
 مقدمه:

 گرامی کارورز

روز در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. در این مدت با انواع  51خوش آمدید. شما به مدت جنرال به بخش داخلی    

بیماریهای داخلی )اعم از کلیوی، ریوی، گوارش، روماتولوژی، غدد و خون( آشنا می شوید. آموزش تشخیصی و برخورد صحیح با این 

شارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بیماریها برای هر پزشک امری کاملاٌ ضروری است. شما در این چرخش آموزشی از طریق م

و کلاسهای آموزشی و ... به این اهداف دست خواهید یافت. بدیهی است مطالعه فردی شما در رسیدن به اهداف  درمانگاهبخش و حضور در 

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یآموزش

 مروری بر عناوین دوره:

در دیگر چرخش های داخلی )ریه، نفرولوژی، غدد، خون، گوارش و روماتولوژی( با آنها برخورد  در این دوره علاوه بر سایر عناوین که

 خواهید داشت موارد زیر را نیز فرامی گیرید:

 پرفشاری خون   -1    تپش قلب -4  برخورد با مسمومیت دارویی   -2 درد قفسه سینه -5

  کاهش وزن غیرارادی -8 درد قفسه سینه -7ت و دردهای عمومی موسکولواسکلتال ،   درد ستون فقرا -6

 تب -51 ضعف و بیحالی -52کاهش سطح هوشیاری     -55بارداری وفشار خون    -51بارداری وفشارخون    -9

 کم خونی  -56کاهش وزن چشمگیر          -51اتساع شکمی      -54

 یمارانی که تلفیقی از شکایات فوق و درگیری مولتی سیستم دارند برخورد خواهید داشت.بدیهی است در بخش جنرال با ب

 نتایج / اهداف یادگیری

فراوان است، لذا برخورد صحیح با این گرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکلات داخلی که به پزشک مراجعه می کند کارورز

شرح لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای داخلی، اتیولوژی آنها را توضیح دهید،  بیماریها امری کاملاً ضروری می باشد.

در ضمن، مدیریت بررسی و تشخیص دهید. اختلالات آزمایشگاهی را تفسیر کنید، عوارض را  ه،حال گیری و معاینات را به خوبی انجام داد

عملی مرتبط را نیز بکار می گیرید. از جمله این مهارتها عبارتند از: کمکهای اولیه، احیای قلبی صحیح بیماریها را انجام داده و مهارتهای 

ریوی بالغین )ابتدایی و پیشرفته(، گرفتن نمونه خون وریدی، خونگیری به منظور انجام کشت خون، خونگیری شریانی به منظور اندازه 

وریدی، اداره راه هوایی،  ،زریق مایعات، تزریق داخل پوست، زیر جلدی، عضلانیگیری گازهای شریانی، برقراری راه وریدی محیطی و ت

مانند شستن  (infection control precautions)احتیاطات استاندارد به منظور کنترل عفونت بویژه کار کردن در شرایط استریل 

 ، استفاده از وسایل مونیتورینگ همودینامیک.دست ها، انتقال بیمار

 هاپیش نیاز

ی ژجهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی و دروس فیزیوپاتولوژی داخلی و آنچه که قبلاً در دوره سمیولو

عملی و تئوری )معاینات و علائم بیماریها( آموخته اید، داشته باشید. منابعی که در راستای رسیدن به این اهداف در دسترس و کمک 

 د به شرح زیر می باشد.:کننده هستن



 اصول طب داخلی هاریسون -5

 سیسیل -2

 باربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی   -1

نیز   Up-to-dateعلاوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معتبر علمی و 

 راهگشا خواهد بود. 

 جدول زمان بندی:

 52011-54 51:11-52011 صبح 9011-51:11 صبح 8011-9011 صبح 8:11-7:11

 گزارش صبحگاهی نوشتن نت روزانه

 

یادگیری مدیریت هدف:

 بیماران داخلی

 

 راند بالینی

 

هدف: آموختن شرح حال 

گیری و معاینه و تفسیر 

و  اطلاعات پاراکلینیک

بیماران بستری  مدیریت

 در بخش و اورژانس

 درمانگاه

 

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه و 

تفسیر اطلاعات 

 و مدیریت پاراکلینیک

 بیماران سرپایی

 کلاسهای تئوری استاد

 طبق برنامه

 

هدف: درک چگونگی 

مدیریت اختلالات و 

بیماریهای شایع و مهم 

 داخلی

 

 راهبردهای یادگیری 

 و درمان کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزشاستراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از 

 مشارکت داشته باشد. 

ن علاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و ایشا

 باید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد. 

 فرصت های یادگیری

  بیماریهای داخلی را خواهید داشت: ن بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواعدر ای

 برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه  -5

و  خیصی افتراقی و اپروچ تشخیصیشما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تش

را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار بخش انجام می شود و  و مدیریت مناسب آنها صحیح به بیماریها درمانی

رفع اشکالات احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شما موظف به پیگیری 

نویسی و با حضور در درمانگاه با اصول نسخه نویسی صحیح آشنا می اوردرضمنًا در بخش با اصول  می باشید.تری بیمار بسروزانه دقیق 

و اتند مربوطه انجام می نوشتن خلاصه پرونده برای بیماران بستری نیز برعهده شما خواهد بود که این کار تحت نظارت دستیار  شوید.

 شود. 



اپروچ ات و آزمایشات ارائه  و در مورد مستند ،در آن کیس های جدید و جالب معرفی شده شرکت در جلسات گزارش مورد که -2

بین گروهی و با حضور اساتید سایر گروههای آموزشی از جمله تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. بسیاری از این جلسات 

 رادیولوژی، پاتولوژی، ... در صورت لزوم برگزار می شود.

ضور در جلسات مشاوره بیمارانی که در سایر بخش ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بیمار و با ح -1

صحیح درخواست و  تکنیکرویکرد تشخیصی و درمانی اختلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با 

 نیز آشنا می شوید.انجام و پاسخ به مشاورات 

 داخلی برای همه ی فراگیران  شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی -4

لیست اسامی بیماران بستری صبح برگزار می شود،   8011 -9011یل( ساعت در این جلسات که هر روزه )بجز  پنج شنبه، روزهای تعط

ی معمولا توسط رزیدنت انتخاب مماران چالش برانگیز ساعت گذشته ارائه می شود و سپس تعدادی از بی 24شده در بخش داخلی در 

گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و درمان و چالش های آن با 

 ش می شود .از دانشجویان هم پرسهمکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.

 شرکت در جلسات ژورنال کلاب -1

در ژورنال کلاب یک مقاله به انتخاب رزیدنت واتند مربوطه پرزینت می شود وبقیه فراگیران ) رزیدنت ، اینترن ، واستاجر ( به چالش 

 کشیده می شود.

 نوشتن خلاصه پرونده بیماران بستری موقع ترخیص ایشان  -6

هنگام ترخیص بیماران بستری، برگه خلاصه پرونده ایشان توسط شما کارورز گرامی تحت نظارت مستقیم دستیار نوشته می شود. فرصت 

 مناسب یادگیری برای شما خواهد بود تا مرور کلی بر سیر بیماران آزمایشات و روند تشخیصی و درمان بیمار داشته باشید. 

 ارزیابی:

ارزیابی خواهید شد. ضمناً لازم است در  پایان  تشریحی تغییر یافتهپایان این دوره با امتحان کتبی، شفاهی و آزمون گرامی شما در  کارورز

 بخش سناریوی سه بیماری شایع که با آنها طی این دوره برخورد داشته اید را ارائه کنید.

روزه و امتحان کتبی و تشریحی تغییر یافته در تاریخی  51 امتحان شفاهی و تحویل سناریوهای نوشته شده در روز پایانی چرخش آموزشی

ماهه کارآموزی داخلی برگزار خواهد شد. امتحان کتبی به صورت سوالات  4که در بورد گروه داخلی اعلام خواهد شد در پایان دوره 

 چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی می باشد. 

 مقررات بخش:

 نمائید:گرامی لطفاً به نکات زیر توجه  کارورز

همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امری ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای  -5

مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی 

 نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.و اعتماد به 



 الزامی است. 7:11-54حضور فعال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت  -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد. -1

 از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد. شرکت در تمامی کلاسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه  -4

 جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی به مدت حداقل یک ماه می شود.  %51غیبت بیش از  -1

 غیبت غیر مجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد.  -6

 تماس با پرسنل:

 : بخش داخلی جنرال، فعالیت آموزشی خواهید داشت استادشما طی این دوره تحت نظارت مستقیم 

 دکتر طیبه خواجه علی  -5

 نظرات شخصی مولف:

 عزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای داخلی را فرا گرفته باشید. کارورز

دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا ضمناً شما در این 

 فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.

 آورده شده است: می شویدبخش با آنها روبرو شایع از بیماریهایی که در این  جنرال  سناریوی به عنوان نمونه سه

ساله با شکایت درد قفسه سینه از دو روز قبل که دراکوی روز گذشته  مشکل خاصی نداشته است درد بیمار با فعالیت  71آقای  -5

وی معاینه وسوابق وغذاخوردن ارتباطی ندارد وماهیت مداوم دارد در برخورد با این بیمار باید علاوه بر اخذ کامل شرح حال 

 کامل واقدامات پاراکلینیک منطقی وتشخیص افتراق های احتمال را انجام دهید.

مراجعه نموده است سابقه یک نوبت فشار خون بالا در ماه گذشته را می دهد به اورژانس  211/551ساله با فشار خون  58آقای  -2

لازم است اقدامات تشخیصی مورد نیاز ودرمان مناسب وتوصیه که بیمار پیگیری لازم را انجام نداده است در برخورد با این بیمار 

 های لازم برای بیمار را بدانید 

 به اورژانس آورده می شود در برخورد با این  551توسط   SPO2=81و  GCS=8ساله با کاهش سطح هوشیاری و  21خانم  -1

                                                                                                                                    مار لازم است معاینه کامل ، اقدامات تشخیصی ودرمان لازم را بدانید .یب

 

 

 

 

 



 مقدمه:

 گرامی کارورز

روز در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. در این مدت با انواع  11خوش آمدید. شما به مدت   پوستبه بخش داخلی    

آشنا می شوید. آموزش تشخیصی و برخورد صحیح با این بیماریها برای هر پزشک امری کاملاٌ ضروری است. شما در  پوست وموبیماریهای 

و کلاسهای آموزشی و ... به این  درمانگاه این چرخش آموزشی از طریق مشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بخش و حضور در

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یاهداف دست خواهید یافت. بدیهی است مطالعه فردی شما در رسیدن به اهداف آموزش

 : مروری بر عناوین دوره

بیماریهای قارچی  -6درماتیت ها         -1آکنه وروزاسه          -4ریزش مو    -1خارش پوستی     -2ضایعات پوستی     -5

بیماریهای شایع  -51بیماریهای شایع مو     -9بیماریهای ویروسی پوست     -8بیماریهای باکتریال پوست      -7سطحی پوست   

 بیماریهای مقاربتی  -51بیماریهای مایکو باکتریال پوستی      -52    بیماریهای انگلی پوست  -55ناخن   

بیماریهای شایع  -58خارش ژنوالیزه      -57اورژانس های پوستی          -56بیماریهای اریتماتواسکوامو     -51بیماریهای تاولی      -54

 بیماریهای رنگدانه ای پوست  -59بومی  

 

 نتایج / اهداف یادگیری

نشجوی گرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکلات داخلی که به پزشک مراجعه می کندفراوان است، لذا برخورد صحیح با این دا

لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای پوست ومو ، اتیولوژی آنها را توضیح دهید، بیماریها امری کاملاً ضروری می باشد. 

