتاری 

 دستیار داخلی باید عالئم آنمی را توضیح دهد)شناختی (2سطح  -دستیار داخلی باید آنمی را تعریف کند. )شناختی- 

  (2سطح 

 (3سطح  -دستیار داخلی باید علل مختلف منجر به ایجاد انمی را نام ببرد)شناختی 

 (2سطح  -دستیار داخلی باید  عوارض درمان آنمی را توضیح دهد)شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید تقسیم بندی آنمی را توضیح دهد)شناختی  

  (2سطح  -دهد)شناختیدستیار داخلی باید پاتوفیزیولوژی منجر به آنمی را توضیح  

 (1سطح  -دستیار داخلی باید آزمایشات خون مربوط به تشخیص آنمی را درخواست کند )شناختی  

 (3سطح  -دستیار داخلی باید اندیکاسیون گرفتن مغز استخوان را نام ببرد)شناختی  

 )دستیار داخلی باید معاینات مربوط به نشانه های آنمی را انجام دهد. )حرکتی  
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 ( 4سطح  -ر داخلی باید تست های آنمی را تفسیر کند.)شناختیدستیا 

 )دستیار داخلی باید آسپراسیون مغز استخوان را انجام دهد. )حرکتی  

  )دستیار داخلی باید بیوپسی مغز استخوان را انجام دهد.)حرکتی 

 (4سطح  -دستیار داخلی باید تفسیر آسپراسیون مربوط به آنمی را انجام دهد. .)شناختی  

  (1دستیار داخلی باید درمان انواع آنمی را انجام دهد)شناختی سطح  

 (3سطح  -دستیار داخلی باید علل منتهی به آنمی های همولتیک را نام ببرد. )شناختی  

 (3سطح  -دستیار داخلی باید علل آنمی های همولتیک را نام ببرد. )شناختی  

 (1سطح  -. )شناختیدستیار داخلی باید انواع آنمی ها را درمان کند  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید عوارض درمان را شرح بدهد. )شناختی  

 ( 3سطح  -دستیار داخلی باید علل آپالزی مغز استخوان را نام ببرد. )شناختی 

 (2سطح  -دستیار داخلی باید پاتوفیزیولوژی آپالزی مغز استخوان را توصیف کند. )شناختی  

  (1سطح  -آپالزی مغز استخوان را انجام دهد. )شناختیدستیار داخلی باید درمان  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید پلی سیتمی حقیقی را تعریف کند)شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید پلی سیتمی کاذب را تعریف کند)شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید عالئم و نشانه های  پلی سیتمی را توضیح دهد)شناختی  

 (3سطح  -دستیار داخلی باید علل منتهی به پلی سیتمی را نام ببرد. )شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید علل پاتوفیزیولوژی منتهی به پلی سیتمی را شرح دهد. )شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید روشهای تشخیص پلی سیتمی را توضیح دهد)شناختی  

  (3سطح  -پلی سیستمی را نام ببرد)شناختیدستیار داخلی بایدعوارض ناشی از  

 (  4تا  1)دستیاران سال  (1سطح  -دستیار داخلی باید درمان پلی سیتمی را انجام دهد)شناختی 

 (2سطح  -دستیار داخلی باید عوارض ناشی از درمان پلی سیتمی راتوضیح دهد)شناختی  
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 :شناخت بیماری گلبول سفید  هدف کلی 

 :اهداف جزئی  

 با لکوپنی برخورد 

 برخورد با لکوسیتوز 

 برخورد با لوسمی 

 :اهداف فرعی 

 (2سطح  -دستیار داخلی باید بتواند کلوسیتوز را تعریف کند. )شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید بتواند لنفوسیتوز را تعریف کند. )شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید بتواند کلوپنی را تعریف کند. )شناختی  

 (2سطح  -ی را تعریف کند)شناختیپنار داخلی باید بتواند لنفودستی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید بتواند ائوزیتوفیلی را تعریف کند)شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید بتواند بازوفیلی را تعریف کند)شناختی  

 مبود هر یک از رده های خونی را تشخیص دستیار باید بتواند با استفاده از الم خون محیطی و میکروسکوپ زیادی یا ک

  (1سطح  -دهد. )شناختی

 (2سطح  -دستیار داخلی باید بتواند ماسیتوسیتوز سیستمیک را تعریف دهد. )شناختی  

 (1سطح  -دستیار داخلی باید بتواند لوسمی حاد میلوئیدی را تشخیص دهد. )شناختی  

  (1سطح  -تشخیص دهد. )شناختیدستیار داخلی باید بتواند لوسمی حاد لنفوئیدی را  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید بتواند عالئم و نشانه های لوسمی حاد را شرح دهد. )شناختی  

 (1سطح  -دستیار داخلی باید بتواند عوارض لوسمی حاد را تشخیص دهد. )شناختی  

 (1سطح  -دستیار داخلی باید بتواند عوارض درمان لوسمی حاد را تشخیص دهد. )شناختی  

 (1سطح  -دستیار داخلی باید بتواند اورژانس های لوسمی حاد را تشخیص دهد. )شناختی  
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 (1سطح  -دستیار داخلی باید بتواند اورژانس های لوسمی حاد را درمان کند. )شناختی  

 (4سطح  -دستیار داخلی باید بتواند آزمایشات مربوط به لوسمی حاد را تفسیر کند. )شناختی  

 (2سطح  -باید بتواند لوسمی مزمن را تعریف کند. )شناختی دستیار داخلی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید بتواند عالئم لوسمی مزمن را شرح دهد. )شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید بتواند تقسیم بندی لوسمی مزمن را شرح دهد. )شناختی  

 (2سطح  -ح دهد. )شناختیدستیار داخلی باید کلیات درمان لوسمی مزمن را به خوبی شر  

 (1سطح  -دستیار داخلی باید کلیات عوارض درمان لوسمی مزمن را به خوبی تشخیص دهد. )شناختی  

 (1سطح  -دستیار داخلی باید کلیات عوارض درمان لوسمی مزمن را به خوبی درمان کند. )شناختی  

 

 :شناخت بیماری های پالکتی  هدف کلی 

 :اهداف جزئی  

  ترومبوسایتوپنیآشنایی با 

 آشنایی با ترومبوسایتوز 

 :اهداف رفتاری 

 (2سطح  -دستیار داخلی باید رویکرد به تغییرات پالکتی را توضیح دهد )شناختی  

  دستیار داخلی بایدITP (2سطح  -را تعریف کند )شناختی  

  دستیار داخلی بایدTTP ( 2سطح  -را تعریف کند)شناختی 

  (3سطح  -پالکت را نام برد )شناختیدستیار داخلی باید علل کاهش  

 ( 2سطح  -دستیار داخلی باید عالئم و نشانه های کاهش پالکت را توضیح دهد)شناختی 

 (1سطح  -ام دهد. )شناختیدستیار داخلی باید برخورد مناسب با بیماری های خون ریزی دهنده انج 

 .حرکتی( دستیار داخلی باید معاینه بیماری خونریزی دهنده را انجام دهد(  

 (4سطح  -دستیار داخلی باید تست های مربوط به پالکت را تفسیر کند. )شناختی 
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 (1سطح  -دستیار داخلی باید آزمایشات الزم را جهت تشخیص بیماری های پالکتی را درخواست کند. )شناختی  

  دستیار داخلی باید بتواندITP  وTTP (1سطح  -را درمان کند. )شناختی  

 

 آشنایی با بیماری های خونریزی دهنده غیرپالکتی.  اهداف خون:

  :اهداف رفتاری 

 (2سطح  -دستیار داخلی باید هموفیلی را تعریف کند)شناختی  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید علل منجر به خونریزی غیرپالکتی را توضیح دهد )شناختی  

 (4 سطح -دستیار داخلی باید آزمایشات انعقادی را تفسیر کند )شناختی  

 (3سطح  -دستیار داخلی باید تقسیم بندی بیماری خونریزی دهنده را نام ببرد. )شناختی  

 (1سطح  -دستیار داخلی باید هموفیلی را تشخیص دهد. )شناختی  

 (  1سطح  -دستیار داخلی باید عالئم و نشانه های هموفیلی را تشخیص دهد. )شناختی 

  (1سطح  -درمان کند. )شناختیدستیار داخلی باید بیماری هموفیلی را  

 (2سطح  -دستیار داخلی باید عوارض هموفیلی را شرح دهد. )شناختی  

 (  2سطح  -دستیار داخلی باید عوارض درمان هموفیلی را شرح دهد. )شناختی 

 آشنایی با ترانسفوزیون  اهداف کلی:

 :اهداف جزئی  

 آشنایی با فراورده های خونی 

 رانسفیوژنآشنایی با اندیکاسین های ت 

 آشنایی با عوارض ترانسفیوژن 

 

 :اهداف رفتاری

 (1سطح  -دستیار داخلی باید بیماران محتاج را به ترانسفوزیون را تشخیص دهد. )شناختی  
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 (2سطح  -دستیار داخلی باید انواع فرآورده های خونی را شرح دهد. )شناختی  

  .(2سطح  -)شناختیدستیار داخلی باید عوارض فراورده های خونی را شرح دهد  

 (1سطح  -دستیار داخلی باید عوارض فراورده های خونی را درمان کند. )شناختی  

 

 آشنایی با بیماری غدد لنفاوی و طحال  اهداف کلی:

