
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكي   دادکشنه 
 واحد 8-کارورزی :(کارورزی/کارآموزی)و نوع واحد تعداد واحد جراحي :گروه نام

 دو ماه :هطول مدت دور جراحي :نام بخش

 93/7/1931لغايت  1/6/1931:زمان ارائه دوره دکتر سيد محمد علي رئيس السادات  :نام مسئول برنامه

 :تلفن و روزهای تماس sma_rais@yahoo.com :آدرس ايميل

 :دوره ف کليا هدا
 -  اصول آموزشي مبتني بر محتوای ضروری کوريكولوم 

 - دانش، مهارت ، نگرش پزشكي افزايش توانايي های دانشجويان در حيطه 

 - حفظ و رعايت شئونات اخالق پزشكي در ضمن افزايش و کسب دانش و مهارت 

 - آمادگي و پرورش نيروی انساني جهت دوره پزشكي عمومي 

 - 

ف اختصاصي  :اهدا

 :دانش در حیطه -الف

 بيماري هاي جراحي  كسب دانش الزم و توان به كار گيري آن براي برخورد با شكايات و نشانه هاي شايع در -1

 شناخت كليات بيماري هاي جراحي و كسب توان الزم براي به كارگيري آن در درمان طبي اوليه بيماران در حد وظايف پزشك عمومي  -2

  كسب دانش مرتبط با انجام پروسيجرهاي ساده سرپايي قابل انجام توسط پزشك عمومي -9

 دالل باليني در تشخيص بيماريهاو استفاده از روش است)  (  ياد گيری ساخت شرحنامه -1

 در حیطه مهارت  -ب

 و انجام معاينه فيزيكي صحيح در بيماران با مشكالت جراحي  جراحي توانايي گرفتن شرح حال -1

 هاي پايه جراحي  پروسيجرتوانايي انجام   -2

 توانايي تفسير بررسي هاي آزمايشگاهي و تصويربرداري رايج در رشته جراحي  -3

 در اورژانسهاي جراحيژ   ياد گيري تريا -4

 

 

بالیني رح دورهط   



 در حیطه نگرش  -ج

 احساس مسئوليت در قبال بيماران -5

 وقت شناسي و حضور به موقع  -6

 هاي ارتباطي و رازداري توانائي مهارت -7

 گيري و معاينه سيستماتيك و كامل بيمار اهميت دادن به شرح حال  -8

 گيري ويژه جراحي  حال   اهميت دادن به نحوه شرح -9

 ازي امور بيماران و پرونده نويسياهميت دادن به مستند س -11

 اهميت دادن به آموزش و توجيه بيمار و همراهان وي -11

 ها وقوف به اصول اخالق پزشكي و اجراي آن -12

 هاي مقرون به صرفه و با كيفيت اهميت دادن به مراقبت -13

 

 

 (بيمارستان آريا) برنامه آموزشي كارورزان جراحي 

 راند بخش با دانشجويان روز هاي هفته

 (8تا   3)

 درمانگاه جراحي

 (11تا  3)

 كنفرانس مشترك

(11-3) 

 اتاق عمل

(19-3) 

 (9-11)دكتر ميثاق دكتر ميثاق شنبه

 (11-11)دكتر رئيس السادات 

 دكتر قمري -

 گراند راند با بخش داخلي يك شنبه

 دكتر ميثاق، دكتر قمري، دكتر سنجر

 (9-11)دكتر قمري 

 (11-11)دكتر سنجر 

 دكتر ميثاق -

 دكتر قمري - دكتر ميثاق دكتر ميثاق و شنبهد

 كنفرانس مشترك (11-11)دكتر رحيقي دكتر قمري سه شنبه

 تمامي اساتيد گروه جراحي

 دكتر ميثاق

 (9-11)دكتر ميثاق دكتر ميثاق چهار شنبه

 (11-11)دكتر سنجر  

 دكتر قمري -

 دكتر ميثاق - دكتر قمري دكتر قمري پنج شنبه

 

 



 

 (بهمن 22بيمارستان ) ي كارورزان جراحي برنامه آموزش

روز هاي 

 هفته

 راند و ويزيت بيماران

(3-93/7) 

 درمانگاه جراحي

(93/11-3) 

 مورنينگ ريپورت و

 (11-11)تومور بورد 

 اتاق عمل

(11-9) 

Skill lab 

(11-93/11) 

 دكتر ميرصادقي دكتر رحيقي شنبه

 دكتر رحيقي 

- - - 

 كتر زند بافد دكتر رئيس السادات يك شنبه

دكتر رئيس السادات 

 (جراحي اطفال)

 - دكتر مير صادقي -

 - دكتر زند باف - دكتر مير صادقي دكتر مير صادقي دو شنبه

 - دكتر رئيس السادات - دكتر رئيس السادات دكتر رئيس السادات سه شنبه

ر دكتر ميرصادقي، دكتر زندباف، دكت دكتر زند باف دكتر مير صادقي چهار شنبه

 (انكولوژيست)اميرآبادي
- - 

 دكتر زند باف دكتر رئيس السادات پنج شنبه

دكتر رئيس السادات 

 (جراحي اطفال)