 اختلالات آزمایشگاهی را تفسیر کنید، عوارض را بررسی و تشخیص دهید.  ه،گیری و معاینات را به خوبی انجام دادشرح حال 

 پیش نیازها

ی عملی و و آنچه که قبلًا در دوره سمیولوژجهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی و دروس فیزیوپاتولوژی 

علائم بیماریها( آموخته اید، داشته باشید. منابعی که در راستای رسیدن به این اهداف در دسترس و کمک کننده هستند تئوری )معاینات و 

 به شرح زیر می باشد.:

 درسنامه جامع بیماریهای پوست 

 

 

نیز   Up-to-dateلمی و علاوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معتبر ع

 راهگشا خواهد بود. 

 بعد از حضور در گزارش صبحگاهی در بخش داخلی  جدول زمان بندی:



 51:11-52 صبح 51:11-9

 راند بالینی

 

هدف: آموختن شرح حال 

گیری و معاینه و تفسیر 

اطلاعات پاراکلینیک 

بیماران بستری در بخش 

 و اورژانس

 درمانگاه

 

 هدف: آموختن شرح حال

گیری و معاینه و تفسیر 

اطلاعات پاراکلینیک 

 بیماران سرپایی

 

 راهبردهای یادگیری 

استراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزش مشارکت 

 داشته باشد. 

می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و ایشان علاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده 

 باید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد. 

 فرصت های یادگیری

 را خواهید داشت: بیماریهای داخلیدر این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع 

 برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه  -5

شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ تشخیصی صحیح 

ارت مستقیم دستیار بخش انجام می شود و رفع اشکالات احتمالی در راند بالینی و به بیماریها را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظ

  می باشید .بیمار بستری  روزانه ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شما موظف به پیگیری دقیق

پروچ ت و آزمایشات ارائه  و در مورد امستندا ، هشرکت در جلسات گزارش مورد که در آن کیس های جدید و جالب معرفی شد -2

تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. بسیاری از این جلسات بین گروهی و با حضور اساتید سایر گروههای آموزشی از جمله 

 رادیولوژی، پاتولوژی، ... در صورت لزوم برگزار می شود.

سایر بخش ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بیمار و با  حضور در جلسات مشاوره بیمارانی که در -1

صحیح درخواست و  تکنیکرویکرد تشخیصی و درمانی اختلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با 

 انجام و پاسخ به مشاورات نیز آشنا می شوید.

 داخلی برای همه فراگیران  سات گزارش صبحگاهیشرکت در جل -4 -4

صبح برگزار می شود، لیست اسامی بیماران بستری   8011 -9011در این جلسات که هر روزه )بجز  پنج شنبه، روزهای تعطیل( ساعت 

ساعت گذشته ارائه می شود و سپس تعدادی از بیماران چالش برانگیز معمولا توسط رزیدنت انتخاب می  24شده در بخش داخلی در 



معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و درمان و چالش های آن با  گردند. شرح حال ایشان و نتایج

 همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.از دانشجویان هم پرسش می شود .

 شرکت در جلسات ژورنال کلاب -1

رزیدنت واتند مربوطه پرزینت می شود وبقیه فراگیران ) رزیدنت ، اینترن ، واستاجر ( به چالش در ژورنال کلاب یک مقاله به انتخاب 

 کشیده می شود.

 ارزیابی:

ارزیابی به صورت نمایش تصویر بیمار وارائه ی شرح حال و پاسخ دادن به 

 صورت نوشتن تشخیصی دقیق ودرمان بیماری خواهد بود .

 مقررات بخش:

 به نکات زیر توجه نمائید: دانشجوی گرامی لطفاً

همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امری ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای  -5

زیدگی مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئولیت پذیری، ور

 و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7:11-54حضور فعال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت  -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد. -1

 ورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد. شرکت در تمامی کلاسها و جلسات اجباری بوده و در ص -4

 جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی به مدت حداقل یک ماه می شود.  %51غیبت بیش از  -1

 غیبت غیرمجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد. -6

 

 تماس با پرسنل:

 شما طی این دوره تحت نظارت مستقیم اساتید بخش داخلی جنرال، فعالیت آموزشی خواهید داشت: 

 دکتر رامین طاهری  -5

 دکتر مریم عزیززاده  -2

 نظرات شخصی مولف:

 دانشجوی عزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای داخلی را فرا گرفته باشید.



 ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا

 فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه:

 کارورز گرامی

روز در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. در این مدت با انواع بیماریهای داخلی  51خوش آمدید. شما به مدت خون به بخش    

)اعم از کلیوی، ریوی، گوارش، روماتولوژی، غدد و خون( آشنا می شوید. آموزش تشخیصی و برخورد صحیح با این بیماریها برای هر پزشک 

و  درمانگاهشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بخش و حضور در امری کاملٌا ضروری است. شما در این چرخش آموزشی از طریق م

این بخش بسیار  یکلاسهای آموزشی و ... به این اهداف دست خواهید یافت. بدیهی است مطالعه فردی شما در رسیدن به اهداف آموزش

 تأثیر گذار خواهد بود. 

 مروری بر عناوین دوره:

در دیگر چرخش های داخلی )ریه، نفرولوژی، غدد، خون، گوارش و روماتولوژی( با آنها برخورد  در این دوره علاوه بر سایر عناوین که

 خواهید داشت موارد زیر را نیز فرامی گیرید:

 شناخت ودرمان اختلالات انعقادی -4انواع کم خونی اپرچ ودرمان             -5

 م ونشانه های سرطان های شایعشناخت علائ -1لنفادنوپاتی واسپلنو مگالی                -2

 تشخیص لنفوپرولیفراتیو ومیلوپرولیفراتیو-1

 بدیهی است در بخش جنرال با بیمارانی که تلفیقی از شکایات فوق و درگیری مولتی سیستم دارند برخورد خواهید داشت.

 نتایج / اهداف یادگیری

که به پزشک مراجعه می کندفراوان است، لذا برخورد صحیح با این بیماریها  خونگرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکلات  کارورز

شرح حال لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای خون، اتیولوژی آنها را توضیح دهید، امری کاملاً ضروری می باشد. 

در ضمن، مدیریت ر کنید، عوارض را بررسی و تشخیص دهید. اختلالات آزمایشگاهی را تفسی ه،گیری و معاینات را به خوبی انجام داد

لبی صحیح بیماریها را انجام داده و مهارتهای عملی مرتبط را نیز بکار می گیرید. از جمله این مهارتها عبارتند از: کمکهای اولیه، احیای ق

جام کشت خون، خونگیری شریانی به منظور اندازه ریوی بالغین )ابتدایی و پیشرفته(، گرفتن نمونه خون وریدی، خونگیری به منظور ان

گیری گازهای شریانی، برقراری راه وریدی محیطی و تزریق مایعات، تزریق داخل پوست، زیر جلدی، عضلانی، وریدی، اداره راه هوایی، 

مانند شستن  (infection control precautions)احتیاطات استاندارد به منظور کنترل عفونت بویژه کار کردن در شرایط استریل 

 دست ها، انتقال بیمار، استفاده از وسایل مونیتورینگ همودینامیک.

 پیش نیازها

ی عملی و تئوری )معاینات ژو آنچه که قبلًا در دوره سمیولو خونجهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر دروس فیزیوپاتولوژی 

باشید. منابعی که در راستای رسیدن به این اهداف در دسترس و کمک کننده هستند به شرح زیر می و علائم بیماریها( آموخته اید، داشته 

 باشد.:

 اصول طب داخلی هاریسون -5



 سیسیل -2

 باربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی   -1

نیز   Up-to-dateیت های معتبر علمی و علاوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سا

 راهگشا خواهد بود. 

 جدول زمان بندی:

 52-54 51:11-52 11/9-51:11 11/9-11/8 صبح 8-7:11

 گزارش صبحگاهی گذاشتن نت روزانه

 

هدف:یادگیری مدیریت 

 بیماران داخلی

 

 راند بالینی

 

هدف: آموختن شرح حال 

گیری و معاینه و تفسیر 

و  پاراکلینیکاطلاعات 

بیماران بستری  مدیریت

 در بخش و اورژانس

 درمانگاه

 

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه و 

تفسیر اطلاعات 

 و مدیریت پاراکلینیک

 بیماران سرپایی

 کلاسهای تئوری استاد

 محور طبق برنامه

 

هدف: درک چگونگی 

مدیریت اختلالات و 

بیماریهای شایع و مهم 

 داخلی

 

 راهبردهای یادگیری 

مشارکت  و درمان محوری است که طی ان از انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزش انترن استراتژی آموزشی در این بخش 

 داشته باشد. 

تن راهکار معرفی و ایشان باید برای یاف کارورزبه  موردیعلاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن 

 این کلاس با کاراموزان مشترک می باشد تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد. 

 فرصت های یادگیری

  بیماریهای خونرا خواهید داشت: در این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع

 ماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه برخورد با بیماران بستری در بخش و بی -5

و  شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ تشخیصی

م می شود و را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار بخش انجا و مدیریت مناسب آنها صحیح به بیماریها درمانی

رفع اشکالات احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شما موظف به پیگیری 

ضمنًا در بخش با اصول اوردرنویسی و با حضور در درمانگاه با اصول نسخه نویسی صحیح آشنا می  می باشید.بیمار بستری روزانه دقیق 

وشتن خلاصه پرونده برای بیماران بستری نیز برعهده شما خواهد بود که این کار تحت نظارت دستیار و اتند مربوطه انجام می شوید. ن

 شود. 



اپروچ ات و آزمایشات ارائه  و در مورد مستند ،شرکت در جلسات گزارش مورد که در آن کیس های جدید و جالب معرفی شده -2

گفتگو خواهد شد. بسیاری از این جلسات بین گروهی و با حضور اساتید سایر گروههای آموزشی از جمله  تشخیصی و درمانی ایشان بحث و

 رادیولوژی، پاتولوژی، ... در صورت لزوم برگزار می شود.

مار و با حضور در جلسات مشاوره بیمارانی که در سایر بخش ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بی -1

صحیح درخواست و  تکنیکرویکرد تشخیصی و درمانی اختلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با 

 انجام و پاسخ به مشاورات نیز آشنا می شوید.

 شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی -4

صبح برگزار می شود، لیست اسامی بیماران بستری 11/9 – 11/8 در این جلسات که هر روزه )بجز پنج شنبه،و روزهای تعطیل( ساعت

ساعت گذشته ارائه می شود و سپس تعدادی از بیماران چالش برانگیز معمولا توسط رزیدنت انتخاب می  24شده در بخش داخلی در 

و درمان و چالش های آن با  گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی

 همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.

 شرکت در جلسات ژورنال کلاب -1

 در این جلسات یک مقاله جدید با انتخاب رزیدنت واتند مربوطه پرزنت می شود 

 نوشتن خلاصه پرونده بیماران بستری موقع ترخیص ایشان  -6

ترخیص بیماران بستری، برگه خلاصه پرونده ایشان توسط شما کارورز گرامی تحت نظارت مستقیم دستیار نوشته می شود. فرصت هنگام 

 مناسب یادگیری برای شما خواهد بود تا مرور کلی بر سیر بیماران آزمایشات و روند تشخیصی و درمان بیمار داشته باشید. 