 :اهداف جزئی  

 فیزیولوژی طحال  آشنایی با 

 فیزیولوژی غدد لنفاوی  آشنایی با 

 آشنایی با بیماری های غدد لنفاوی 

 با اسپلنومگالی آشنایی با برخورد 

  اهداف رفتاری 

 (2سطح  -)شناختیهای لنفوم را شرح دهد.  دستیار داخلی بایدعالئم و نشانه 

 )دستیار باید معاینه غدد لنفاوی را انجام دهد. )حرکتی 

  .(2سطح  -)شناختیدستیار داخلی باید عالئم و نشانه های اسپلنومگالی را شرح دهد 

 طور صحیح انجام دهد)حرکتی( دستیار باید معاینه طحال را به 

  .(2سطح  -)شناختیدستیار داخلی باید رویکرد بزرگی غدد لنفاوی را توصیف کند 

  .(2سطح  -)شناختیدستیار داخلی باید رویکرد به بزرگی غدد لنفاوی را توصیف کند 

  .(4سطح  -)شناختیدستیار داخلی باید آزمایشات مربوط به بزرگی طحال را تفسیر کند 

 (4سطح  -)شناختیر داخلی باید تصویربرداری مربوط به بزرگی طحال را تفسیر کند. دستیا 
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 اعصاب اهداف

 حوادث عروقی مغز  آشنایی با هدف کلی:

 اهداف جزئی:

 آشنایی با حوادث ترومبوتیک مغز

 آشنایی با حوادث آمبولیک مغز

 آشنایی با حوادث خونریزی دهنده مغزی

 :هداف رفتاریا

 (2)شناختی سطح حوادث عروقی مغز راتوضیح دهد. اپیدمیولوژی

 (3)شناختی سطح  عوامل خطر حوادث ترومبوتیک مغز را نام ببرد.

 (3)شناختی سطح  عوامل خطر حوادث آمبولیک مغز را نام ببرد.

 (3)شناختی سطح  عوامل خطر حوادث خونریز دهنده مغز را نام ببرد.

 (2)شناختی سطح  حادثه مغزی را شرح دهد.وجوه افتراق بالینی سه نوع 

 (حرکتی) جام دهد.نمعاینه عصبی حسی و حرکتی حوادث عروقی مغز را به روش درست ا

 (4)شناختی سطح  بر اساس معاینه بیماران محل ضایعه مغزی و شریان گرفتار را لوکالیزه کند.

 (2 )شناختی سطح اندیکاسین اکوی داپلر عروق کاروتید را توضیح دهد.

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون بررسی اختالالت ساختاری قلب را برای بررسی حوادث ترومبوآمبولیک مغزی شرح دهد.
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 TIA .(2)شناختی سطح  را تعریف کند 

 (1)شناختی سطح  را درخواست کند. TIAبررسی پاراکلینیک )شامل داپلر عروقی( 

 (1ی سطح )شناخت را انجام دهد.  TIAدرمان بیمار مبتال به 

 (1)شناختی سطح  مراقبت های عمومی بیمار مبتال به حوادث عروقی مغز را انجام دهد.

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون ها و کنرااندیکاسیون های آنتی کوآگوالنت تراپی را شرح دهد.

 

 آشنایی با تشنج هدف کلی:

 اهداف جزئی:

 آشنیی با تشنج تونیک کلونیک

 آشنایی با تشنج لوکالیزه

 آشنایی با استاتوس اپیلپتیکوس

 آشنایی با انواع تشنج های آتیپیک

 

 اهداف رفتاری:

 (2)شناختی سطح  پاتوفیزیولوژی تشنج را توضیح دهد.

 (3)شناختی سطح  علل متابولیک تشنج را نام ببرد.

 (2)شناختی سطح  عوارض تشنج را توضیح دهد.
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 (4)شناختی سطح  ا تعیین کند.بر اساس نوع تشنج لوکالیزه محل احتمالی ضایعه ر

 (2)شناختی سطح  انواع تشنج های آتیپیک را توضیح دهد.

 (2)شناختی سطح  تشنج استاتوس اپیلپتیکوس را تعریف کند.

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون نوار مغزی، زمان مناسب انجام آن و روش های تصویربرداری را توضیح دهد.

 (1)شناختی سطح  دهد.درمان اورژانسی تشنج را انجام 

 (2)شناختی سطح  عوارض داروهای ضد تشنج را توضیح دهد.

 (1)شناختی سطح  درمان مزمن با داروهای ضد تشنج را انجام دهد.

 

 آشنایی با کوما هدف کلی:

 اهداف جزئی:

 آشنایی با انواع کومای متابولیک و ساختاری

 آشنایی با مراقبت های بیمار مبتال به کوما

 

 رفتاری:اهداف 

 (3)شناختی سطح  اتیولوژی های کوما را نام ببرد.

 (2)شناختی سطح  انواع سطوح کاهش هوشیاری را توضیح دهد.

 (حرکتی) معاینه عصبی بیمار مبتال به کوما را انجام دهد.
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 (1)شناختی سطح  آزمایشات بیوشیمی مناسب برای بررسی علت کوما درخواست کند.

 (1)شناختی سطح  رای بیمار درخواست کند.روش تصویر برداری مناسب ب

 (1)شناختی سطح  مراقبت های عمومی بیمار مبتال به کوما را انجام دهد.

 

 آشنایی با مننژیت  هدف کلی :

 اهداف جزئی:

 آشنایی با اپیدمیولوژی مننژیت

 آشنایی با عالئم مننژیت 

 آشنایی با درمان مننژیت 

 اهداف رفتاری:

 (2)شناختی سطح  را شرح دهد.اپیدمیولوژی مننژیت 

 (3)شناختی سطح  اتیولوژی های مننژیت را نام ببرد.

 (حرکتی) عالئم مننژه را به طور صحیح معاینه کند.

 (حرکتی) پونکسیون لومبر را انجام دهد.

 (4)شناختی سطح  آنالیز مایع نخاعی را تفسیر کند.

 (1)شناختی سطح  درمان دارویی مننژیت را انجام دهد.
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 قلب اهداف

 هدف کلی :

 آشنایی با اختالالت ریتم قلبی

 اهداف جزئی:

 آشنایی با تاکی آریتمی ها

 آشنایی با برادیکاردی

 آشنایی با آریتمی های فوق بطنی و بطنی

 

 اهداف رفتاری:

 (3)شناختی سطح  علل تاکیکاردی سینوسی را نام ببرد. -

 (4)شناختی سطح  دهد.تاکی کاردی سینوسی را بر اساس نوار قلبی تشخیص  -

 (1)شناختی سطح  درمان تاکی کاردی سینوسی را انجام دهد. -

 (3)شناختی سطح  علل برادیکاردی را نام ببرد. -

 (2)شناختی سطح  عالئم برادیکاردی را توضیح دهد. -

 (1)شناختی سطح  درمان دارویی برادیکاردی را انجام دهد. -

 (3)شناختی سطح  ببرد.علل فیبریالسیون و فالتر دهلیزی را نام  -

 (4)شناختی سطح  فیبریالسیون دهلیزی را با سمع قلب تشخیص دهد. -

 (4)شناختی سطح  تاکی کاردی های فوق بطنی را بر اساس نوار قلبی تشخیص دهد. -

 (1)شناختی سطح  دیژیتالیزاسیون جهت کنترل ریت در فیبریالسیون دهلیزی انجام دهد. -

 (حرکتی) دهد.کاردیوورژن الکتریکی انجام  -
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 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون های گذاشتن پیس میکر را توضیح دهد. -

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون های درمان با داروهای ضدآریتمی را توضیح دهد. -

 

 آشنایی با بیماری های عروق کرونر هدف کلی:

 اهداف جزئی:

 آشنایی با آنژین صدری

 آشنایی با انفارکتوس قلبی

 :رفتاریاهداف 

 (2)شناختی سطح  عالئم آنژین صدری را توضیح دهد. -

 (3)شناختی سطح  عوامل خطر بیماری های کرونری را نام ببرد. -

 با شرح حال و معاینه آنژین صدری ناشی از بیماری های عروق کرونر را از سایر علل درد قفسه سینه تشخیص دهد. -

 (4)شناختی سطح 

 (2اختی سطح )شن آنژین صدری ناپایدار را تعریف کند. -

 (4)شناختی سطح  نوار قلبی بیمار مبتال به بیماری عروق کرونر را تفسیرکند. -

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون های تست ورزش را توضیح دهد. -

 (4)شناختی سطح  یافته های مربوط به تست ورزش را تفسیر کند. -

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون های آنژیوگرافی را توضیح دهد. -

 (2)شناختی سطح  ن های اسکن قلب را در بیماران توضیح دهد.واندیکاسی -

 (1)شناختی سطح  درمان دارویی بیماران مبتال به بیماری های عروق کرونر را انجام دهد. -

 (2)شناختی سطح  عالئم سکته قلبی را توضیح دهد. -
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 (4)شناختی سطح  سکته قلبی را بر اساس نوار قلبی تشخیص دهد. -

 (1)شناختی سطح  بولیتیک انجام دهد.مترودرمان با داروهای  -

 (1)شناختی سطح  درمان دارویی بیماران مبتال به انفارکتوس قلبی انجام دهد. -

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون های درمان های تهاجمی در بیماری های کرونر را توضیح دهد. -

 (2)شناختی سطح  گروه بندی بیماران پس از سکته قلبی از نظر میزان خطر را انجام دهد. -

 

 آشنایی با بیماری های دریچه ای قلب هدف کلی :

 اهداف جزئی :

 آشنایی با بیماری های  دریچه میترال 

 آشنایی با بیماری های  دریچه آئورت

 آشنایی با بیماری های دریچه تریکوسپید

 آشنایی با بیماری های دریچه پولمونر

 

 اهداف رفتاری:

 (2)شناختی سطح  دریچه ای قلب را توضیح دهد.عالئم بالینی بیماری های 

 (1)شناختی سطح  عالئم سمعی بیماری های دریچه ای قلب را تشخیص دهد.