 صادقي مير دكتر -

 السادات رئيس دكتر

 صادقي مير دكتر

 



 برنامه هفتگي گروه جراحي
 

 بهمن  22بيمارستان  بيمارستان آريـا 

 SKILL اتاق عمل درمانگاه جراحي ويزيت بيماران اتاق عمل يدرمانگاه جراح ويزيت بيماران روز هاي هفته

LAB 

 دكتر ميثاق دكتر ميثاق شنبه

 دكتر رئيس السادات 

 دكتر ميرصادقي دكتر رحيقي دكتر قمري

 دكتر رحيقي 

- - 

  دكتر قمري دكتر قمري  يك شنبه

 دكتر سنجر

 دكتر زند باف دكتر رئيس السادات دكتر ميثاق

دكتر رئيس السادات 

 (جراحي اطفال)

 - دكتر مير صادقي

 - دكتر زند باف دكتر مير صادقي دكتر مير صادقي دكتر قمري دكتر ميثاق دكتر ميثاق دو شنبه

 - دكتر رئيس السادات دكتر رئيس السادات دكتر رئيس السادات دكتر ميثاق دكتر رحيقي دكتر قمري سه شنبه

 تر ميثاقدك دكتر ميثاق چهار شنبه

  دكتر سنجر 

 - - دكتر زند باف دكتر مير صادقي دكتر قمري

 دكتر زند باف دكتر رئيس السادات دكتر ميثاق دكتر قمري دكتر قمري پنج شنبه

دكتر رئيس السادات 

 (جراحي اطفال)

 -صادقي مير دكتر

 السادات رئيس دكتر

 مير دكتر

 صادقي

 

 

 

 



ت  آن هب -یسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظررد این ردسعنوان کتاب، انم نو) منابع اصلي ردس رد صورتي هک مطالعه همه کتاب یا  همه مجلدا

 (عنوان منبع ضروری نباشد

 5312شوارتز  -1

 سابيستون -5

  Medscape,  MD consult, up to date   :منابع برای مطالعه بيشتر  -9

 

 

 روش تدریس
 -lecture   - video presentation   - small group discussion 

 - bed side teaching  - procedural skill teaching  - ambulatory teaching 

 - task-based teaching 

 

 

كاانت آموزشي   ام
 - operation room  - skill lab    - video  

 -data projector  - white board 

 

 :ربوط هب ره ارزشیابينحوه ارزشیابي دانشجو و ربم م 

    پایان دوره(  ب                                                                 دوره رد طول(  الف

 ساعت اترخی نمره روش آزمون
 صبح 8 آخرين روز دوره 8 کتبي

 صبح 13 آخرين روز دوره 1 شفاهي

 - در طول دوره 8 ساير موارد طبق چك ليست

 



 (توسط گروه تعیین مي گردد: )و ااظتنرات از دانشجو مقررات

 :ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشي  هب شرح  زری است

 .صبح روز بعد پس از انجام راند تحويلي مي باشد 31/7لغايت  13حضور فعال در كشيك غير تعطيل از ساعت  -
 .روز قبل بايستي به تائيد آموزش و اتند مربوطه رسانده شود جابجايي و يا تعويض كشيك با درخواست كتبي طرفين از -
خروج از بيمارستان در ساعات كشيك مجاز نيست مگر در شرايط اضطراري و با اجازه هماهنگي اتند كشيك و سوپروايزر بيمارستان و  -

 .تعيين جانشين و كسب مرخصي ساعتي ممكن مي باشد
ليه وظايف محوله در بخش شامل خالصه پرونده، شرح حال، نت روزانه، و تحويل بيماران منوط به انجام ك 13خروج كارورز در ساعت  -

 .در راند تغيير و تحول است
 .تاخير حضور در مورنينگ غيبت در آن تلقي مي شود -
پس از برگشت دانشجو در زمان بيماري و عدم توانايي حضور در بخش بايد همان روز به دفتر آموزش اطالع رساني نمايد و باالفاصله  -

 .در غير اين صورت غيبت غير موجه در نظر گرفته مي شود. برگه گواهي پزشكي را ارايه نمايد
 سيون و بحث آموزشي در حضور استادحضور به موقع و قبل از استاد در بخش و آمادگي و اشراف كامل بر پرونده بيمار جهت پرزانتا -
 حضور به موقع و فعال در درمانگاه آموزشي  -
مي  13-12زمان بعد از راند آموزشي و از ساعت . ن خالصه پرونده با دقت و مفيد و موثر و از كم نوشتن يا زياد نوشتن پرهيز شودنوشت -

 .باشد
حضور در كشيك هاي شبانه به تعداد تعيين شده و انجام وظايف محوله به نحو احسن و با احساس مسوليت پذيري توسط كارورز الزامي  -

 .است
 امضا ورود و خروج به صورت حضوري توسط شخص كارورز در دفتر آموزش با ثبت دقيق ساعت و نام و نام خانوادگي وثبت ساعات  -
 .ساعات دوره منجر به تمديد بخش خواهد شد 1/11غيبت بيش از  -
 همراهي بيماران بد حال و اورژانسي در حين جابجايي بين بخشي و بين بيمارستاني با تشخيص استاد مربوطه  -

 