 ارزیابی:

 امتحان کتبی چهار گزینه ای است با امتحان کتبی، شفاهی ارزیابی خواهید شد. ضمناً لازم است ماهه  4دوره گرامی شما در پایان  کارورز

 مقررات بخش:

 گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید: کارورز

ویژگیهای رفتار حرفه ای همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امری ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید  -5

مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی 

 و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7:11-54ساعت  حضور فعال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد. -1

 شرکت در تمامی کلاسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد.  -4

 اخلی به مدت حداقل یک ماه می شود. جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره د %51غیبت بیش از  -1



 غیبت غیر مجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد.  -6

 تماس با پرسنل:

 : شما طی این دوره تحت نظارت مستقیم اساتید بخش داخلی جنرال، فعالیت آموزشی خواهید داشت

 دکتر فرحناز قهرمانفرد -5

 دکتر محمد امیر سرابی  -2

 نظرات شخصی مولف:

 عزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای داخلی را فرا گرفته باشید. کارورز

نیاز به ارجاع به متخصص یا ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز عوارض 

 فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه:

خوش آمدید. در این مدت دو هفته کارورزی نفرولوژی شما عزیزان مدیریت بیماریهای  نفرولوژیدانشجوی گرامی به دوره کارورزی 

 ر بیماران بستری  فرا می گیرید.کلیه را د

کارورز گرامی شما از طریق حضور در راندهای بالینی، درمانگاه آموزشی و انجام مطالعه و تکالیف فردی و بحث گروهی به این هدفها دست 

 می یابید. ضمناٌ برای کسب دانش نظری شما می توانید در کلاسهای آموزشی تئوری شرکت کنید.

 ره:مروری بر عناوین دو

 سرفصلهای آموزشی شما به این شرح است:

 ادم

 پلی اوری(-دیزوری -علائم سیستم ادراری )فرکوئنسی

 فشار خون بالای شریانی

 نفروپاتی مزمن ناشی از دیابت و فشار خون بالا

 نارسایی حاد کلیه

 سنگهای ادراری

 عفونتهای کلیه و سیستم ادراری: سیست اورتریت پیلونفریت

 هماچوری-اوریپروتئین 

 بیماران گودیالیزی وپالیز وعوارض مربوط به آن  –اختلالات الکترولیتی 

 نتایج/اهداف یادگیری

 سنگ -ادراری عفونتهای -کلیه نارسایی-شریانی بالای خون فشارکارورز گرامی شما قادر خواهید بود مدیریت بیماریهای کلیوی شامل 

 را انجام دهید. و اختلالات الکترولیتی  بدن ادم -ادرار در خون وجود – پروتئین دفع – ادراری سیستم

 پیش نیازها:

Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/ / W.B.Saunders /2158 

 29،11 ، 28 ، 26:  بیماریهای کلیه فصل های

Harrison’s Principles of Internal Medicine/ 21th edition/ McGrawHill / 2158 

5. Fluid and Electrolyte Disturbances (49) 



2. Acidosis & Alkalosis (15) 

1 .Hypocalcemia & Hypercalcemia (11) 

4. Acute Kidney Injury (114) 

1. Chronic Kidney Injury (111) 

6. Urinary Tract Infections, Pyelonephritis, and Prostatitis (511) 

 نیز  Up-to-date و علمی معتبر های سایت و دانشگاه کتابخانه در موجود کتب و معتبر های رفرنس سایر مطالعه فوق موارد بر علاوه

 .بود خواهد راهگشا

 

 جدول زمان بندی:

 52:11-51:11 51:11-52:11 صبح 9011-51:11 صبح 8011-9011 صبح 8011-7:11

 گزارش صبحگاهی نوشتن نت روزانه

باحضور دوره ای 

 همه گروههااساتید 

 

هدف:یادگیری مدیریت 

 کلیویبیماران 

 

 بخش راند بالینی

 

شرح حال گیری، هدف: 

معاینه، تفسیر اطلاعات 

آزمایشگاهی و پاراکلینیک 

بیماران کلیوی بستری 

 بخش

مدیریت بیماران کلیوی 

 بستری

 درمانگاه

 

شرح حال گیری، هدف: 

معاینه تفسیر اطلاعات 

آزمایشگاهی و پاراکلینیک 

 اران کلیوی سرپاییبیم

 

مدیریت بیماران کلیوی 

 سرپایی

 

 کلاس اپروچ

 

هدف: درک چگونگی 

مدیریت و اختلالات و 

 کلیویبیماریهای شایع 

 

 برگزار می گردد  ) ژورنال کلاب داخلی (   CPCو   review articleهر هفته یکبار جلسه 

برگزار می شود که مسیر رسیدن به بیماری نادر و پیچیده آموزش داده می شود. از جمله در ارتباط با  CPCهر دو ماه یکبار جلسه 

 بیماریهای کلیه.

 صبح جلسه ژورنال کلاب داخلی است که به سوالات بالینی مبتنی بر شواهد پاسخ داده می شود.  52-51هر دوشنبه ساعت 

 راهبردهای یادگیری:

استراتژی آموزشی برای بخش دانشجو محوری است که در طی آن انتظار می رود دانشجو به صورت فعال در فرایند کارورزان گرامی 

 آموزشی درمانی مشارکت کند.



علاوه بر این استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد و یا بیماران بستری و درمانگاه به دانشجو معرفی و دانشجو 

 درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک چگونگی حل مسئله را یاد بگیرد. -ای یافتن راه کار تشخیصباید بر

 فرصتهای یادگیری:

 با استفاده از روشهای متعددی فرصت یادگیری فراهم شده است:

 راند بالینی بخش: -

منًا در این راندها با حضور  دستیار تفسیر اختلالات فرصتی فراهم است که در مدیریت بیماران کلیوی بستری در بخش شرکت کنید. ض

پاراکلینیکی و آنالیز آن و راهکارهای مناسب تشخیصی درمانی بحث می شود. در همه این مراحل با حضور استاد مدیریت صحیح بیماری 

در بخش با اصول اوردرنویسی آشنا شده  ضمناً می باشید.بیمار بستری روزانه لازم به ذکر است شما موظف به پیگیری دقیق را می آموزید. 

و انجام می دهید. نوشتن خلاصه پرونده برای بیماران بستری نیز برعهده شما خواهد بود که این کار تحت نظارت دستیار و اتند مربوطه 

 انجام می شود. 

 راند آموزشی درمانگاهی -

در این راندها فرصتی فراهم است که در نحوه مدیریت بیماران کلیوی سرپایی شرکت داشته باشید و با اصول نسخه نویسی صحیح آشنا 

 شده و انجام می دهید و ضمناً با حضور دستیار و استاد مربوطه مدیریت صحیح را می آموزید. 

 شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی داخلی برای همه فراگیران  -

صبح برگزار می شود، لیست اسامی بیماران بستری   8011 -9011در این جلسات که هر روزه )بجز  پنج شنبه، روزهای تعطیل( ساعت 

ساعت گذشته ارائه می شود و سپس تعدادی از بیماران چالش برانگیز معمولا توسط رزیدنت انتخاب می  24شده در بخش داخلی در 

ج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و درمان و چالش های آن با گردند. شرح حال ایشان و نتای

 همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.از دانشجویان هم پرسش می شود .

 شرکت در جلسات ژورنال کالب -

نت واتند مربوطه پرزینت می شود وبقیه فراگیران ) رزیدنت ، اینترن ، واستاجر ( به چالش در ژورنال کلاب یک مقاله به انتخاب رزید

 کشیده می شود.

 : CPCجلسات 

در این جلسات بیماری پیچیده  با تظاهرات و عوارض  و اختلالات غیر معمول ارائه و به بحث گروهی و بین گروهی گذاشته می شود. 

مورد مشکل بیمار و تشخیص آن بیان می کنند. در انتها تشخیص اصلی بیماری با بحث پاتولوژیست اساتید مربوطه سخنرانی علمی در 

مشخص می شود. شما کارورزان عزیز روند مناسب حل بیماری پیچیده را فرا می گیرید ضمناً فرصتی است که به دانش پایه شما هم 

 اضافه گردد. 

 حضور در مشاوره:

 مراه با استاد تشخیص افتراقی تفسیر مناسب اختلالات پاراکلینیک و پیشنهادات درمانی را فرا میگیرید. با حضور در مشاوره بیماران ه



 ارزیابی:

 کارورز گرامی شما در پایان این دوره با امتحان کتبی چهارگزینه ای و تشریحی و ارزیابی شفاهی با حضور اساتید خواهید شد.

 ماهه در تاریخهایی که از قبل اعلام شده امتحان گرفته خواهد شد.  1در پایان دوره 

 تماس با پرسنل: 

 دکتر ملیحه یارمحمدی  -5

 دکتر محمد رضا تمدن -2

 شایع از بیماریهایی که در این بخش با آنها روبرو می شوید آورده شده است: نفرولوژی  سناریوی به عنوان نمونه دو 

ی وجود وجود سلول قرمز در ادرار که می تواند به صورت قابل دید)گروس هماچوری( و یا فقط قابل شناسایی با تست : یعنهماچوری -1

و یا در میکروسکوپی ادرار باشد. اولین قدم سانتریفوژ ادرار است و هماچوری در سدیمان ادرار مشخص می  dipstickنواری 

 شود.)میکروسکوپی ادرار(

 هیپوناترمی -2

 ( mg/l 511است )سدیم کمتر از  % 51-22شیوع هیپوناترمی در بیماران بستری بیمارستان حدود 

 است.  %5حدود  mg/l 521و کمتر از   % 5-4شیوع آن بین  mg/l 511سدیم کمتر از 

 اتیوولوژی هیپوناترمی 

 مراجعه به:

 1اختلالات آب و الکترولیت    شکل    49فصل فصل     2158هاریسون 

 معاینه بیماران هیپوناترمیک بعد از بررسی از نظر حجم چه اقداماتی را باید انجام دهیم . در

 موارد هیپوناترمی کاذب را نام ببرید .

 بجز سدیم خون پارامترهای دیگر خون و ادراری که در تشخیص هیپوناترمی کمک می کند را بنویسید. 

 نظرات شخصی مولف:

 این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای داخلی را فرا گرفته باشید.کارورز عزیز، شما در پایان 

 ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا

 آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود 

 

 



 

 مقدمه:

 کارورز گرامی

روز در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. شما در این چرخش  51خوش آمدید. شما به مدت روماتولوژی  به بخش   

موزشی و ... به این اهداف دست و کلاسهای آ درمانگاهآموزشی از طریق مشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بخش و حضور در 

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یخواهید یافت. بدیهی است مطالعه فردی شما در رسیدن به اهداف آموزش

 مروری بر عناوین دوره:

 در این دوره موارد زیر را فرامی گیرید:

  منوآرتریت و آرتریت پلی--

 پلی آرتریت         برخورد با ضعف عضلات       فیبرومیالژی-    استئوآرتریت-

 درد التهابی ستون فقرات         اسپوندیلوز-     نقرس-

 در گیری های چشمی در روماتولوژی          روماتیسمی تب-   شانه روماتوکاف سندرم-

 درگیری های قلبی ریوی در روماتولوژی            پلانتار فاشئیت-    استئوپروز-

 دردهای غیر التهابی مفاصل وتاندون ها وبورسیتها         واسکولیتها-   کشکک کندرومالاسی-

 درگیریهای پوستی در روماتولوژی         روماتوئید آرتریت-    ویروسی آرتریت-

 

 

 نتایج / اهداف یادگیری

فراوان است، لذا برخورد صحیح با این  که به پزشک مراجعه می کند روماتولوژیگرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکلات  کارورز

شرح لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای داخلی، اتیولوژی آنها را توضیح دهید، بیماریها امری کاملاً ضروری می باشد. 

در ضمن، مدیریت فسیر کنید، عوارض را بررسی و تشخیص دهید. اختلالات آزمایشگاهی را ت ه،حال گیری و معاینات را به خوبی انجام داد

 صحیح بیماریها را انجام داده و مهارتهای عملی مرتبط را نیز بکار می گیرید. از جمله این مهارتها عبارتند از: انجام آسپیراسیون مایع

 (infection control precautions)ط استریل مفصلی زانو ، احتیاطات استاندارد به منظور کنترل عفونت بویژه کار کردن در شرای

 مانند شستن دست ها، انتقال بیمار، استفاده از وسایل مونیتورینگ همودینامیک.