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون جراحی در بیماری های دریچه ای قلب را توضیح دهد.

 (1)شناختی سطح پیشگیری آنتی بیوتیکی در بیماری های دریچه ای قلب انجام دهد. 
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 شنایی با پرفشاری خونآ کلی: هدف

 اهداف جزئی:

 اشنایی با فشار خون اولیه و ثانویه

 آشنایی با پاتوفیزیولوژی فشار خون

 آشنایی با درمان فشار خون

 

 اهداف رفتاری:

 (حرکتی) فشار خون را به صورت درست اندازه گیری کند.

 (2)شناختی سطح  را توضیح دهد. ثانویه اندیکاسیون های بررسی فشار خون

 (2)شناختی سطح  عوارض حاد و مزمن پرفشاری خون را توضیح دهد.

 (1)شناختی سطح  توصیه های تغییرات روش زندگی برای درمان فشار خون را به بیماران انجام دهد.

 (1)شناختی سطح  جنسی را تشخیص افتراقی دهد.رفشار خون اورژانسی و ام

 (1)شناختی سطح  انجام دهد.درمان دارویی پرفشاری خون را 

 

 آشنایی با نارسایی قلبی  هدف کلی:

 اهداف جزئی:

 آشنایی با پاتوفیزیولوژی نارسایی قلب
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 آشنایی با انواع کاردیومیوپاتی ها

 آشنایی با درمان نارسایی قلب

 اهداف رفتاری:

 (2)شناختی سطح  پاتوفیزیولوژی نارسایی قلب را توضیح دهد.

 (2)شناختی سطح  را توضیح دهد.عالئم نارسایی قلب 

 (2)شناختی سطح  عوامل تشدید کننده نارسایی قلب را توضیح دهد.

 (2)شناختی سطح  عالئم انواع کاردیومیوپاتی را توضیح دهد.

 (2)شناختی سطح  اتیولوژی انواع کاردیومیوپاتی را توضیح دهد.

 (1شناختی سطح ) درمان دارویی بیمار مبتال به نارسایی قلب را انجام دهد.

 

 آشنایی با بیماری های پریکارد هدف کلی:

 اهداف جزئی:

 آشنایی با پریکاردیت حاد و مزمن

 آشنایی با تامپوناد قلبی 

 آشنایی با درمان بیماری های پریکارد

 

 اهداف جزئی:



 
 

  105  
 

 (2)شناختی سطح  عالئم بالینی پریکاردیت حاد و مزمن را توضیح دهد.

 (3)شناختی سطح  حاد و مزمن را نام ببرد.اتیولوژی های پریکاردیت 

 (4)شناختی سطح  عالئم سمعی پریکاردیت حاد و مزمن را تشخیص دهد.

 (4)شناختی سطح  یافته های پریکاردیت حاد را در نوار قلبی تشخیص دهد.

 (2)شناختی سطح  درمان های دارویی و جراحی پریکاردیت حاد و مزمن را توضیح دهد.

 (2)شناختی سطح  تامپوناد را توضیح دهد.عالئم  بالینی 

 (2)شناختی سطح  عالئم اکوکاردیوگرافی تامپوناد را توضیح دهد.

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون های جراحی تامپوناد را توضیح دهد.

 

 ماری های عوق محیطییآشنایی با ب هدف کلی:

 اهداف جزئی:

 آشنایی با بیماری های انسدادی شریانی

 بیماری های انسدادی وریدیآشنایی با 

 اهداف رفتاری:

 (2)شناختی سطح  عالئم بالینی ترومبوز مزمن شریانی را توضیح دهد.

 (حرکتی) فشار خون اندام تحتانی را اندازه گیری کند.

 (1)شناختی سطح  تست های تشخیصی ترومبوز مزمن اندام تحتانی را درخواست کند.
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 (2)شناختی سطح  جراحی ترومبوز مزمن اندام تحتانی را توضیح دهد. اندیکاسیون های درمان های دارویی و

 (2)شناختی سطح  عالئم بالینی آمبولی شریانی اندام تحتانی را توضیح دهد.

 (1)شناختی سطح  تست های تشخیصی آمبولی شریانی اندام تحتانی را درخواست کند.

 (2)شناختی سطح  ی اندام تحتانی را توضیح دهد.اندیکاسیون های سونوگرافی داپلر و آنژیوگرافی شریان ها

 (2)شناختی سطح  اندیکاسیون های جراحی آمبولی شریانی اندام تحتانی را توضیح دهد.

 (2)شناختی سطح  عالئم بالینی ترومبوز وریدهای عمقی را توضیح دهد.

 (4)شناختی سطح  دهد.ترومبوز وریدهای عمقی را از سلولیت اندام تحتانی و کیست بکر تشخیص افتراقی 

 (2)شناختی سطح  اتیولوژی های ترومبوز وریدهای عمقی را نام ببرد.

 (1)شناختی سطح  تست های تشخیصی ترومبوز وریدهای عمقی را درخواست کند.

 (1)شناختی سطح  درمان دارویی ترومبوز ودیدهای عمقی را انجام دهد.

 (4)شناختی سطح  نارسایی مزمن وریدی را تشخیص دهد.

 (3)شناختی سطح  اتیولوژی های آنوریسم های شریانی در مناطق مختلف را نام ببرد.

 (2)شناختی سطح  م های شریانی را توضیح دهد.ساندیکاسیون های مداخله جراحی اورژانسی آنوری
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 صبح 03/7ساعت  حضور در بخش.  1

. تقسیم بیماران سرویس مربوطه ، انجام ویزیت صبحگاهی به همراه رزیدنت آن سرویس ، ثبت روزانه سیر  2

تفضیلی و درمانی و ثبت در برگه گزارش سیر بیماری از ساعت  Planبیماری به صورت کامل در پرونده ، تعیین 

  11/8الی  03/7

معرفی و بحث اولیه  11/9الی  11/8ی از شنبه تا چهارشنبه ساعت . شرکت در تمام گزارش های صبحگاه 0

 بیماران بستری شب گذشته  ابتدا توسط اینترن صورت می گیرد.

 11الی  11/9. راند با حضور رزیدنت ها و اتندینگ مربوط به آن سرویس از ساعت  4

 11. مشارکت و ارائه ژورنال کالب ساعت  1

 12الی  13ای آموزشی مربوط به هر سرویس در ساعت . حضور فعال در درمانگاه ه 6

 10 – 12. شرکت فعال در کالس های تئوری اینترنی برگزار شده در ساعات  7

 صبح فردا می باشد. 7الی  12شب کشیک داشته باشند که از ساعت  13. اینترنها موظفند در یک ماه 8

 . در پایان کشیک اینترنها  توسط رزیدنت ارشد ارزیابی شده و نمرات آنها تحویل آموزش می گردد. 9

روز  11روز  7از روتیشین داخلی را می گذراند و مدت دوره هر ورتیشین  ششماهه  2اینترنهای در دوره  -13

 می باشد.

 ارائه می گردد. Logbook  جهت ارزیابی هر روتیشین  -11

 بعمل می آید. و شفاهی  مباحث کالسهای تئوری آزمون کتبی از  -12
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و آزمون کتبی جمع آوری شده و نمره نهایی بخش را   logbookدر پایان بخش نمرات کشیک ها و  -12

 تشکیل می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  110  
 

 اهداف گروه غدد:

 و... eff ,TBGاز موارد  هاتفسیر های تیروئید و تشخیص بیمار -3

 آن پیگیریو  یهایپوتیروئیددرمان  -2

 اپروچ به ندولهای تیروئیدی -1

 در بیماران دیابتی ( و انسولین درمانیOHA )اندیکاسیونها و کنتراندیکاسیونهای داروهای خوراکی -4

 آنها پیگیریبه اسکرینینگ عوارض مزمن دیابت و اپروچ  -5

 در بیماران دیابتی BPاهداف قند و لیپید و  -6

 غیر دیابتی نی در بیمارامپر لیپیدیدرمان ها -3
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 اهداف گوارش :

 را بداند پپسی دیسنحوه برخورد با  -3

  نحوره برخورد با  هماتمز را بداند        -2

 نحوره برخورد با با رکتوراژی را بداند -1

  نحوره برخورد با خون مخفی را بداند -4

 بداندنحوره برخورد با زردی ایزوله مستقیم را  -5

 نحوره برخورد با زردی ایزوله غیرمستقیم را بداند  -6

 را بداند AST , ALT, ALPنحوره برخورد با افزایش  -3

 مثبت را بداند HBS Agنحوره برخورد با  -8

  مثبت را بداند HCV Abنحوره برخورد با  -9

 نحوره برخورد با پانکراتیت حاد را بداند -31

 نحوره برخورد با آسیت را بداند   -33

 نحوره برخورد با اسهال مزمن را بداند -32
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 درمان

 در موقعیت های مختلف  H-pyloriدرخواست تست های  -3

 H-pyloriدرمان عفونت  -2

 درمان ریفالکس -1

 PUDدرمان  -4

 IBS (C-D –M )درمان انواع  -5

 درمان اسهال حاد عفونی و غیر عفونی  -6

 مزمندرمان یبوست  -3

 

 اندیکاسیون جراحی شکمهای صفراوی

 شناخت ریسک فاکتور های تومورهای مری  -3

 شناخت ریسک فاکتور های تومورهای معده  -2

 شناخت ریسک فاکتور های تومورهای کولون  -1

 شناخت ریسک فاکتور های تومورهای کبدی  -4
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 :اهداف ریه 

 نویسی  orderتشخیص و درمان آسم )حمله حاد و نگهدارنده( نسخه نویسی و  -3

 نویسی  order)حمله حاد و نگهدارنده( نسخه نویسی و  COPDتشخیص و درمان  -2

 و داروهای موجود در بازار Spaccrو  مصرفی آشنایی با نحوه تجویز اسپرهای -1

4- aproch   سرفه حاد و مزمن به 

5- aproch به تنگی نفس 

6- aproch  به هموپتزی 

3- aproch   لورال افیوژنپبه 

 آنو پیشگیری  DVTو  ویریحاد تشخیص و درمان آمبولی  -8

  مصرفی در بخش(تشخیص و درمان پنومونی) آشنایی با آنتی بوتیک رایج  -9
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 هماتولوژی:اهداف 

 ( را بداند  PBSشیوه تهیه و رنگ امیزی الم خون محیطی) -3

 نحوه دیدن الم خون محیطی و شمارش اولیه پالکت ها و گلبول های سفید را بداند -2

 بتواند اختالالت آن را شناسایی کند CBCبا دیدن برگه گزارش  -1

 چکونگی برخورد با آنمی را بداند -4

 رد با ترومبوسیتوپنی را بداندچگونگی برخو -5

 چگونگی برخورد با لوکوپنی را بداند -6

 سیتوپنی و پان سیتوپنی را بداند یچگونگی برخورد با با -3

8- TTP- ITP- DICرا تشخیص دهد و اقدامات اولیه در برخورد با آنها را بداند 

 ستیک را بداندنمی فقر آهن و مگالوبالآنحوه تشخیص و درمان  -9

 نمی همولیتک را بداندآنحوه تشخیص و برخورد با  -31

 را بداند CBCچگونگی شک به لوسمی های حاد و مزمن براساس شرح حال و  -33

 نحوه برخورد و اقدامات اولیه در مواجهه با لوسمی های حاد و مزمن را بداند -32

 نحوه برخورد و تشخیص سندرم لیزتومور را بداند -31

 را بداند (SVCS) اوناکو و تشخیص سندرم سوپریورنحوه برخورد  -34

 رم فشار بر نخاع را بدانددنحوه برخورد و تشخیص سن -35
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 اهداف روماتولوژی:

 on seevice and،  شرح حال کامل و دقیق متناسب با شرایطبیمار، ثبت دقیق اطالعاتگرفتن آشنایی با نحوه  .3

off service nite  بویژه بر اساس ( و معرفی صحیح بیمار با توجه به شرایطproblem list ) 

 اسکلتی  –آشنایی با معاینهکامل سیستم عضالنی  .2

 مختلف  شرایطآشنایی با اندیکاسیون های آسپیراسیون مایع مفصلی و خصوصیات مایع مفصلی در  .1

 آشنایی با نحوه انجام آسپیراسیون و تزریق مفصل زانو .4

 زمان، التهابی  و غیر التهابی(اآشنایی با نحوه رویکرد و تشخیص افتراقی های آرتریت) بر اساس نوع ، تعداد،  .5

 آشنایی با نحوه افتراق آرتریت از آرترالژی و پری آرتریتها  .6

 آشنایی با پری آرتریت های شایع) بورسیتها و تاندونیت ها( و نحوه معاینه و درمان .3

 (درد گردن )انواع، علل شایع ، نشانه های خطر، رویکرد و درمانآشنایی با کمر درد و  .8

 آشنایی با داروهای رایج مورد استفاده در روماتولوژی) نام ژنریک ، فرم و دوز و عوارض جانبی( .9

اورژانس های بیماریهای شایع روماتولوژیک مانند:  درمانها و ،ئم و نشانه های شایع ، روش تشخیص آشنایی با عال .31

RA, SLE , SSC ،و اسپوندیلو آتروپاتی ها ، شوگرنDM  /PM  ،آتریت کریستالی، اسئتوپروز، استئوآرتریت ،

 نر ، بهجت و .... (گفیبرومیالژی و  واسکولیتها ) بویژه آتریت تمپورال، پلی میالژی روماتیکا ، و
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 :اهداف نفرولوژی

 ARFآشنایی با  *

2- AKI را تعریف کند 

 را نام ببرد AKIدسته بندی کلی  -1

 را نام ببرد رنال( post رنال و ،)پره رنال  AKIعلل  -4

 را بداند AKIعالئم بالینی و پاراکلینک  -5

 رنال ( را انجام دهد POSTرنال و  -) پره رنال AKIتا حدودی بتواند تشخیص  -6

 را بداند AKIنحوه برخورد اولیه با  -3

 دیالیز اورژانسی را بدانداندیکاسیون های  -8

 را بداند ARFدرمان عوارض اورژانس  -9

 CKDآشنایی با *

 را بداند CKDتعریف  -3

 را بداند CKDمراحل  -2

 را بداند CKDعلل  -1

 را بداندCKD کعوارض و عالئم بالینی و پاراکلین -4

 *آشنایی با اختالالت پتاسیم

 تعریف هیپرکالمی و هیپوکالمی را بداند -3
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 علل شایع هیپرکالمی و هیپوکالمی را بداند -2

 عالئم بالینی و پاراکلینک هیپرکالمی و هیپوکالمی را بداند -1

 درمان اولیه اختالالت اورژانسی پتاسیم را بداند -4

 *آشنایی با اختالالت سدیم 

 تعریف هیپرناترمی  و هیپوناترمی را بداند -3

 بداندعلل هیپرناترمی  و هیپوناترمی را  -2

 عالئم بالینی هیپرناترمی  و هیپوناترمی را بداند -1

 درمان اولیه اختالالت اورژانسی هیپرناترمی  و هیپوناترمی را بداند -4
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طاوری کاه هماه تخات هاا دارای کارآموزباشاد       درابتدای هربخش کل تخت هاا باین دانشاجویان تقسایم شاده باه        .1

 وهرکارآموزنیز فقط با یک اتند تخت داشته باشند.

روزاناه وپیگیاری    Progress noteدربرنامه ریزی جدید تاکید کلی برپایه گرفتن شرح حال ومعاینه دقیا  ونوشاتن    .2
دقی  بیماران مربوطه وتعامل آموزشی ودرماانی نزدیاک باا کاارورزان ودساتیاران مای باشاد ودرراناد هاای آموزشای           

صحیح بیماری ها وفرا گرفتن جنبه های کاربردی براساس اهداف وطرح درس توسط اتندینگ محترم  approachنیز
 بربالین بیماران بحث خواهد شد.

عایت مقررات، داشتن نظم وحفظ احترام کادردرمانی وپرسنل محتارم باه جهات داشاتن محایط      دربخش های داخلی ر .0
 دوستانه وآموزشی الزامی است.

نمره نهائی براساس مشارکت و حضورفعال دانشجویان درویزیت ها و راندهای روزانه، چک راندوم شرح حال وپیشارفت   .4
اهی و بخاش هاا ، امتیاازدهی درپایاان هاردوره و آزماون       روزانه پرونده ها، چک راندوم دانشجویان درگزارش صابحگ 

 سمیولوژی و آزمون نهائی خواهد بود.

امیدوارم با تالش اساتید محترم، دستیاران وکارورزان وپرسنل بخش های مختلف گروه داخلای، اشاتیاو وجادیت شاما      .1
های آموزش پزشکی رابرمبنای طب عزیزان بتوانیم درپایان دوره دریک تعامل مشترک به اهداف مورد نظررسیده وپایه 

 داخلی که اصل وریشه طب می باشد، برپا داریم.

 
 

 اهداف آموزشی کارآموزان

 طول دوره:
 ماه است  0کل دوره اموزش داخلی دردوره کارآموزی  -

 غدد سمیولوژی نظری، فیزیوپاتولوژی گوارش، ریه، روماتولوژِی، کلیه، خون و پیش نیاز:

 برنامه آموزشی:
 ویزیت بیماران مربوطه با انترن ورزیدنت – Progress noteنوشتن  -: گرفتن شرح حال 8-03/7
 :گزارش صبحگاهی 9-8
 : ویزیت بیماران مربوطه با دستیاران وکارورزان 03/9-9
 :ویزیت بیماران مربوطه با اتندینگ13-03/9
 : راند جامع روزانه با اتندینگ طب  برنامه تنظیمی12-13

 دراورژانس وبخش های داخلی کشیک خواهند داشت. 4-8کارآموزان دربخش داخلی ازروزشنبه تا سه شنبه ازساعت 

 نحوه آزمون:
 آزمون شفاهی درپایان هربخش .1

 آزمون سمیولوژی وشرح حال درانتهای دوره .2

 بررسی صالحیت کلی کارآموزبراساس حضوروغیاب، ارزیابی دستیاران واتندینگ .0

 ساس اهداف وطرح درس درمورد کارآموزانی که واجد شرایط آزمون نهایی باشند.آزمون نهایی برا .4
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 سمیولوژی
 بگیرد. Historyدانشجوباید بتواند براساس کتاب مک کلود ازبیمار .1

 دانشجوباید بتواند براساس کتاب باربارا بیتزازبیمارمعاینه کامل بعمل آورد. .2

تعداد تنفس، تعداد نبض ودرجه حرارت را به طورصحیح اندازه گیاری  دانشجوباید بتواند عالئم حیاتی شامل فشارخون،  .0
 نماید.