 

 



 

 پیش نیازها

و آنچه که قبلاً در دوره  روماتولوژیجهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی و دروس فیزیوپاتولوژی 

عملی و تئوری )معاینات و علائم بیماریها( آموخته اید، داشته باشید. منابعی که در راستای رسیدن به این اهداف در دسترس و  یژسمیولو

 کمک کننده هستند به شرح زیر می باشد.:

 اصول طب داخلی هاریسون -5

 سیسیل -2

 باربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی   -1

نیز   Up-to-dateه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معتبر علمی و علاوه بر موارد فوق مطالع

 راهگشا خواهد بود. 

 جدول زمان بندی:

 52-54 51:11-52 صبح 11/9-51:11 11/9 – 11/8 صبح 8-7:11

 گزارش صبحگاهی گذاشتن نت روزانه

 

هدف:یادگیری مدیریت 

 بیماران داخلی

 

 بالینیراند 

 

هدف: آموختن شرح حال 

گیری و معاینه و تفسیر 

و  اطلاعات پاراکلینیک

بیماران بستری  مدیریت

 در بخش و اورژانس

 درمانگاه

 

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه و 

تفسیر اطلاعات 

 و مدیریت پاراکلینیک

 بیماران سرپایی

 کلاسهای تئوری استاد

 محور طبق برنامه

 

 هدف: درک چگونگی

مدیریت اختلالات و 

بیماریهای شایع و مهم 

 داخلی

 

 راهبردهای یادگیری 

 و درمان استراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزش

سناریوهای اپروچ صحیح ودرمانی جهت تشخیص های لازم است جهت آموزش صحیح برخوردهای درمانی با بیماران مشارکت داشته باشد. 

 افتراقی طراحی شودوبا همکاری کارورزتمرین وممارست شودومشکلات با استاد مطرح شود.

ن علاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و ایشا

 ی یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد. باید برا

 فرصت های یادگیری

  بیماریهای روماتولوژی را خواهید داشت: در این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع

 ده به درمانگاه برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی مراجعه کنن -5



و  شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ تشخیصی

را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار بخش انجام می شود و  و مدیریت مناسب آنها صحیح به بیماریها درمانی

احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شما موظف به پیگیری رفع اشکالات 

ضمنًا در بخش با اصول اوردرنویسی و با حضور در درمانگاه با اصول نسخه نویسی صحیح آشنا می  می باشید.بیمار بستری روزانه دقیق 

شوید. نوشتن خلاصه پرونده برای بیماران بستری نیز برعهده شما خواهد بود که این کار تحت نظارت دستیار و اتند مربوطه انجام می 

 شود. 

اپروچ ات و آزمایشات ارائه  و در مورد مستند ،جدید و جالب معرفی شده شرکت در جلسات گزارش مورد که در آن کیس های -2

تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. بسیاری از این جلسات بین گروهی و با حضور اساتید سایر گروههای آموزشی از جمله 

 رادیولوژی، پاتولوژی، ... در صورت لزوم برگزار می شود.

شاوره بیمارانی که در سایر بخش ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بیمار و با حضور در جلسات م -1

صحیح درخواست و  تکنیکرویکرد تشخیصی و درمانی اختلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با 

 ید.انجام و پاسخ به مشاورات نیز آشنا می شو

 شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی -4

صبح برگزار می شود، لیست اسامی بیماران بستری 11/9 – 11/8در این جلسات که هر روزه )بجز پنج شنبه،و روزهای تعطیل( ساعت 

اب می ساعت گذشته ارائه می شود و سپس تعدادی از بیماران چالش برانگیز معمولا توسط رزیدنت انتخ 24شده در بخش داخلی در 

گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و درمان و چالش های آن با 

 همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.

 شرکت در جلسات ژورنال کلاب -1

 اب رزیدنت واتند مربوطه پرزنت می شود وبقیه فراگیران به چالش کشیده می شوند در ژورنال کلاب یک مقاله به انتخ

 نوشتن خلاصه پرونده بیماران بستری موقع ترخیص ایشان  -6

هنگام ترخیص بیماران بستری، برگه خلاصه پرونده ایشان توسط شما کارورز گرامی تحت نظارت مستقیم دستیار نوشته می شود. فرصت 

 ی برای شما خواهد بود تا مرور کلی بر سیر بیماران آزمایشات و روند تشخیصی و درمان بیمار داشته باشید. مناسب یادگیر

 ارزیابی:

ارزیابی خواهید شد. ضمناً لازم است در  پایان  تشریحی تغییر یافتهگرامی شما در پایان این دوره با امتحان کتبی، شفاهی و آزمون  کارورز

 بخش سناریوی سه بیماری شایع که با آنها طی این دوره برخورد داشته اید را ارائه کنید.

روزه و امتحان کتبی و تشریحی تغییر یافته در تاریخی  51امتحان شفاهی و تحویل سناریوهای نوشته شده در روز پایانی چرخش آموزشی 

ماهه کارآموزی داخلی برگزار خواهد شد. امتحان کتبی به صورت سوالات  4د گروه داخلی اعلام خواهد شد در پایان دوره که در بور

 چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی می باشد. 

 



 مقررات بخش:

 گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید: کارورز

ی ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امر -5

مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی 

 و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7:11-54عال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت حضور ف -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد. -1

 شرکت در تمامی کلاسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد.  -4

 جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی به مدت حداقل یک ماه می شود.  %51غیبت بیش از  -1

 غیبت غیر مجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد.  -6

 تماس با پرسنل:

 : داشت، فعالیت آموزشی خواهید روماتولوژیشما طی این دوره تحت نظارت مستقیم اساتید بخش 

 mogimi Jam@yahoo.comدکتر جمیله مقیمی 

 نظرات شخصی مولف:

 را فرا گرفته باشید. روماتولوژیعزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای  کارورز

تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از 

 فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.

 شایع از بیمارانی که در این بخش با آنها روبرو می شوید آورده شده است: روماتولوژی  سناریویبه عنوان نمونه یک 

ماه قبل و ایجاد ادم اخیر به صورت پیشرونده مراجعه کرده است. هم اکنون در  6است که با شکایت پلی آرتریت از ساله  21بیمار خانم 

 معاینه آرتریت فعال در مفاصل کوچک انگشتان دست مشهود است و ادم گوده گذار در اندام های تحتانی دارد. 

 در برخورد با این بیمار توجه به چه نکاتی مهم است؟

 جهت تشخیص بیماری وی، به چه آزمایشاتی درخواست می کنید؟

 

 

 



 مقدمه:

 گرامی کارورز

روز در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. شما در این چرخش آموزشی از طریق  51خوش آمدید. شما به مدت  ریهبه بخش    

و کلاسهای آموزشی و ... به این اهداف دست خواهید یافت. بدیهی  درمانگاهمشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بخش و حضور در 

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یاست مطالعه فردی شما در رسیدن به اهداف آموزش

 مروری بر عناوین دوره:

 در این دوره موارد زیر را نیز فرامی گیرید:

 پنومونی-    نفس تنگی-

 برونشکتازی-    هموپتزی و سرفه-

 ریه شغلی بیماریهای-     آسم-

-COPD     -پلورزی 

 بالغین تنفسی دیسترس سندرم-   حاد برونشیوت و برونشیت-

 نتایج / اهداف یادگیری

فراوان است، لذا برخورد صحیح با این بیماریها  که به پزشک مراجعه می کند ریهگرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکلات  کارورز

شرح حال لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای داخلی، اتیولوژی آنها را توضیح دهید، امری کاملاً ضروری می باشد. 

و با اصول درمان این و تشخیص دهیداختلالات آزمایشگاهی را تفسیر کنید، عوارض را بررسی  ه،گیری و معاینات را به خوبی انجام داد

در ضمن، مدیریت صحیح بیماریها را انجام داده و مهارتهای عملی مرتبط را نیز بکار می گیرید. از جمله این . بیماریها آشنا خواهید شد 

توراکس فشارنده، مهارتها عبارتند از: خونگیری شریانی به منظور اندازه گیری گازهای شریانی، توراکوستومی با سوزن در پنومو

 توراکوسنتز،کمکهای اولیه،استفاده از اسپری و نبولایزر،  احیای قلبی ریوی بالغین )ابتدایی و پیشرفته(، ، اداره راه هوایی، احتیاطات

مانند شستن دست ها،  (infection control precautions)استاندارد به منظور کنترل عفونت بویژه کار کردن در شرایط استریل 

 نتقال بیمار، استفاده از وسایل مونیتورینگ همودینامیک.ا

 پیش نیازها

ی ژجهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی و دروس فیزیوپاتولوژی داخلی و آنچه که قبلاً در دوره سمیولو

بعی که در راستای رسیدن به این اهداف در دسترس و کمک عملی و تئوری )معاینات و علائم بیماریها( آموخته اید، داشته باشید. منا

 کننده هستند به شرح زیر می باشد.:

 اصول طب داخلی هاریسون -5

 سیسیل -2



 باربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی   -1

نیز   Up-to-dateبر علمی و علاوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معت

 راهگشا خواهد بود. 

 جدول زمان بندی:

 52011-54011 51:11-52011 صبح 9011-51:11 صبح 8011-9011 صبح 8011-7:11

 گزارش صبحگاهی نوشتن نت روزانه

 

هدف:یادگیری مدیریت 

 بیماران داخلی

 

 راند بالینی

 

هدف: آموختن شرح حال 

گیری و معاینه و تفسیر 

و  پاراکلینیک اطلاعات

بیماران بستری  مدیریت

 در بخش و اورژانس

 درمانگاه

 یکشنبه ها

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه و 

تفسیر اطلاعات 

 و مدیریت پاراکلینیک

 بیماران سرپایی

 کلاسهای تئوری استاد

 طبق برنامه

 

هدف: درک چگونگی 

مدیریت اختلالات و 

بیماریهای شایع و مهم 

 داخلی

 

 راهبردهای یادگیری 

 و درمان استراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزش

 مشارکت داشته باشد. 

به کارآموز معرفی و ایشان علاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی 

 باید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد. 

 فرصت های یادگیری

  بیماریهای تنفسی را خواهید داشت: در این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع

 و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه  برخورد با بیماران بستری در بخش -5

و  شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ تشخیصی

را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار بخش انجام می شود و  و مدیریت مناسب آنها صحیح به بیماریها درمانی

رفع اشکالات احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شما موظف به پیگیری 

سی و با حضور در درمانگاه با اصول نسخه نویسی صحیح آشنا می ضمنًا در بخش با اصول اوردرنوی می باشید.بیمار بستری روزانه دقیق 

شوید. نوشتن خلاصه پرونده برای بیماران بستری نیز برعهده شما خواهد بود که این کار تحت نظارت دستیار و اتند مربوطه انجام می 

 شود. 

اپروچ ات و آزمایشات ارائه  و در مورد مستند ،شرکت در جلسات گزارش مورد که در آن کیس های جدید و جالب معرفی شده -2

تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. بسیاری از این جلسات بین گروهی و با حضور اساتید سایر گروههای آموزشی از جمله 

 رادیولوژی، پاتولوژی، ... در صورت لزوم برگزار می شود.



ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بیمار و با  حضور در جلسات مشاوره بیمارانی که در سایر بخش -1

صحیح درخواست و  تکنیکرویکرد تشخیصی و درمانی اختلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با 

 انجام و پاسخ به مشاورات نیز آشنا می شوید.

 بحگاهی داخلی برای همه فراگیران شرکت در جلسات گزارش ص -44

صبح برگزار می شود، لیست اسامی بیماران بستری   8011 -9011در این جلسات که هر روزه )بجز  پنج شنبه، روزهای تعطیل( ساعت 

می  ساعت گذشته ارائه می شود و سپس تعدادی از بیماران چالش برانگیز معمولا توسط رزیدنت انتخاب 24شده در بخش داخلی در 

گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و درمان و چالش های آن با 

 همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.از دانشجویان هم پرسش می شود .