 جدا نماید. illرا ازبیمارغیر illدانشجوباید بتواند بیمار .4

 دانشجوباید بتواند درمعاینه پوست، پتشی واکیموزرا تشخیص دهند. .1

 بودن ملتحمه وایکتریک بودن اسکلرا را تشخیص دهد. Paleدانشجوباید بتواند درمعاینه سروگردن  .6

 دانشجوباید بتواند تیروئید را معاینه ودرجه بزرگی تیروئید را مشخص نماید. .7

 دانشجوباید بتواند سوفلهای شایع وصداهای قلبی را تشخیص دهد. .8

 دانشجوباید بتواند صداهای غیرطبیعی ریه را ازصداهای طبیعی افتراو دهد. .9

 بتواند رال ورونکای وویزینگ را تشخیص دهد.دانشجوباید  .13

 دانشجوباید بتواند شکم را به طورصحیح معاینه نماید. .11

 دانشجوباید بتواند آسیت را تشخیص دهد ومعاینات آن را انجام دهد. .12

 کبد را انجام دهد. SPANدانشجوباید بتواند  .10

 دانشجوباید بتواند اسپلنومگالی را تشخیص ودرجه بندی نماید. .14

 وباید بتواند هپاتومگالی را تشخیص ودرجه بندی نماید.دانشج .11

 دانشجوباید بتواند لنفادنوپاتی را تشخیص دهد. .16

 دانشجوباید بتواند زانورامعاینه نماید. .17

 دانشجوباید بتواند کمررا معاینه نماید ومانورهای ان را انجام دهد. .18

 آن ها را مشخص نماید. Forceدانشجوباید بتواند اندام ها را معاینه نماید و .19

 دانشجوباید بتواند شدت ورم را تشخیص داده وآن را درجه بندی نماید. .23

 دانشجوباید بتواند قادربه انجام رفلکس های عصبی باشد. .21

 دانشجوباید بتواند قادربه انجام معاینه اعصاب جمجمه ای باشد. .22

 

 گوارش
 را طبقه بندی نماید. دانشجوباید بتواند انواع دیسفاژی  را نام برده و آن ها .1

 دانشجوباید عالئم ریفالکس را بشناسد و عوامل تشدید کننده آنرا بلد باشد. .2

 دانشجوباید روش های تشخیص ریفالکس را بلد باشد .0

 دانشجوباید بتواند عوارض ریفالکس را شرح دهد.  .4

 دانشجوباید علل ایجاد کننده ازوفاژیت را بلد باشد. .1

 نحوه تشخیص و انواع تومور های بدخیم مری را توضیح دهد. دانشجوباید بتواند عالئم و  .6



 
 

  121  
 

 دانشجوباید علل مهم دردهای شکمی و نحوه افتراو آن هار ا بلد باشد. .7

 دانشجوباید بتواند روش های تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد. .8

 دانشجوباید بتواند عوارض اولسر های پپتیک را شرح دهد. .9

 د علل خونریزی های فوقانی را نام ببرد.دانشجوباید بتوان .13

 دانشجوباید بتواند عالئم ، نحوه تشخیص و انواع تومور های بدخیم معده را توضیح دهد. .11

 دانشجوباید بتواند نحوه برخورد با اسهال حاد و مزمن را توضیح دهد. .12

 را توضیح دهد. IBS دانشجوباید بتواند نحوه تشخیص  .10

 خونریزی های تحتانی گوارشی را نام ببرد.دانشجوباید بتواند علل  .14

 دانشجوباید بتواند عالئم و نحوه تشخیص کولیت اولسر را اتوضیح دهد. .11

 دانشجوباید بتواند عالئم، نحوه تشخیص و انواع پولیپ ها و تومو رهای بدخیم کولون را توضیح دهد. .16

 دانشجوباید نحوه برخورد با یبوست مزمن را بلد باشد. .17

 کبد 
 اید بتواند یرقان را تعریف و آن را تقسیم بندی کند.دانشجوب .1

 دانشجوباید بتواند علل شایع ایجاد کننده یرقان را شرح دهد. .2

 دانشجوباید بتواند یرقان را بر اساس عالئم آزمایشگاهی تقسیم بندی کند. .0

 دانشجوباید بتواند تست های کبدی را تفسیر نماید. .4

 هپاتیت را بر اساس دوره کمون ، راه انتقال ، عالئم بالینی و طرو پیشگیری شرح دهد.دانشجوباید بتواند تفاوت انواع  .1

 را بداند. ABC دانشجوباید بتواند راه های پیشگیری از هپاتیت های حاد  .6

 دانشجوباید اندیکاسیون بستری هپاتیت حاد را بداند. .7

ت ها بداند و عالئم بالینی و مختصری از نحوه برخورد با دانشجوباید بتواند درصد احتمال هپاتیت مزمن را در انواع هپاتی .8
 آن ها را شرح دهد.

 روش معاینه آسیت و روش برخورد با آسیت را توضیح دهد. 2دانشجوباید بتواند  .9

 دانشجوباید بتواند عوامل مساعد کننده آنسفالوپاتی کبدی و عالئم آنسفالو پاتی کبدی را شرح دهد. .13

 مورد( 2ناشی از سیروز را شرح دهد. )  دانشجوباید بتواند عوارض .11

 دانشجوباید بتواند پانکراتیت حاد را از طری  نشانه ها و عالئم تشخیص دهد .12

 دانشجوباید عالئم بالینی و نحوه تشخیص سنگ های صفراوی را بلد باشد. .10

 دانشجوباید بتواند نحوه تشخیص کوله سیت حاد را توضیح دهد. .14

 

 روماتولوژی
 بتواند نحوه صحیح معاینه سیستم عضالنی مفصلی را به طورکامل انجام دهد.دانشجوباید  .1

 دانشجوباید بتواند رادیولوژی کمروزانوی طبیعی را بداند وآن را ازغیرطبیعی تشخیص دهد. .2

 دانشجوباید بتواند خصوصیات مایع مفصل را شرح دهد. .0

 دانشجوباید بتواند نحوه برخورد با منوآرتریت را شرح دهد. .4
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 دانشجوباید بتواند تشخیص افتراقی پلی آرتریت را نام ببرد. .1

 دانشجوباید بتواند معیارهای آرتریت روماتوئید را نام ببرد. .6

 دانشجوباید بتواند عالئم استئوآرتریت را نام ببرد. .7

 دانشجوباید بتواند با توجه به شرح حال ومعاینه فیزیکی استئوآرتریت را تشخیص دهد. .8

 د معیارهای تشخیص لوپوس را نام ببرد.دانشجوباید بتوان .9

 دانشجوباید بتواند تست های درخواستی دربیماران لوپوس را ذکرکند. .13

 دانشجوباید بتواند ریسک فاکتورهای استئوپروزرا نام ببرد. .11

 دانشجوباید بتواند عالئم بالینی تب روماتیسمال را ذکرکند. .12

 ل را ذکرکند.دانشجوباید بتواند تست های درخواستی تب روماتیسما .10

 دانشجوباید بتواند عالئم بالینی وتشخیصی سندرم بهجت را بلد باشد. .14

 دانشجوباید بتواند عالئم بالینی وروش های تشخیصی آرتریت سپتیک را بداند. .11

 دانشجوباید بتواند نحوه برخورد با بیماری کمردرد را بداند. .16

 

 ریه
 تفسیرنماید.دانشجوباید بتواند رادیوگرافی ریه را به طورصحیح  .1

 را به طورصحیح تفسیرنماید واختالالت ساده اسید وبازرا تشخیص دهد. ABGدانشجوباید بتواند  .2

 را درحد افتراو بین طبیعی وغیرطبیعی به طورصحیح تفسیرکند. PFTدانشجوباید بتواند  .0

 دانشجوباید بتواند سیانوزرا تشخیص وبه درستی با آن برخورد کند. .4

 علل سیانوزمحیطی ومرکزی را نام ببرد.دانشجوباید بتواند  .1

 دانشجوباید بتواند هموپتزی را تشخیص وبه درستی با آن برخورد کند. .6

 دانشجوباید بتواند با سرفه به درستی برخورد کند. .7

 دانشجوباید بتواند تنگی نفس قلبی ازریوی را تمیزدهد. .8

 دهد وتشخیص افتراقی آن ها راازهم بیان کند. دانشجوباید بتواند انواع صداهای طبیعی وغیرطبیعی ریه را تشخیص .9

 دانشجوباید بتواند تعریف برونشیت مزمن وآمفیزم را بلد باشد. .13

 دانشجوباید بتواند معیارهای تشخیص آسم را نام ببرد. .11

 دانشجوباید بتواند مواردی که بیماربرای جلوگیری ازحمله آسم الزم است بداند به وی شرح دهد. .12

 کلیات داروهای به کاررفته دردرمان آسم را نام ببرد.دانشجوباید بتواند  .10

 برای جلوگیری ازتشدید حمله الزم است بداند را به وی شرح دهد. COPDدانشجوباید بتواند مواردی که بیمار .14

 دانشجوباید بتواند عالئم پلورال افوزیون را درمعاینه شرح دهد.  .11

 اگزودا افتراو داده شود وسه مورد مثال ازهرکدام را نام ببرد.دانشجوباید بتواند بین پلورال افوزیون ترانسودا ار .16

 دانشجوباید بتواند عالئم پنومونی تپیک وآتپیک را شناخته وسه علت ایجاد کننده هرکدام را نام ببرد. .17

 واسم یاررا بلد باشد. Inhalerدانشجوباید بتواند به بیمارطرزاستفاده صحیح از .18
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 کلیه
 کامل ادرار را بطور صحیح تفسیر کند. دانشجوباید بتواند امتحان .1

 دانشجوباید بتواند تست های کلیه را بطور صحیح تفسیر کند. .2

 دانشجوباید بتواند با دیزوری بطور صحیح برخورد کند. .0

 دانشجوباید بتواند با پلی اوری بطور صحیح برخورد کند و سه مورد از علل آنرا بلد باشد. .4

 بطور صحیح برخورد کند و سه مورد از علل ان را بلد باشد.دانشجوباید بتواند با پروتینیوری  .1

 دانشجوباید بتواند با هماچوری بطور صحیح برخورد کند و سه مورد از علل ان را بلد باشد. .6

 دانشجوباید بتواند با نارسایی حاد کلیه بطور صحیح برخورد کتد. .7

 .دانشجوباید بتواند با نارسایی مزمن کلیه بطور صحیح برخورد کتد .8
 دانشجوباید بتواند اختالالت الکترولیت سدیم را تشخیص و بطور صحیح با آن ها برخورد کند. .9

 دانشجوباید بتواند اختالالت الکترولیت پتاسیم را تشخیص و بطور صحیح با آن ها برخورد کند. .13

 را تعریف کرده و طرز افتراو آن ها از یکدیگر را شرح دهد. post renal دانشجوباید بتواند ازوتمی  .11

 دانشجوباید بتواند وجه افتراو نارسایی حاد از مزمن کلیه را شرح دهد . .12

 دانشجوباید بتواند اندیکاسیون دیالیز در موارد اورژانس و غیر اورژانس را نام ببرد. .10

 را بداند. Lowerاز  Upper را نام ببرد و افتراو  UTI دانشجوباید بتواند عالئم  .14

 دانشجوباید بتواند بدرستی از بیماران فشار خون بگیرد. .11

 دانشجوباید بتواند فشار خون های ثانویه را شناسایی و برخورد تشخیصی اولیه با آن ها را بداند .16

 

 خون
 دانشجوباید بتواند لوکوپنی و لوکوسیتوز را تشخیص و با آن ها بطور صحیح برخورد کند. .1

 اید بتواند بدرستی با پان سیتوپنی برخورد نماید.دانشجوب .2

 دانشجوباید بتواند با اختالالت انعقادی برخورد نماید. .0

 دانشجوباید بتواند آدنوپاتی و اسپلنومگالی را تشخیص و با آن بطور صحیح برخورد کند. .4

 دانشجوباید بتواند پلی سیتمی را تشخیص و با آن بطور صحیح برخورد نماید. .1

 دانشجوباید تعریف آنمی را بداند. .6

 دانشجوباید بتواند تظاهرات و عالئم آنمی را شرح دهد. .7

 دانشجوباید بتواند تقسیم بندی انواع آنمی را از نظر اندازه تقسیم بندی نموده و از هرکدام دو مثال بزند. .8

 دانشجوباید بتواند علل فقر آهن را نام ببرد. .9

 تشخیص آنمی میکروسیتوز را شرح دهد. دانشجوباید بتواند راه رسیدن به .13

 و پالکت ها تفسیر کند. HbHct به سلول ها  DIFF را در حد  CBC دانشجوباید بتواند یک برگه  .11

 دانشجوباید بتواند پتشی ، پور پورا ، اکیموز و هماتوم را تعریف کند. .12

 دانشجوباید بتواند افتراو پلی سپتمی اولیه و ثانویه را شرح دهد. .10

 دانشجوباید بتواند ترومبوسیتوپنی را تعریف کند و راه رسیدن به تشخیص را )در حد مراحل اولیه( شرح دهد. .14
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 و علل آن را توضیح دهد. ITP دانشجوباید بتواند عالئم .11

 دانشجوباید بتواند تفاوت شمارش گلبول سفید را در انواع لوسمی های حاد و مزمن توضیح دهد.  .16

 نیسم هپارین و وارفارین و عوارض آن ها را شرح دهد.دانشجوباید بتواند مکا .17

 دانشجوباید بتواند اندیکاسیون تزری  خون را نام ببرد. .18

 دانشجوباید بتواند فراورده های مختلف خون را نام برده و و موارد استفاده هر یک را شرح دهد. .19

 غدد
 دانشجوباید بتواند اندیکاسیون درخواست تست های تیروئیدی را بداند. .1

 دانشجوباید بتواند تست های تیروئیدی را بطور صحیح تفسیر کند. .2

 دانشجوباید بتواند عالئم بالینی کم کاری و پرکاری تیروئید را نام ببرد. .0

 دانشجوباید بتواند گواتر را تشخیص دهد و ان را درجه بندی نماید. .4

 انواع آن را( دانشجوباید بتواند دیابت را بطور صحیح تعریف کند.) در شرایط مختلف و .1

 دانشجوباید بتواند عوارض حاد و مزمن دیابت را نام ببرد. .6

 دانشجوباید بتواند نحوه برخورد با کتواسیدوز دیابتی را شرح دهد. .7

 دانشجوباید بتواند به بیماران دیابتی نحوه صحیح مصرف مواد غذائی و فعالیت فیزیکی را آموزش دهد. .8

 ض دیابت را در بیماران دیابتی بلد باشد.دانشجوباید بتواند نحوه اسکرین عوار .9

 دانشجوباید بتواند با انسولین و داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون آشنا باشد و اندیکاسیون هر کدام را نام ببرد. .13

برخورد دانشجوباید بتواند عالئم هایپوگلیسمی ناشی از داروهای خوراکی و انسولین را در بیماران دیابتی شناخته و نحوه  .11
 با آن را بلد باشد.

 را محاسبه نماید. BMIدانشجوباید بتواند  .12

 

 اورژانس های داخلی و مسمومیت ها
 دانشجوباید نحوه برخورد با بیمار دچار خونریزی گوارشی فوقانی را بلد باشد. .1

 دانشجوباید نحوه برخورد با بیمار دچار خونریزی گوارشی تحتانی را بلد باشد. .2

 برخورد با بیمار دچار آنسفالوپاتی کبدی را بلد باشد. دانشجوباید نحوه .0

 دانشجوباید بتواند شکم حاد جراحی را از غیر جراحی افتراو دهد. .4

 دانشجوباید نحوه تشخیص کتواسیدوزدیابتی را بلد باشد. .1

 دانشجوباید نحوه تشخیص کمای میکسوم را بلد باشد. .6

 بلد یاشد. دانشجوباید تشخیص افتراقی های شوک وهایپوتنشن را .7

 دانشجوباید به آرتریت سپتیک مشکوک شود. .8

 دانشجوباید نحوه برخورد با بیما دچاردیسترس تنفسی را بلد باشد.  .9

 دانشجوباید بیمارنیازمند دیالیزاورژانس را تشخیص دهد. .13

 دانشجوباید راه های اثبات هایپرکالمی را بلد باشد. .11

 گوارشی افتراو دهد.دانشجوباید بتواند دردهای قلبی را ازدردهای  .12
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 دانشجوباید اصول کلی برخورد با مسمومیت ها را بلد باشد.  .10

 دانشجوباید سموم شایع وآنتی دوت آن ها را بلد باشد.  .14

 دانشجوباید عوارض وتوکسیتی داروهای شایع وآنتی دوت آن ها را بلد باشد.  .11

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف

روسای بخش  -مدیر گروه     

کاراموزان -کاروزان  -دستیاران  
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  (بالینی های بخشروسای های آموزشی بالینی )و/ يا  مديران گروهشرح وظايف 

 

 

 كلیات -الف

تخصصي باليني و در رابطه با  های رشتهعبارت از يك واحد بيمارستاني است كه به نام يكي از : بخش باليني .1

نفر بوده كه يكي از اين  3هر بخش حداقل  علمي هيئتآن رشته تشكيل شده است. تعداد اعضاء  یها تيقابل

 .باشند ميرياست بخش  دار عهدهافراد 

رئيس بخش توسط رئيس بيمارستان و مدير گروه مربوطه پيشنهاد شده و توسط رئييس دانشيكده پكشيكي     .2

 .گردد ميمنصوب 

در بخيش و انايام وييايح مهوليهئ م يئو        علميي  هيئتيكي از اعضای  عنوان بهرئيس بخش ضمن حضور  .3

 الًيي ذكيه   ه يت و نظارت بر ح ن اناام امور آموزشيئ پژوهشي درمياني و اررائيي بخيش نييك      ريكی برنامه

 .گردد ميبيان  ليتفص به

 عام به كليه افرادی كه رهت دريافت آموزش در بخش حضور دارند. طور به گيرنده آموزشافراد  .4

 .گردد ميفوق تخصصي و فلوشيپ( اطالق  -كارآموزئ كارورزئ دستيار تخصصي)

در شرايطي كه بخش آموزشي به گروه آموزشي ارتقا يافته باشد )با شرط تربييت دسيتيار( تميامي وييايح و      .5

 وييايح  ريك بنيد دوم   ن حضيور دارد )بيه  آاختيارات رئيس بخش آموزشي در بيمارستاني كه مدير گيروه در  

 ( بر عهده مدير گروه است.درماني و اررايي

 تصدی برای باشندئ استادياری مرتبه در حداقل و ه تند شرايط وارد كه گروه اعضای از تن دو گروهئ هر شورای .6

 دانشيااهئ  رئييس  حكي   و تأيييد  با و دانشكده رئيس پيشنهاد به ئكند مي معرفي دانشكده رئيس به گروه مديريت

 است. بالمانع وی مادد انتخاب و شود مي منصوب گروه مديريت به سا  دو مدت به آنان از يكي
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 .شود مي گيری تصمي  دانشااه رئيس تشخيص به استثنايي موارد – تبصره

 منصوب دانشكده رئيس حك  با و تعيين دانشكده رئيس تأييد از پس گروه مدير توسط گروهئ آموزشي معاون .7

 .شود مي

 بخش ملكم به پاسخاويي به معاون آموزشي مي باشند.براساس راهنمای ارزشيابي آموزشي رييس  .8

مياه بيه معياون     6براساس راهنمای ارزشيابي آموزشي رييس بخش گكارش عملكرد آموزشي را حيداقل هير    .9

 آموزشي ارايه مي نمايد.