 شرکت در جلسات ژورنال کلاب -1

ورنال کلاب یک مقاله به انتخاب رزیدنت واتند مربوطه پرزینت می شود وبقیه فراگیران ) رزیدنت ، اینترن ، واستاجر ( به چالش در ژ

 کشیده می شود.

 نوشتن خلاصه پرونده بیماران بستری موقع ترخیص ایشان  -6

ی تحت نظارت مستقیم دستیار نوشته می شود. فرصت هنگام ترخیص بیماران بستری، برگه خلاصه پرونده ایشان توسط شما کارورز گرام

 مناسب یادگیری برای شما خواهد بود تا مرور کلی بر سیر بیماران آزمایشات و روند تشخیصی و درمان بیمار داشته باشید. 

 ارزیابی:

ارزیابی خواهید شد. ضمناً لازم است در  پایان بخش سناریوی  تغییر یافتهگرامی شما در پایان این دوره با امتحان کتبی، شفاهی و  کارورز

 سه بیماری شایع که با آنها طی این دوره برخورد داشته اید را ارائه کنید.

روزه و امتحان کتبی و تشریحی تغییر یافته در تاریخی  51امتحان شفاهی و تحویل سناریوهای نوشته شده در روز پایانی چرخش آموزشی 

ماهه کارآموزی داخلی برگزار خواهد شد. امتحان کتبی به صورت سوالات  4د گروه داخلی اعلام خواهد شد در پایان دوره که در بور

 چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی می باشد. 

 مقررات بخش:

 گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید: کارورز

ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای  همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امری -5

مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی 

 و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7:11-54ال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت حضور فع -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد. -1

 شرکت در تمامی کلاسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد.  -4



 جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی به مدت حداقل یک ماه می شود.  %51غیبت بیش از  -1

 غیبت غیر مجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد.  -6

 تماس با پرسنل:

 : ، فعالیت آموزشی خواهید داشتریهشما طی این دوره تحت نظارت مستقیم اساتید بخش 

 دکتر فرهاد ملک  -5

 دکتر محمد معماریان  -2

 دکتر محبوبه دربان  -1

 نظرات شخصی مولف:

 را فرا گرفته باشید. ریهعزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای  کارورز

تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا  ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از

 فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.

 

 که در این بخش با آنها روبرو می شوید آورده شده است: شایع از بیماریهای ریهسناریوی  دوبه عنوان نمونه 

ی با سابقه فیبروز ریوی به دلیل سرفه و خلط فراوان از مدت ها قبل مراجعه کرده است. وی سابقه چنین مشکلی را به ساله ا 62آقای  -5

 صورت مکرر در سالهای اخیر ذکر می کند. 

 در چه موقع باید به فکر برونشکتازی باشیم؟ 

 در کدام نوع برونشکتازی، برونکوسکوپی الزامی است و چرا؟

 خانم مسن با تب و لرز و درد قفسه سینه از یک ماه قبل مراجعه کرده است. در رادیوگرافی قفسه صدری وی آبسه ریه مشهود است.  -2

 در مورد این بیمار به موارد زیر فکر کنید:

 درمان اصلی آبسه ریه کدام است؟

 چرا در افراد بدون دندان آبسه ریه نادر است؟ 

 

 

 

 



 مقدمه:

 گرامیوکارآموز کارورز

در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. در این مدت با انواع  یک ماه خوش آمدید. شما به مدت  روانپزشکی به بخش داخلی    

( آشنا می شوید. آموزش تشخیصی و برخورد صحیح با این بیماریها برای هر پزشک امری کاملٌا ضروری است. شما روانپزشکی بیماریهای 

و کلاسهای آموزشی و ... به این  درمانگاهچرخش آموزشی از طریق مشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بخش و حضور در در این 

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یاهداف دست خواهید یافت. بدیهی است مطالعه فردی شما در رسیدن به اهداف آموزش

  مروری بر عناوین دوره:

 روانپزشکی وارتباط با بیمار وپرسنل بخشقوانین بخش 

 1شرح حال روانپزشکی                                                                      اختلال سایکوتیک -

 2وتیک سمیولوژی                                                                                             اختلال سایک

 اورژانس های روانپزشکی                                                                 اختلال سوء وابستگی مواد

 SSRIشناخت اختلالات افسردگی واصول اولیه درمان                          داروهای 

 TCAداروهای                       شناخت اختلالات دوقطبیواصول اولیه درمان 

MOOds                                                                                                اختلال شناختی 

DA 

SDA 

ECT 

 1اختلال شخصیت 

 2اختلال شخصیت 

 1اختلال اضطرابی 

 2 اختلال اضطرابی

 

 



 نتایج / اهداف یادگیری

که به پزشک مراجعه می کندفراوان است، لذا برخورد صحیح با این  روانپزشکیگرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکلات  کارورز

لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای روانپزشکی ، اتیولوژی آنها را توضیح دهید، بیماریها امری کاملًا ضروری می باشد. 

 اختلالات آزمایشگاهی را تفسیر کنید،  ه،گیری و معاینات را به خوبی انجام دادشرح حال 

 پیش نیازها

منابعی که در راستای رسیدن به این اهداف در دسترس و  مطالب وعناوین ذکر شده  و جهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر

 کمک کننده هستند به شرح زیر می باشد.:

 ه روانپزشکی تالیف دکتر قلعه بندی کتاب درسنام -5

2- Poket hand book Kaplan/sodok 

نیز   Up-to-dateعلاوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معتبر علمی و 

 راهگشا خواهد بود. 

 جدول زمان بندی:

11/7-11/8 11/8-11/9 11/9 – 11/51 51-51:11  

ECT گرفتن شرح حال ونت  روز درمیان

روزانه از بیماران 

 بستری

 

گزارش صبحگاهی وراند 

 آموزشی

کلاس روزانه آموزشی 

 ودرمانگاه آموزشی

 

 

 راهبردهای یادگیری .

 و درمان آموزشاستراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند 

 مشارکت داشته باشد. 

ن علاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و ایشا

 فرا بگیرد. باید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را 

 فرصت های یادگیری

  بیماریهای روانپزشکی را خواهید داشت: در این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع

 برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه  -5

و  ، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ تشخیصیشما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق

بخش انجام می شود و رفع  اتند را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم  و مدیریت مناسب آنها صحیح به بیماریها درمانی



ا موظف به پیگیری دقیق اشکالات احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شم

ضمناً در بخش با اصول اوردرنویسی و با حضور در درمانگاه با اصول نسخه نویسی صحیح آشنا می شوید.  می باشید.بیمار بستری روزانه 

 نوشتن خلاصه پرونده برای بیماران بستری نیز برعهده شما خواهد بود که این کار تحت نظارت دستیار و اتند مربوطه انجام می شود. 

اپروچ ات و آزمایشات ارائه  و در مورد مستند ،جدید و جالب معرفی شده شرکت در جلسات گزارش مورد که در آن کیس های -2

 تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. 

حضور در جلسات مشاوره بیمارانی که در سایر بخش ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بیمار و با  -1

صحیح درخواست و  تکنیکتلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با رویکرد تشخیصی و درمانی اخ

 انجام و پاسخ به مشاورات نیز آشنا می شوید.

 شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی -4

ماران بستری شده در بخش اسامی بیلیست  ،صبح برگزار می شود-11/51  - 11/9بجز روزهای تعطیل  ساعتدر این جلسات که هر روزه 

ساعت گذشته و بیماران مشاوره شده در سایر بخش ها، ارائه می شود و سپس تعدادی از بیماران چالش برانگیز انتخاب  24در  روانپزشکی 

 شود. می گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می 

  

 ارزیابی:

ارزیابی شرح حال ونت پرونده در طول دوره امتحان کتبی پایان بخش وشفاهی در طول گرامی شما در پایان این دوره با وکاراموز  کارورز

 دوره وآزمون تشریحی ارزیابی خواهید شد .

 قررات بخش:م

 گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید: کارورز

کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امری ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای همکاری شایسته با  -5

مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی 

 فه ای را بدست آورده اید.و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حر

 الزامی است. 7:11-54حضور فعال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت  -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد. -1

 ی کسر خواهد شد. شرکت در تمامی کلاسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیاب -4

 جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی به مدت حداقل یک ماه می شود.  %51غیبت بیش از  -1

 غیبت غیر مجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد.  -6

 



 تماس با پرسنل:

 : داخلی جنرال، فعالیت آموزشی خواهید داشتشما طی این دوره تحت نظارت مستقیم اساتید بخش 

 دکتر بهناز بهنام  -5

 دکتر فرید حیدری  -2

 دکتر نیلوفر صفایی -1

 دکتر یاسمین حیدری  -4

 دکتر صباحت لواف -1

 نظرات شخصی مولف:

 گرفته باشید.عزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای داخلی را فرا وکاراموز  کارورز

 ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا

 فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.

 شایع از بیماریهایی که در این بخش با آنها روبرو می شوید آورده شده است: جنرال  سناریوی به عنوان نمونه سه

 kg 62به  kg 76ماه قبل مراجعه کرده است و ذکر می کند وزن او در این مدت از  6ساله ای با شکایت کاهش وزن از  16آقای  -5

 رسیده است. 

قبلی، مصرف داروها و مواد، مواجهات جدید و قدیمی، علائم همراه، در برخورد با این بیمار اخذ کامل شرح حال و سابقه بیماریهای 

معاینات کامل و درخواست منطقی اقدامات پاراکلینیک برای رسیدن به تشخیص لازم است که شما باید گام به گام این موارد را برای وی 

 انجام داده و تفسیر نمائید. 

ه قبل مراجعه کرده است. شروع کمردرد با فعالیت را ذکر می کند که با استراحت بهبود ساله با شکایت کمردرد از سه ما 71بیمار آقای  -2

 یافته و حین خواب تشدید می یابد. علائم همراه از قبیل کاهش وزن و اشتها و تعریق شبانه را ذکر می کند. در برخورد با این بیمار باید

کامل  و درخواست منطقی اقدامات پاراکلینیک، مطرح کردن تشخیص های  علاوه بر اخذ کامل شرح حال و سوابق بیماری وی، معاینه

 افتراقی مهم از جمله بدخیمی در این بیمار را انجام دهید. 

ساله با تپش قلب ناگهانی موقع بیدار شدن از خواب مراجعه کرده است. بیمار درد قفسه سینه آتیپیک را ذکر می کند.  41بیمار خانم  -1

)پرولاپس دریچه میترال( داشته  MVPدارد. در اکوی سه ماه قبل    BP: 511/81      PR: 516/min     RR: 22/minدر حال حاضر 

 است. در برخورد با این بیمار لازم است اقدامات تشخیصی مورد نیاز و درمان مناسب را بدانید. 