 

 ب( وظايف آموزشی

درمياني و  آموزشيئ پژوهشييئ   های فعاليت. الزم است در شورای بخش پس از مشورت كافي رئيس بخش سه  1

بخش را معين كندئ و در چهارچوب آن برنامه مناسب تدوين و به هريك از  علمي هيئتاررائي هر يك از اعضای 

 اعضا اعالم نمايد.

به بخشئ رئيس بخش يا نماينده وی با برگكاری رل ه توريهي مناسب  گيرنده آموزش. در بدو ورود كليه افراد 2

 .نمايد ميخش آشنا ايشان را با نهوه آموزش و مقررات ب

سبب حضور فعا  تمام  كه نهوی به گيرنده آموزش های گروهروند مناسب آموزشي برای هريك از  . طراحي الاو و3

 .استبخش گردد از ديار ويايح آموزشي رئيس بخش  های فعاليتافراد در 

 باليني كه دانشاو دارند( نكات زير لهاظ گردد: های بخشآموزش دانشاويان )در  ريكی برنامه. در 4

بعدازيهر به نهيوی طراحيي گيردد كيه در تميامي سياعات        2صبح تا  33/7برنامه آموزشي دانشاويان از ساعت 

ايين فراگييری    االمكيان  حتيپكشكي بوده و  های مهارتحضور در بخش دانشاو در حا  فراگيری عل  و يا ك ب 

 برايش ملموس باشد.

فوق  روز در هفته برنامه آموزشي باليني مخصوص دانشاويان )بدون حضور دستياران تخصصي و 3حداقل اساتيد 

( دستيار سا  آخير ييا دسيتيار فيوق تخصيص      ها صبحتخصصي( داشته و حداقل يك روز در هفته نيك )بخصوص 

يان به دستياران نميره  با سپردن ق متي از آموزش دانشاو درماموع ؛ وآموزش باليني دانشاويان باشد دار عهده

 هيای  گيروه دانشياويان در   االمكيان  حتيماهيانه هر دانشاو را به ارزشيابي دستيار م ئو  وی اختصاص دهند. )

 بين دستياران بخش تق ي  شوند(. تر كوچك

همكياری و نظيارت    هيا  آنپكشكي را طراحي كرده و در ح ين اريرای    های مهارتبرنامه مناسب رهت فراگيری 

پكشكي در دانشكده پكشكي دستياران و حتي گيروه   های مهارتر صورت نيازئ از همكاری دفتر آموزش نموده و د

 پرستاری استفاده گردد.

 33/7از سياعت   روزه هميه  ها بخشبا توره به اينكه زمان حضور كليه دستياران تخصصي و فوق تخصصي در  -5

امه آموزشي رامع برای تمامي سياعات حضيور ايين    طراحي و تدوين روند فعاليت و برن است بعدازيهر 2صبح تا 

 عكيكان الكامي است.

رراحي عميومي: اروليوژیئ ارتوپيدی و    رراحي )ئ كودكان و...( و ینورولوژداخلي: داخلي ) های بخشدر كليه  -6

 اررا گردد. های برنامهساعت اين  2 به مدت( برنامه مدون راندهای آموزشي تهيه شده و حداقل روزانه ...زنان و
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 برای هر هفته حداقل يك برنامه ژورنا  كالب با در نظر گرفتن تمامي روانبئ طراحي و اررا گردد. -7

درون بخشي و بيمارسيتاني بيرای اسياتيد و دسيتياران را مشيخص       های كنفرانسقبل از شروع هر ماهئ برنامه  -8

 ه آموزش بيمارستان اعالم نمايد.نموده و رهت اطالع به كليه دانشاويانئ دستياران و اساتيد ب

 آورد. به عملرا  ها گروهو  ها بخشآموزشي با ساير  های برنامههمكاری الزم رهت اررای  -9

 

 وظايف پژوهشی -ج

پژوهشيي   هيای  فعاليتپژوهشي يا  های طرحامور پژوهشي را با همكاری ساير اساتيد طراحي نموده و در قالب  -1

 ه نمايد.ارائ دانشكده پكشكيديار به 

 گردد. دار عهده آن راهدايت امور پژوهشي و نظارت بر ح ن اناام  -2

 آورد. به عملپژوهشي  های طرحرا رهت اررای  ها گروهو  ها بخشالزم با ساير  یها یهمكارهماهناي و  -3

 برنامه كلي در رهت استفاده هر چه بيشتر و بهتر از ب تر پژوهش در بخش خود طراحي نمايد. -4

درخواست و ضمن  دانشكده پكشكيدر رهت اناام امور پژوهشي را از طريق رئيس بيمارستان و  امكانات الزم -5

 پي گيری نمايد. آن رادر رريان گذاشتن دانشكده 

 ها آنخاص رهت اناام اقدامات تشخيصي و درماني را با كمك ساير اساتيد تهيه و  های پروتكلدر صورت نياز  -6

 نمايند. روز بهرا 

 

 وظايف اجرايی و درمانی: -د

 است علمي هيئتدر ماه رل ه شورای بخش كه اعضای آن شامل رئيس بخش و تمامي اعضای  بار كيحداقل  -1

را مطرح نموده و راهكارهای الزم طراحي گردد.  ...را تشكيل داده و در اين شورا كليه م ائل آموزشيئ پژوهشي و 

 دانشكده پكشكينياز به نيروهای مختلح آموزشيئ درماني و خدماتي تعيين و توسط رئيس بخش به بيمارستان و 

 آيد. به عملالزم  یها یريگپيشنهاد شده و پي 

تان اعيالم و در ايين خصيوص    بخش به رياست بيمارس توسط رئيس ...نياز به تاهيكات مواد مختلح داروها و  -2

 آيد. به عملالزم  های پيايری

نظيرات بخيش خيود را در ايين     تيا بتوانيد   بيمارسيتان باشيد   های اصلي  بايد عضو يكي از كميتهرئيس بخش  -3

 مطرح نمايد. ها كميته

م ئو  آموزش دانشاويانئ كارورزان  عنوان بهرا  علمي هيئتبا در نظر گرفتن ضوابط بخشئ هر يك از اعضای  -4

 نيك م ئو  امور پژوهشي و م ئو  امتهانات منصوب نمايد. ...و دستياران و

 عنيوان  به علمي هيئتكه فعاليت درمانااهي ه  دارند رئيس بخش ضمن تعيين يكي از اعضای  هايي بخشدر  -5

درمانااهي و ساعات حضور اساتيد در درمانااه  های فعاليتسرپرست درمانااه و صدور ابالغ برای ویئ برنامه دقيق 

 )ماهانه يا ساليانه( به رئيس بيمارستان اعالم نمايد. ای دوره صورت بهرا به تفكيك و 

عميلئ درماناياه    اتاقمختلح بخش )نظير  های ق متبرنامه فعاليت و حضور هر يك از اساتيد و دستياران در  -6

 و...( را مشخص نمايد.
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را تعيين و به رئيس بيمارستان اعيالم   علمي هيئتقبل از پايان هر ماه برنامه آنكالي اعضای  فتهه كيحداقل  -7

 نموده و بر ح ن اررای آن و نهوه ارتباط و حضور اساتيدئ نظارت دقيق داشته باشد.

دستياران تخصصي و فوق تخصصي را اعالم  های كشيكآموزشي بيمارستانئ برنامه  با معاونتضمن هماهناي  -8

 نمايد.

علمييئ حضيور در    یهيا  م يافرت ئ هيا  مرخصيي هماهناي در اناام كليه امور مربوط به  دار عهدهرئيس بخش  -9

 بخش ايااد ناردد. های فعاليتاختاللي در روند  كه نهوی به است ...علمي و  های كنفرانس

رراحي و داخليئ رئييس بخيش ضيمن نظيارت بير نهيوه تكمييل و صيهت اطالعيات           های بخشدر تمامي  -13

را مشيخص   هيا  پرونيده آموزشيئ پژوهشي و درماني( نهوه تدوين خالصه  های استفادهرهت بيماران ) های پرونده

 بخش صادر گردد. علمي هيئتنموده تا پس از تهيه تايپ شده و با امضای دستيار مربوطه و يكي از اعضای 

 ئشيده  فوتبخش نظير: بهث در خصوص بيماران  های برنامهم ئوليت تدوين و نظارت بر ح ن اررای ساير  -11

با رئيس بخش اسيت كيه بيا     ...و  End stageدر مورد بيماران خاص نظير بيماران مرگ مغكیئ  گيری تصمي 

 الزم به عمل خواهد آمد. های گيری تصمي  علمي هيئتهماهناي ساير اعضای 

را مشخص و بر رونيد اريرای آن    ها گروهو  ها بخشالزم برای ساير  های دهي سرويسوه اناام مشاركت و نه -12

 نظارت نمايند.