 

 

 

 



 مقدمه:

 گرامی کارورز

روز در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. در این مدت با انواع بیماریهای  51خوش آمدید. شما به مدت   عفونیبه بخش    

آشنا می شوید. آموزش تشخیصی و برخورد صحیح با این بیماریها برای هر پزشک امری کاملاٌ ضروری است. شما در این چرخش  عفونی 

و کلاسهای آموزشی و ... به این اهداف دست  رمانگاهدآموزشی از طریق مشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بخش و حضور در 

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یخواهید یافت. بدیهی است مطالعه فردی شما در رسیدن به اهداف آموزش

 مروری بر عناوین دوره:

گوارش و روماتولوژی( با آنها برخورد در این دوره علاوه بر سایر عناوین که در دیگر چرخش های داخلی )ریه، نفرولوژی، غدد، خون، 

 خواهید داشت موارد زیر را نیز فرامی گیرید:

 مصرف صحیح آنتی بیوتیک      -4  بزرگی غددلنفاوی    -2 درد قفسه سینه -5

 کاهش وزن + تب  -7ت و دردهای عمومی موسکولواسکلتال ،   درد ستون فقراتب +  -1

 سپسیس    -51منژیت     -9

 با بیمارانی که تلفیقی از شکایات فوق و درگیری مولتی سیستم دارند برخورد خواهید داشت. عفونی بدیهی است در بخش 

 نتایج / اهداف یادگیری

گرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکلات داخلی که به پزشک مراجعه می کندفراوان است، لذا برخورد صحیح با این  کارورز

شرح لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای داخلی، اتیولوژی آنها را توضیح دهید، ا امری کاملاً ضروری می باشد. بیماریه

در ضمن، مدیریت اختلالات آزمایشگاهی را تفسیر کنید، عوارض را بررسی و تشخیص دهید.  ه،حال گیری و معاینات را به خوبی انجام داد

را انجام داده و مهارتهای عملی مرتبط را نیز بکار می گیرید. از جمله این مهارتها عبارتند از: کمکهای اولیه، احیای قلبی  صحیح بیماریها

ریوی بالغین )ابتدایی و پیشرفته(، گرفتن نمونه خون وریدی، خونگیری به منظور انجام کشت خون، خونگیری شریانی به منظور اندازه 

رقراری راه وریدی محیطی و تزریق مایعات، تزریق داخل پوست، زیر جلدی، عضلانی، وریدی، اداره راه هوایی، گیری گازهای شریانی، ب

مانند شستن  (infection control precautions)احتیاطات استاندارد به منظور کنترل عفونت بویژه کار کردن در شرایط استریل 

 ورینگ همودینامیک.دست ها، انتقال بیمار، استفاده از وسایل مونیت

 پیش نیازها

ی ژجهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی و دروس فیزیوپاتولوژی داخلی و آنچه که قبلاً در دوره سمیولو

در دسترس و کمک  عملی و تئوری )معاینات و علائم بیماریها( آموخته اید، داشته باشید. منابعی که در راستای رسیدن به این اهداف

 کننده هستند به شرح زیر می باشد.:

 اصول طب داخلی هاریسون -5



 سیسیل -2

 باربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی   -1

نیز   Up-to-dateعلاوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معتبر علمی و 

 اهد بود. راهگشا خو

 جدول زمان بندی:

 52011-54 51:11-52011 صبح 9011-51:11 صبح 8011-9011 صبح 8:11-7:11

 گزارش صبحگاهی نوشتن نت روزانه

 

هدف:یادگیری مدیریت 

 بیماران داخلی

 

 راند بالینی

 

هدف: آموختن شرح حال 

گیری و معاینه و تفسیر 

و  اطلاعات پاراکلینیک

بیماران بستری  مدیریت

 در بخش و اورژانس

 درمانگاه

 

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه و 

تفسیر اطلاعات 

 و مدیریت پاراکلینیک

 بیماران سرپایی

 کلاسهای تئوری استاد

 طبق برنامه

 

هدف: درک چگونگی 

مدیریت اختلالات و 

بیماریهای شایع و مهم 

 داخلی

 

 راهبردهای یادگیری 

 و درمان در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزش استراتژی آموزشی

 مشارکت داشته باشد. 

ن علاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و ایشا

 باید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد. 

 فرصت های یادگیری

  بیماریهای داخلی را خواهید داشت: ن بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواعدر ای

 برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه  -5

و  شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ تشخیصی

را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار بخش انجام می شود و  و مدیریت مناسب آنها صحیح به بیماریها درمانی

رفع اشکالات احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شما موظف به پیگیری 

ضمنًا در بخش با اصول اوردرنویسی و با حضور در درمانگاه با اصول نسخه نویسی صحیح آشنا می  می باشید.تری بیمار بسروزانه دقیق 

شوید. نوشتن خلاصه پرونده برای بیماران بستری نیز برعهده شما خواهد بود که این کار تحت نظارت دستیار و اتند مربوطه انجام می 

 شود. 



اپروچ ات و آزمایشات ارائه  و در مورد مستند ،در آن کیس های جدید و جالب معرفی شده شرکت در جلسات گزارش مورد که -2

تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. بسیاری از این جلسات بین گروهی و با حضور اساتید سایر گروههای آموزشی از جمله 

 رادیولوژی، پاتولوژی، ... در صورت لزوم برگزار می شود.

ضور در جلسات مشاوره بیمارانی که در سایر بخش ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بیمار و با ح -1

صحیح درخواست و  تکنیکرویکرد تشخیصی و درمانی اختلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با 

 نیز آشنا می شوید.انجام و پاسخ به مشاورات 

 داخلی برای همه ی فراگیران  شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی -4

لیست اسامی بیماران بستری صبح برگزار می شود،   8011 -9011یل( ساعت در این جلسات که هر روزه )بجز  پنج شنبه، روزهای تعط

ی معمولا توسط رزیدنت انتخاب مماران چالش برانگیز ساعت گذشته ارائه می شود و سپس تعدادی از بی 24شده در بخش داخلی در 

گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و درمان و چالش های آن با 

 ش می شود .از دانشجویان هم پرسهمکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.

 شرکت در جلسات ژورنال کلاب -1

در ژورنال کلاب یک مقاله به انتخاب رزیدنت واتند مربوطه پرزینت می شود وبقیه فراگیران ) رزیدنت ، اینترن ، واستاجر ( به چالش 

 کشیده می شود.

 نوشتن خلاصه پرونده بیماران بستری موقع ترخیص ایشان  -6

هنگام ترخیص بیماران بستری، برگه خلاصه پرونده ایشان توسط شما کارورز گرامی تحت نظارت مستقیم دستیار نوشته می شود. فرصت 

 مناسب یادگیری برای شما خواهد بود تا مرور کلی بر سیر بیماران آزمایشات و روند تشخیصی و درمان بیمار داشته باشید. 

 ارزیابی:

 پایان این دوره با امتحان کتبی، شفاهی ارزیابی خواهید شد. گرامی شما در  کارورز

 

 مقررات بخش:

 گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید: کارورز

همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امری ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای  -5

د به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی مناسب را در تعاملات خو

 و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7:11-54حضور فعال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت  -2

 ش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد.نصب اتیکت و روپو -1



 شرکت در تمامی کلاسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد.  -4

 جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی به مدت حداقل یک ماه می شود.  %51غیبت بیش از  -1

 غیبت غیر مجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد.  -6

 تماس با پرسنل:

 : بخش داخلی جنرال، فعالیت آموزشی خواهید داشت استادشما طی این دوره تحت نظارت مستقیم 

 دکتر علی گوهری  -5

 دکتر علیرضا شاه حسینی  -2

 نظرات شخصی مولف:

 عزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای داخلی را فرا گرفته باشید. کارورز

 ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا

 و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.فوق تخصص مربوطه دارند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه:

 گرامی کارورز

. شما در این چرخش آموزشی از طریق بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت روز در این 51خوش آمدید. شما به مدت  غدد به بخش   

و کلاسهای آموزشی و ... به این اهداف دست خواهید یافت. بدیهی  درمانگاهمشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بخش و حضور در 

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یاست مطالعه فردی شما در رسیدن به اهداف آموزش

 مروری بر عناوین دوره:

 موارد زیر را فرامی گیرید:ر این دوره د

)تشخیص دیابت و پیش دیابت.عوارض حادشامل هیپو گلیسمی و کتو اسیدوز دیابتی و کمای هایچر اسمولار  و نحوه برخورد  دیابت-

رمان خوراکی وتزریقی بالینی  با ان .عوارض مزمن دیابت و راههای پیشگیری و درمان ان. اشنایی با انواع انسولین و نحوه تجویز ان( و د

 دیابت بصورت کامل ودرمان کامل موارد اورژانسی 

 لیپدمیدیس -

برخورد بالینی با اختلالات قاعدگی و -   ) برخورد بالینی . اندیکاسیون درمان داروئی یا جراحی (چاقی-

 و رویکرد ودرمان ژنیکوماتی  PCOSهیرسوتیسم  در زنان و 

ویه . اختلالات تیروئید)تشخیص و درمان گواتر و ندول تیروئید . هایپوتیروئییدی بالینی و ساب کلینیکال . افتراق هایپوتیروئیدی اولیه و ثان-

تیروتوکسیکوزیس و تشخیص و درمان هایپر تیروئیدی ونحوه برخورد ودرمان اورژانسهای تیروئید وآشنایی با سونوگرافی تیروئید وانجام 

FNAیروئید وتفسیر تستهای تیروئیدی تشخیص و برخورد بالینی نارسایی حاد ادرنال وسندرم کوشینگ ت 

 )تشخیص و درمان هیپو کسمی و هایپر کلسمی ( اختلالات کلسیم-

 اختلالات ویتامین دی  -

 اختلالات هیپوفیز ) پرولاکتیوما وآکرومگالی (  -

 نتایج / اهداف یادگیری

فراوان است، لذا برخورد صحیح با این بیماریها  که به پزشک مراجعه می کند غددکه تعداد و تنوع بیماران با مشکلات گرامی از آنجا  کارورز

شرح حال گیری لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای غدد، اتیولوژی آنها را توضیح دهید، امری کاملاً ضروری می باشد. 

در ضمن، مدیریت صحیح اختلالات آزمایشگاهی را تفسیر کنید، عوارض را بررسی و تشخیص دهید.  ه،انجام دادو معاینات را به خوبی 

تاندارد بیماریها را انجام داده و مهارتهای عملی مرتبط را نیز بکار می گیرید. از جمله این مهارتها عبارتند از: تزریق انسولین، احتیاطات اس

مانند شستن دست ها، انتقال بیمار،  (infection control precautions)کار کردن در شرایط استریل به منظور کنترل عفونت بویژه 

 استفاده از وسایل مونیتورینگ همودینامیک.

 پیش نیازها



ی ژسمیولوجهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی و دروس فیزیوپاتولوژی داخلی و آنچه که قبلاً در دوره 

عملی و تئوری )معاینات و علائم بیماریها( آموخته اید، داشته باشید. منابعی که در راستای رسیدن به این اهداف در دسترس و کمک 

 کننده هستند به شرح زیر می باشد.:

 اصول طب داخلی هاریسون -5

 سیسیل -2

 باربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی   -1

نیز   Up-to-dateوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معتبر علمی و علاوه بر موارد ف

 راهگشا خواهد بود. 

 جدول زمان بندی:

 52011-54 51011-52011 صبح 9011-51011 صبح 9011-8011

 گزارش صبحگاهی

 

هدف:یادگیری مدیریت 

 بیماران داخلی

 

 راند بالینی

 

آموختن شرح حال هدف: 

گیری و معاینه و تفسیر 

و  اطلاعات پاراکلینیک

بیماران بستری  مدیریت

 در بخش و اورژانس

 درمانگاه

 

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه و 

تفسیر اطلاعات 

 و مدیریت پاراکلینیک

 بیماران سرپایی

 کلاسهای تئوری استاد

 

هدف: درک چگونگی 

ختلالات و مدیریت ا

شایع و مهم بیماریهای 

 غددو اورژانسهای غدد

 

 راهبردهای یادگیری 

 و درمان استراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزش

 مشارکت داشته باشد. 

ن علاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و ایشا

 باید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد. 

 فرصت های یادگیری

  بیماریهای غدد را خواهید داشت: ن بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواعدر ای

 برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه  -5

و  شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ تشخیصی

را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار بخش انجام می شود و  و مدیریت مناسب آنها صحیح به بیماریها مانیدر

رفع اشکالات احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شما موظف به پیگیری 



ضمنًا در بخش با اصول اوردرنویسی و با حضور در درمانگاه با اصول نسخه نویسی صحیح آشنا می  می باشید.ی بیمار بسترروزانه دقیق 

شوید. نوشتن خلاصه پرونده برای بیماران بستری نیز برعهده شما خواهد بود که این کار تحت نظارت دستیار و اتند مربوطه انجام می 

 شود. 

ات و آزمایشات ارائه  و در مورد مستند ،که در آن کیس های جدید و جالب معرفی شده اند راندهاو گر شرکت در جلسات گزارش مورد -2

اپروچ تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. بسیاری از این جلسات بین گروهی و با حضور اساتید سایر گروههای آموزشی از 

 می شود. جمله رادیولوژی، پاتولوژی، ... در صورت لزوم برگزار

حضور در جلسات مشاوره بیمارانی که در سایر بخش ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بیمار و با  -1

صحیح درخواست و  تکنیکرویکرد تشخیصی و درمانی اختلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با 

 انجام و پاسخ به مشاورات نیز آشنا می شوید.

 شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی -4

لیست اسامی بیماران بستری  ،صبح برگزار می شود 8011 -9011.:پنج شنبه، روزهای تعطیل( ساعت ن جلسات که هر روزه )بجز در ای

ده در سایر بخش ها، ارائه می شود و سپس تعدادی از بیماران چالش ساعت گذشته و بیماران مشاوره ش 24شده در بخش داخلی در 

برانگیز انتخاب می گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و درمان 

 فتگو می شود.و چالش های آن با همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گ

 شرکت در جلسات ژورنال کلاب -1

ارائه شده،  PICOدر این جلسات ابتدا یک کیس سناریوی چالش برانگیز که دستیار بخش قبلاً با آن برخورد نموده است مطرح می گردد. 

آن به آنالیز و بحث گذاشته مرتبط ترین مقاله در مورد اسخ توسط ایشان بیان می شود و در نهایت روش سرچ دستیار جهت دستیابی به پ

با آن کیس سناریو ارائه می شود. در پایان  برخوردبر اساس سرچ های انجام شده و نتایج مطالعات ، راهکار مناسب جهت  سپسمی شود و 

 این جلسات، جدیدترین اخبار پزشکی در یک هفته اخیر توسط مسئول ژورنال کلاب بیان می گردد. 

 یماران بستری موقع ترخیص ایشان نوشتن خلاصه پرونده ب -6

هنگام ترخیص بیماران بستری، برگه خلاصه پرونده ایشان توسط شما کارورز گرامی تحت نظارت مستقیم دستیار نوشته می شود. فرصت 

  مناسب یادگیری برای شما خواهد بود تا مرور کلی بر سیر بیماران آزمایشات و روند تشخیصی و درمان بیمار داشته باشید.

 ارزیابی:

 ارزیابی خواهید شد.  ه با ازمون کتبی، شفاهی گرامی شما در پایان این دور کارورز

کارآموزی داخلی برگزار  ام خواهد شد در پایان دوره در تاریخی که در بورد گروه داخلی اعل امتحان کتبی و تشریحی و  امتحان شفاهی 

 خواهد شد. امتحان کتبی به صورت سوالات چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی می باشد. 

 مقررات بخش:

 گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید: کارورز



ای رفتار حرفه ای همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امری ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیه -5

مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی 

 و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7:11-54حضور فعال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت  -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد. -1

 شرکت در تمامی کلاسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد.  -4

 ه مدت حداقل یک ماه می شود. جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی ب %51غیبت بیش از  -1

 غیبت غیر مجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد.  -6

 تماس با پرسنل:

 : ، فعالیت آموزشی خواهید داشتغددشما طی این دوره تحت نظارت مستقیم اساتید بخش 

 ثریا دوست محمدیاندکتر  -5

 دکتر اتوسا نجم الدین -2

 معصومه بیطرفدکتر  -1

 دکتر مجید فروتن -4

 نظرات شخصی مولف:

 را فرا گرفته باشید. غددبیماریهای  و درمانعزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد  کارورز

عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا  ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز

 جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود آمدن چالش 

 موفق باشید

 دکتر ثریا دوست محمدیان  ،دکتر اتوسا نجم الدین ،دکتر معصومه بیطرف ،دکتر مجید فروتن

 شگاه.اندوکرینولوزیست.استادیار و عضو هیات علمی دان

 

 

 

 

 



 مقدمه:

 گرامی کارورز

. در این مدت با انواع بیماریهای قلب روز در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت 51خوش آمدید. شما به مدت  قلببه بخش    

آشنا می شوید. آموزش تشخیصی و برخورد صحیح با این بیماریها برای هر پزشک امری کاملاٌ ضروری است. شما در این چرخش آموزشی 

و کلاسهای آموزشی و ... به این اهداف دست خواهید  درمانگاهاز طریق مشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بخش و حضور در 

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یی شما در رسیدن به اهداف آموزشیافت. بدیهی است مطالعه فرد

 مروری بر عناوین دوره:

 مهم بیماریهای قلب وعروق که در ذیل قرار گرفته است آشنا خواهید شد عناوین با در این دوره علاوه 

     تپش قلب -4   درد قفسه سینه -5

 فشارخون  -1  تنگی نفس                -2

 تب -6                          ضعف و بیحالی -1

 اختلالات لیپید  پیشگیری از بیماریهای قلبی وعروقی -7

 آشنایی با نوار قلب -8

 آریتمی های قلبی ) تاکی آریتمی وبرادی آریتمی (  -9

 اختلالات دریچه ای  -51

 تشخیص وارجاع تشخیص ودرمان اولیه فیبریلاسیون دهلیزی -55

 تشخیص وارجاع بیماران ایسکمیک قلبی  52

 خواندن عکس قفسه سینه واندکس های قلب در چست اکس ری – 51

 آشنایی با داروهای قلبی وعروقی  -54

 بیماریهای عروق محیطی -51

 پیشگیری از بیماریهای قلب وعروق  – 56

  -اورژانس های قلب وعروق -57

 

 

 



 نتایج / اهداف یادگیری

که به پزشک مراجعه می کندفراوان است، لذا برخورد صحیح با این بیماریها قلب از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکلات گرامی  کارورز

شرح حال لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای قلب وعروق اتیولوژی آنها را توضیح دهید، امری کاملًا ضروری می باشد. 

 اختلالات آزمایشگاهی را تفسیر کنید،  ه،را به خوبی انجام دادگیری و معاینات 

 پیش نیازها

ی ژجهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی و دروس فیزیوپاتولوژی داخلی و آنچه که قبلاً در دوره سمیولو

باشید. منابعی که در راستای رسیدن به این اهداف در دسترس و کمک عملی و تئوری )معاینات و علائم بیماریها( آموخته اید، داشته 

 کننده هستند به شرح زیر می باشد.:

 اصول طب داخلی هاریسون -5

 سیسیل -2

 باربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی   -1

نیز   Up-to-dateیت های معتبر علمی و علاوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سا

 راهگشا خواهد بود. 

 جدول زمان بندی:

 52-54 51:11-52 11/51 – 11/9 11/9-11/8 صبح 8-7:11

 گزارش صبحگاهی گذاشتن نت

 

هدف:یادگیری مدیریت 

 بیماران قلب

 

 راند بالینی

 

هدف: آموختن شرح حال 

گیری و معاینه و تفسیر 

و  اطلاعات پاراکلینیک

بیماران بستری  مدیریت

 در بخش و اورژانس

 درمانگاه

 

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه و 

تفسیر اطلاعات 

 و مدیریت پاراکلینیک

 بیماران سرپایی

 کلاسهای تئوری استاد

 TBLمحور و 

 

هدف: درک چگونگی 

مدیریت اختلالات و 

بیماریهای شایع و مهم 

 داخلی

 

 راهبردهای یادگیری 

 و درمان استراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزش

 مشارکت داشته باشد. 

ایشان علاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و 

 باید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد. 

 



 فرصت های یادگیری

  بیماریهای قلب را خواهید داشت: در این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع

 قلباجعه کننده به درمانگاه برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی مر -5

و  شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ تشخیصی

بخش انجام می داخلی را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار  و مدیریت مناسب آنها صحیح به بیماریها درمانی

ود و رفع اشکالات احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شما موظف به ش

 می باشید.بیمار بستری روزانه پیگیری دقیق 

اپروچ مورد ات و آزمایشات ارائه  و در مستند ،شرکت در جلسات گزارش مورد که در آن کیس های جدید و جالب معرفی شده -2

تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. بسیاری از این جلسات بین گروهی و با حضور اساتید سایر گروههای آموزشی از جمله 

 رادیولوژی، پاتولوژی، ... در صورت لزوم برگزار می شود.

حضور در جلسات مشاوره بیمارانی که در سایر بخش ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بیمار و با  -1

صحیح درخواست و  تکنیکرویکرد تشخیصی و درمانی اختلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با 

 رات نیز آشنا می شوید.انجام و پاسخ به مشاو

 شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی -4

لیست اسامی بیماران بستری  ،صبح برگزار می شود11/9 – 11/8عطیل( ساعت ، پنج شنبه، روزهای تبه) جز در این جلسات که هر روزه 

د و سپس تعدادی از بیماران چالش ساعت گذشته و بیماران مشاوره شده در سایر بخش ها، ارائه می شو 24در قلب شده در بخش داخلی 

برانگیز انتخاب می گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و درمان 

 و چالش های آن با همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.

 ژورنال کلابشرکت در جلسات  -1

ارائه شده،  PICOدر این جلسات ابتدا یک کیس سناریوی چالش برانگیز که دستیار بخش قبلاً با آن برخورد نموده است مطرح می گردد. 

مرتبط ترین مقاله در مورد آن به آنالیز و بحث گذاشته اسخ توسط ایشان بیان می شود و در نهایت روش سرچ دستیار جهت دستیابی به پ

با آن کیس سناریو ارائه می شود. در پایان  برخوردبر اساس سرچ های انجام شده و نتایج مطالعات ، راهکار مناسب جهت  سپسمی شود و 

  این جلسات، جدیدترین اخبار پزشکی در یک هفته اخیر توسط مسئول ژورنال کلاب بیان می گردد.

 نوشتن خلاصه پرونده بیماران بستری موقع ترخیص ایشان  -6

هنگام ترخیص بیماران بستری، برگه خلاصه پرونده ایشان توسط شما کارورز گرامی تحت نظارت مستقیم دستیار نوشته می شود. فرصت 

 درمان بیمار داشته باشید.  مناسب یادگیری برای شما خواهد بود تا مرور کلی بر سیر بیماران آزمایشات و روند تشخیصی و

 ارزیابی:

گرامی شما در پایان این دوره با امتحان کتبی، شفاهی ارزیابی خواهید شد. ضمناً لازم است در  پایان بخش سناریوی سه بیماری  کارورز

 شایع که با آنها طی این دوره برخورد داشته اید را ارائه کنید.



روزه و امتحان کتبی و تشریحی تغییر یافته در تاریخی  51امتحان شفاهی و تحویل سناریوهای نوشته شده در روز پایانی چرخش آموزشی 

برگزار خواهد شد. امتحان کتبی به صورت سوالات چهارگزینه ای و پاسخ روزه  51اعلام خواهد شد در پایان دورهگروه قلب که در بورد 

 تشریحی می باشد. 

 مقررات بخش:

 گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید: کارورز

همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امری ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای  -5

شخص می شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، م

 و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7:11-54حضور فعال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت  -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد. -1

 اسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد. شرکت در تمامی کل -4

 جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی به مدت حداقل یک ماه می شود.  %51غیبت بیش از  -1

 وتیشن خواهد شد. غیبت غیر مجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این ر -6

 

 شایع از بیماریهایی که در این بخش با آنها روبرو می شوید آورده شده است . سناریوی قلببه عنوان نمونه 

ناحیه آئورت داشتند تحت  4/6وسر درد مراجعه به اورژانس که در سمع قلب سوفل  551/581ساله با فشار خون  71بیمار خانم  -5

شدند لطفا تشخیص به مدیریت  91/541قرار گرقتند که دچار تهوع ، سرگیجه وتنگی نفس بت رسیدن فشار به  TNGدرمان با 

 صحیح بیمار وعلت علائم را تفسیر علائم را تفسیر فرمائید.