 

 امور مربوط به ارزشیابی –ه 

در پايان دوره حضور دانشاويان در بخش و نيك حداقل برای هر دو ماه حضور هير دسيتيار تخصصيي و فيوق      -1

شامل امتهيان نظيری و بيالينيئ     تواند ميتخصصيئ برای ايشان از رميع رهات ارزشيابي به عمل آيد كه اين امر 

 تاًينهاو زمان حضور در بخش باشد كه  و رعايت اصو  اخالق پكشكي به بيماران و مرارعين برخوردارزيابي نهوه 

 روز پس از اتمام دوره به دانشكده اعالم گردد. 13حداكثر طرف مدت  ای نمرهبرای دانشاويان تهت قالب 

برای بخش و هر  شده نيتدوارزشيابي از پيش  های فرمدر بخشئ  گيرنده آموزشدر پايان هر دوره حضور افراد  -2

دانشيكده  به  آن رااين افراد تكميل شده و رئيس بخش يك ن خه از نتياه نهايي توسط  علمي هيئتيك از اعضا 

 ارسا  نمايد. پكشكي

ايين   را درايشيان   هيای  فعاليتيك پرونده آموزشي و پژوهشي تهيه نموده و  علمي هيئتبرای هريك از اعضاء  -3

 در پرونده مذكور ناهداری نمايد. علمي هيئتزمينه به همراه گكارش عملكرد ماهيانه از هر يك از اعضای 

كه از طرف شخص يا اشخاص صورت پذيرد مراتب را  ها برنامهدر اررای  یكار ك در صورت مشاهده اخال  و  -4

توبيخ  ايتذكر پيشنهاد تشويقئ  ضمناًرهت اقدامات قانوني اعالم نمايد.  دانشكده پكشكيبه رئيس بيمارستان و يا 

 ئ دانشاويان و دستياران به م ئولين اعالم نمايد.لميع هيئتالزم را رهت اعضای 

ترفييع نظير خيود را بيه كميتيه ترفيعيات        های فرمدر مورد ترفيع ساالنه اعضای هيات علمي بخشئ در قالب  -5

 دانشكده ارسا  نمايد.
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 از مديران منتخب خود: ها گروهانتظارات اعضای 

 مختلح در رل ات انتخابات مديران گروه آورده شده است(: های گروه)اين انتظارات از زبان اعضای 

 از مدير منتخب خود انتظار داري :

       در گروه با ايااد وحدتئ ان اام همدليئ يكپارچايئ يكيدليئ صيميميت و رفاقيتئ ريوی آرام و علميي

 ايااد نمايد.

  آموزش باشد. سوخته د 

 .برای م ائل گروه وقت كافي صرف نمايد 

  پرهيك نمايد.از تهميل عقيده 

  الاوئ معيارهای اخالقي را در گروه حاك  كند. عنوان بهبا رعايت احترام متقابل و ايفای نقش 

  مشاركت دهد. ها گيری تصمي منظ  تشكيل دهد و همه اعضا را در  طور بهگروه را  گيری تصمي رل ات 

  ها و اختصاص دادن امتيازاتئ نوبت و عيدالت   مطالعاتيئ اعكام به دوره های فرصتو  ها بورسدر تخصيص

 را رعايت نمايد.

  .استراتژي ت باشد. ديار عبارت بهبه موضوعات نااه كالن داشته باشد 

 .در بين اعضای گروه رقابت سال  ايااد كند 

  و ارتباطات بين فردی ب تر مناسبي فراه  كند. ها پژوهشئ ها آموزشبرای 

 وزيع امكانات عادالنه عمل كند.در ت 

  عادالنه تق ي  نمايد. طور بهكارهای گروه را 

  د.نمايهای علمي به اعضای گروه دعوت  علمي برای انتقا  تاربيات و تازه های شخصيتاز 

  فكر نكند. یبعد كيتفكر سي تمي داشته باشد و 

 .با سي ت  و اعضا همراه باشد و تعامل داشته باشد 

 درت موقتي خود در رهت ارتقای اعضا و هويت گروه بهره گيرد.از موقعيت و ق 

 .كارهای گروهي را ترغيب كند 

  پرهيك نمايد. انهصارطلبانهبرای همه فرصت رشد فراه  و از حركات 

 .به انتظارات و نيازهای مشترك اعضا بيشتر توره كند 

 تالش نمايد. به حقوق فردی و ارتماعي افراد احترام باذارد و در رهت مهقق شدن آن 
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 شرح وظایف رزیدنت های داخلی در بخش

 .صبح 7:03حضور در بخش از ساعت  .1

 بخش به جزء رزیدنت ارشد .تقسیم بیماران بستری سرویس مربوطه بین رزیدنت های  .2

 .ویزیت و معاینه روزانه بیماران توسط رزیدنت مربوطه و تکمیل برگه سیر بیماری به صورت کامل .0

 .قبل از شروع گزارش صبحگاهی، بیماران به همراه رزیدنت ارشد گروه    orderتعیین  .4

 .راند آموزشی با اتندینگ مربوطه .1

 .حضور در کلیه درمانگاه های سرویس مربوطه .6

 بخش . شرح حال گیری و ویزیت بیماران تازه بستری به همراه رزیدنت ارشد .7

 .گروه و با نظارت اتندینگ می باشدانجام مشاوره های سرویس مربوطه به عهده رزیدنت ارشد  .8

 تکمیل برگه مشاوره و خالصه پرونده به عهده رزیدنت مربوط به آن بیمارمی باشد . .9
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 های داخلی  نشرح وظایف اینتر

 اینترن اورژانس 

کلیه بیماران ارجاع شده به اورژانس به همراه رزیدنت کشیک ، مشارکت در تصمیم گیری رح حال و معاینه کامل اخذ ش

سرپایی یا بستری بیماران با حضور رزیدنت سال یک و دو اورژانس ، شرکت در راند های تحت   Manageدر مورد 

 .نظر با حضور رزیدنت سال دو و سه 

 

 اینترن بخش

در بخش های داخلی زنان و مردان  ، تیین تشخیص های افتراقی برای کلیه  بیماران بستری شدهکلیه اخذ شرح حال  

 . مشارکت فعال در راند شبانه با حضور رزیدنت ارشد ، بیماران

 

 مشارکت فعال و معرفی بیماران بستری در گزارش صبحگاهی  .1

 ن های داخلی در بخششرح وظایف اینتر

 صبح 03/7. حضور در بخش ساعت  1

ران سرویس مربوطه ، انجام ویزیت صبحگاهی به همراه رزیدنت آن سرویس ، ثبت روزانه سیر بیماری به صورت . تقسیم بیما 2

 تفضیلی و درمانی و ثبت در برگه گزارش سیر بیماری Planکامل در پرونده ، تعیین 

 . شرکت در تمام گزارش های صبحگاهی 0

 سرویس. راند با حضور رزیدنت ها و اتندینگ مربوط به آن  4

 . مشارکت و ارائه ژورنال کالب 1

 . حضور فعال در درمانگاه های آموزشی مربوط به هر سرویس 6

 10 – 12. شرکت فعال در کالس های تئوری اینترنی برگزار شده در ساعات  7
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 شرح وظایف کاروزان

 برنامه روزانه -الف

 شرح حال گیری و ویزیت بیماران 03/7 – 11/8 .13

 شرکت در گزارش صبحگاهی  11/8 -9 .11

 ویزیت بیماران با اتند مسئول ویزیت روزانه  11/9  – 13 .12

 راند آموزشی  13  -12 .10

 شرکت در کالس آموزشی  12 – 03/12 .14

 کشیک ها -ب

  کشیک ماهانه دانشجویان  ویزیت  و معاینه بیماران اورژانس و انجام  4- 6طب  برنامه تنظیمی در

 فرا می گیرند. پروسیجرهای موظف را 

 اهداف آموزشی -ج

  ، اهداف تعیین شده حداقل های آموزش ضروری دروس داخلی می باشد که از طرو مختلف مثل راند های آموزشی

 کالس، گزارش صبحگاهی ، آموزش توسط  دستیاران و کارورزان و مطالعه خود کارآموز حاصل خواهد شد.

 آزمون ها -د

  دوره ها و یک آزمون نهایی برگزار خواهد شد که کسب نمره قبولی از تمام آزمون  آزمون در انتهای 7در این بخش

آزمون و یا آزمون نهائی بمنزله تجدید  7های درون بخشی و آزمون نهائی الزامی است و نمره مردودی در هر کدام از 

 دوره می باشد

  نظور خواهد شدآزمون نمرات آنها در آزمون نهائی م 8در صورت کسب نمره قبولی از هر 

  تجدید آزمون امکان پذیر نخواهد بود 94از ابتدای سال 

 .کسب نمره منفی در حضور غیاب ، شرح حال گیری و شناخت بیماران و کشیک ها بمنزله مردودی خواهد بود 

 

 