شب سال قبل و CABG 8ماه قبل که اخیرا تشدید شده است مراجعه نموده است سابقه  6ساله با تنگی نفس از  11بیمار آقای  -2

 بالش زیر سر بگذارد لطفا اقدامات اولیه  و مدیریت بیمار  ، تشخیص اصلی را بفرمائید 2ها موقع خواب مجبور است 

 581ساله که خارج از منزل با کاهش هوشیاری پیدا شده دربدو ورود پالس نداشته ولی مانیتور تاکی کاردی به  41بیمار آقای  -1

rate  وکمپلکس بطنیVIDE  د لطفا با توجه به عدم توان نمایش می دهdetect   ، کردن فشار خون اقدام اولیه واورژانسی

 تشخیصی ومدیریت بیمار را ذکر بفرمایید. 

دقیقه قبل انجام  11انتشار به کتف چپ همراه تهوع و تعریق سرد که از  رترواسترنالساله با درد قفسه سینه  61بیمار خانم  -4

 ر اقدام اورژانسی اولیه ، مدیریت ودرمان صحیح تفسیر فرمایید.شده مراجعه اورژانسی داشته از نظ

 

 

 



 تماس با پرسنل:

 : جنرال، فعالیت آموزشی خواهید داشت قلبشما طی این دوره تحت نظارت مستقیم اساتید بخش 

 دکتر رحیمه اسکندریان  -5

 دکتر محسن دارابیان  -2

 دکتر محمد صادق -1

 دکتر سمیرا محرابی  -4

 دکتر مهشید مخیری  -1

 نازنین عیاسی نژاد -6

  

 نظرات شخصی مولف:

 عزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای داخلی را فرا گرفته باشید. کارورز

به ارجاع به متخصص یا ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز 

 فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.

 شایع از بیماریهایی که در این بخش با آنها روبرو می شوید آورده شده است: جنرال  سناریوی به عنوان نمونه سه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه:

 گرامی کارورز

و برخورد صحیح  بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. آموزش تشخیص روز در این 51خوش آمدید. شما به مدت گوارش به بخش    

برای هر پزشک امری کاملٌا ضروری است. شما در این چرخش آموزشی از طریق مشارکت در جلسات گزارش  بیماریهای گوارشیبا 

آموزشی و ... به این اهداف دست خواهید یافت. بدیهی است مطالعه فردی شما در و کلاسهای  درمانگاهصبحگاهی، راند بخش و حضور در 

 این بخش بسیار تأثیر گذار خواهد بود.  یرسیدن به اهداف آموزش

 مروری بر عناوین دوره:

 یرید:می گ در این دوره موارد زیر را فرا

 مری ریفلاکس-  شکم درد -

 دئودنوم و معده زخم-  دیسفاژی -

 دئودنیت و گاستریت-  استفراغ و تهوع -

 IBS -  هاضمه سوء -

 آنال فیشر-   اسهال -

 صفراوی سنگهای-   یبوست -

 گوارشی خونریزیهای-   ترایک -

  ویروسی هپاتیت - شکم تورم و آسیت -

 نتایج / اهداف یادگیری

فراوان است، لذا برخورد صحیح با این  که به پزشک مراجعه می کند گوارشیگرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکلات  کارورز

شرح لذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای داخلی، اتیولوژی آنها را توضیح دهید، بیماریها امری کاملاً ضروری می باشد. 

در ضمن، مدیریت فسیر کنید، عوارض را بررسی و تشخیص دهید. اختلالات آزمایشگاهی را ت ه،حال گیری و معاینات را به خوبی انجام داد

رکتال صحیح بیماریها را انجام داده و مهارتهای عملی مرتبط را نیز بکار می گیرید. از جمله این مهارتها عبارتند از: پاراسنتز شکمی، تعبیه 

به منظور کنترل عفونت بویژه کار کردن در شرایط استریل  تیوب ، قرار دادن لوله معده از راه بینی و شستن معده، احتیاطات استاندارد

(infection control precautions)  مانند شستن دست ها، انتقال بیمار، استفاده از وسایل مونیتورینگ همودینامیک در ضمن لازم

 را فرا بگیرید.  IBSاکس مری ، است درمانهای اولیه بیماران با بیماریهای شایع گوارش تفسیر دیس پیسی ، کاستروانتریت ، ریفل

 

 



 پیش نیازها

ی ژجهت گذراندن موفق این دوره، لازم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی و دروس فیزیوپاتولوژی داخلی و آنچه که قبلاً در دوره سمیولو

ن به این اهداف در دسترس و کمک عملی و تئوری )معاینات و علائم بیماریها( آموخته اید، داشته باشید. منابعی که در راستای رسید

 کننده هستند به شرح زیر می باشد.:

 اصول طب داخلی هاریسون -5

 سیسیل -2

 باربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی   -1

نیز   Up-to-dateعلاوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معتبر علمی و 

 راهگشا خواهد بود. 

 جدول زمان بندی:

 52-54 51:11-52 صبح 9-51:11 صبح 8-9 صبح 8-7:11

 

 نوشتن نت روزانه

 گزارش صبحگاهی

 

هدف:یادگیری مدیریت 

 بیماران داخلی

 

 راند بالینی

 

هدف: آموختن شرح حال 

گیری و معاینه و تفسیر 

و  اطلاعات پاراکلینیک

بیماران بستری  مدیریت

 در بخش و اورژانس

 درمانگاه

 

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه و 

تفسیر اطلاعات 

 و مدیریت پاراکلینیک

 بیماران سرپایی

 کلاسهای تئوری استاد

 محورطبق برنامه

هدف: درک چگونگی 

مدیریت اختلالات و 

بیماریهای شایع و مهم 

 داخلی

 

 راهبردهای یادگیری 

 و درمان آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزشاستراتژی 

 مشارکت داشته باشد. 

ن علاوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و ایشا

 د برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد. بای

 

 

 

 



 فرصت های یادگیری

  بیماریهای گوارشی را خواهید داشت: در این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع

 برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه  -5

و  شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ تشخیصی

مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار بخش انجام می شود و را فرامی گیرد. تمامی این  و مدیریت مناسب آنها صحیح به بیماریها درمانی

رفع اشکالات احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. لازم به ذکر است شما موظف به پیگیری 

ا اصول نسخه نویسی صحیح آشنا می ضمنًا در بخش با اصول اوردرنویسی و با حضور در درمانگاه ب می باشید.بیمار بستری روزانه دقیق 

شوید. نوشتن خلاصه پرونده برای بیماران بستری نیز برعهده شما خواهد بود که این کار تحت نظارت دستیار و اتند مربوطه انجام می 

 شود. 

اپروچ ات و آزمایشات ارائه  و در مورد مستند ،شرکت در جلسات گزارش مورد که در آن کیس های جدید و جالب معرفی شده -2

تشخیصی و درمانی ایشان بحث و گفتگو خواهد شد. بسیاری از این جلسات بین گروهی و با حضور اساتید سایر گروههای آموزشی از جمله 

 رادیولوژی، پاتولوژی، ... در صورت لزوم برگزار می شود.

ها بستری شده اند و به دلیل مشکلات داخلی مشاوره آنها بر بالین بیمار و با  حضور در جلسات مشاوره بیمارانی که در سایر بخش -1

صحیح درخواست و  تکنیکرویکرد تشخیصی و درمانی اختلالات مربوطه ، با حضور اتندینگ بخش انجام می شود. شما در این جلسات با 

 انجام و پاسخ به مشاورات نیز آشنا می شوید.

 داخلی برای همه فراگیران  حگاهیشرکت در جلسات گزارش صب -4

صبح برگزار می شود، لیست اسامی بیماران بستری   8011 -9011در این جلسات که هر روزه )بجز  پنج شنبه، روزهای تعطیل( ساعت 

می ساعت گذشته ارائه می شود و سپس تعدادی از بیماران چالش برانگیز معمولا توسط رزیدنت انتخاب  24شده در بخش داخلی در 

گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن کشیک بیان  و در مورد رویکرد تشخیصی و درمان و چالش های آن با 

 همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود.از دانشجویان هم پرسش می شود .

 شرکت در جلسات ژورنال کلاب -1

رنال کلاب یک مقاله به انتخاب رزیدنت واتند مربوطه پرزینت می شود وبقیه فراگیران ) رزیدنت ، اینترن ، واستاجر ( به چالش در ژو

 کشیده می شود.

 نوشتن خلاصه پرونده بیماران بستری موقع ترخیص ایشان  -6

تحت نظارت مستقیم دستیار نوشته می شود. فرصت  هنگام ترخیص بیماران بستری، برگه خلاصه پرونده ایشان توسط شما کارورز گرامی

 مناسب یادگیری برای شما خواهد بود تا مرور کلی بر سیر بیماران آزمایشات و روند تشخیصی و درمان بیمار داشته باشید. 

 

 



 ارزیابی:

ارزیابی خواهید شد. ضمناً لازم است در  پایان  تشریحی تغییر یافتهگرامی شما در پایان این دوره با امتحان کتبی، شفاهی و آزمون  کارورز

 بخش سناریوی سه بیماری شایع که با آنها طی این دوره برخورد داشته اید را ارائه کنید.

روزه و امتحان کتبی و تشریحی تغییر یافته در تاریخی  51امتحان شفاهی و تحویل سناریوهای نوشته شده در روز پایانی چرخش آموزشی 

ماهه کارآموزی داخلی برگزار خواهد شد. امتحان کتبی به صورت سوالات  4د گروه داخلی اعلام خواهد شد در پایان دوره که در بور

 چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی می باشد. 

 مقررات بخش:

 گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید: کارورز

ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای  همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سلامت امری -5

مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئولیت پذیری، ورزیدگی 

 و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7:11-54ال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت حضور فع -2

 نصب اتیکت و روپوش مناسب جهت حضور در بخش لازم می باشد. -1

 شرکت در تمامی کلاسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی شما در ارزشیابی کسر خواهد شد.  -4

 جلسات گزارش صبحگاهی، منجر به تجدید دوره داخلی به مدت حداقل یک ماه می شود.  %51غیبت بیش از  -1

 غیبت غیر مجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد.  -6

 

 شده است:که در این بخش با آنها روبرو می شوید آورده  دو سناریوی شایع از بیماریهای گوارشبه عنوان نمونه  

 ساله ای که از یک هفته قبل دچار درد ناحیه اپی گاستر و تهوع و استفراغ شده است به شما مراجعه می کند. 41مرد  -5

 در مورد شرح حال به چه نکاتی توجه می کنید؟

 در معاینه توجه به چه مواردی مهم است؟

 را انتخاب می کنید؟ Imagingدر مرحله اول جهت بررسی کدام 

 مایشاتی را در مورد این بیمار درخواست می کنید؟چه آز

 

 را ذکر می کند.   RUQساله با زردی و خارش  ازسه روز قبل مراجعه کرده است. وی تهوع و استفراغ و درد خفیف  22مرد جوان  -2



 در شرح حال بیمار کدام یک از موارد را سوال می کنید؟

 در معاینه به چه نکاتی توجه می کنید؟

 مرحله اول چه آزمایشاتی درخواست می کنید؟در 

 برای این بیمار کدام است؟ Imagingمناسبترین 

 

 تماس با پرسنل:

 : ، فعالیت آموزشی خواهید داشتگوارششما طی این دوره تحت نظارت مستقیم اساتید بخش 

 دکتر حسین نوبخت  -5

 دکتر رضا دبیری  -2

 دکتر علیرضا پیمان فر -1

 نظرات شخصی مولف:

 را فرا گرفته باشید. گوارشیعزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای  کارورز

 ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا

 و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد. فوق تخصص مربوطه دارند

 

 

 

 

 

 


