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اعضاي محترم هیئت علمی  محترم آموزش پزشکی عمومی ذارانه و سخنی با سیاستگمقدم ،  

  :در جمهوري اسالمی ایران دانشکده هاي پزشکی و دانشجویان پزشکی 
  

لسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها ج
  .می باشدزشکی فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاهها ي علوم پ  ،نظران،صاحب 

روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ازسال 
  . آغاز شد1386

  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 
 outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  - 1

این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی 
هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی مصوب و   عمومی از دانشگاه

 توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان 27/4/1388آ مورخ /172628/12طی نامه شماره 
  .و آموزش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردید

  بازنگري مقطع بالینی شامل دوره کارورزي و کارآموزي :مرحله دوم-2
  .باشداین مرحله در حال پایان می .. که بحمدا

  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3
 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر کوریکولوم بالینی و محصول نهاییزمانی که 

تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به 
  .نتظاراز دانش آموختگان ضروري است توانمندي هاي مورد ا

  retrogradeبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پزشکی عمومی به صورت
  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 

  درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل

  . هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد  توانمندي
درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند حداقل 

  .توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی عمومی را دربرگیرد
مومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت است در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی ع

  :از 
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• disease –oriented بودن به جاي سالمت محوربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري 
)preventive medicine (  

• hospital-based     بودن به جايcommunity-orientedبودن  
مطالب مربوط به توانمندیهاي تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جاي  •

 primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها  •
  کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت جامعه  •
زشی در حیطه کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف آمو •

 مهارت ها و نگرش 
بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان هاي آموزشی که برخی از آن ها 

هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس مراکز آموزش طب سرپایی  tertiary care centerحتی 
ي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده و در آنها استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گونه ا

ذاران آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپردازند ،به طورجدي  در مدنظر سیاستگ
   .آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد

محوري نیاز –محوري به سوي سالمت - تغییر سو و جهت فعالیت  آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمار
شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن هی همه جانبه به نگا

خدمات درمانی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی 
وزشی و سایر عرصه هاي آمبارویکرد جامعه نگر تمام وقت ، تأسیس مراکز آموزش سرپایی استاندارد

 ..) آموزش اعضاي هیئت علمی ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ،،مناسب 
  برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نوبه خود ، .دارد

  .نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد
 ،برنامه ذارياست دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگبدیهی 

ریزي و عزم راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی 
مایه خوشوقتی است که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال .دارد

  .ظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشدوتالشی ع
 را  آموزشی باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر شد ،تغییرو اصالح  برنامهلذا مالحظه می گردد که 

 اقدامی تدریجی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق این امر نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد و
 curriculum on(،درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ  وساختن زیرساخت ها را می طلبد

paper (برنامه آموزشی که در حقیقت و در عمل دردانشکده ها اجرامی شود   با  
)curriculum in actionمتفاوت خواهد بود .  

 ،گام هاي بلندي رو به جلو 1364درراستاي سالمت محوري ،برنامه حاضر نسبت به برنامه سال 
    ت و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت برداشته اس

  .پرشتاب تر و مؤثرترخواهد شد
 بازنگري مقاطع فیزیوپاتولوژي ،با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي

  .و علوم پایه آغاز شده است
  :مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند ازعلوم پایه ر بازنگري محورهاي که الزم است د
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ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب حداقل  - 1
  توانمندي هاي مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

  نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی  ارتباط سرفصل ها و پیش -2
   نیازهاي ملی و منطقه اي در بخش سالمت - 3
4 - core  بودن سرفصل ها و محتواي آنها  
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
   امکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور- 6
  علوم پایه و بالینی  integrationمانند  استراتژي هاي مؤثر آموزشی - 7
  ذکر ،exposure early clinical  مانندبااستفاده ازروش هاي مختلف ادغام عمودي  -8

  clinical correlates و .. 
   کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا-9
   نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
  امه انجام شده در دانشگاههاي  ارزشیابی هاي برن-11
   تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي اخیر -12
و پرهیز از افزایش طول دوره  curriculum overload رعایت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز -13

  دکتراي پزشکی عمومی 
14- emerging topics زشکی معتبر دنیا در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پ  
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
   نقش هاي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما-16
  دانش آموخته پزشکی و مادام العمر بودن فراگیري دانشجو -17
طالعه بیشتر مو  زمون هابراي آو متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان  مناسب (references) منابع - 18

  دانشجویان 
از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی 
کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا می شود نطرات و 

  :آدرس پیشنهادات سازنده خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به 
 –طبقه هشتم  –وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 

  . ارسال فرمایید021  -88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 
  
  

  با سپاس
  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی

  1388دي ماه 
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  یک ماه: دوره طول- 1
  
  ساعت130: مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره -2
  
  ،مدیر گروه، مسوول آموزش کارآموزان : مدیر مسئول برنامه- 3
  
  اعضاي هیئت علمی گروه قلب: اعضاي هیئت علمی برنامه- 4
  
  :ازاین برنامه آموزشی ) outcomes( پیامدمورد انتظار-5

  : درحیطه دانش-الف
نشجو تعریف بیماري ،   پاتولوژي ، اتیولوژي ، عالیم بالینی ، عالیم پاراکلینیکی ، الزم است دا •

عوارض ، پیش آگهی ، نحوه تشخیص وپیش گیري در بیماریهاي شایع و مهم قلبی عروقی شامل 
سندرم هاي ایسکمیک حاد ومزمن، فشارخون، نارسائی قلب،  آریتمی هاي مهم وشایع،   بیماریهاي 

  . شرح دهد  )7طبق جدول شماره (م وشایع و  تب روماتیسمی را دریچه اي مه
  : درحیطه مهارت- ب
  باشدر برخورد بابیمار ان قلبی راداراتوانایی گرفتن شرح حال دقیق د •
 نگاه فشار ورید ژوگولر،   اندازه گیري ،معاینه قلبی وعروقی شامل  گرفتن فشار خونتوانائی انجام  •

 را به طور صحیح دارا باشدومعاینه نبض هاي مرکزي ومحیطی سمع قلب ، ولمس قفسه سینه 
با رعایت اصول استاندارد دارا باشد، توان تشخیص نوار  را ECG)(نوار قلبتوانائی ثبت و خواندن  •

 قلب
 .ومحور قلب را دارا باشد) rate( طبیعی ، ریتم، تعداد ضربان 

،نشانه هاي ایسکمی قلب زرگی حفرات شامل ب )ECG(  نوار قلب مهمتفسیر یافته هاي  توانایی  •
  باشدرا رادا،تغییرات انفارکتوس قلبی ،بلوکهاي شاخه اي وهدایتی وآریتمی هاي شایع

تشخیص اندازه قلب ومدیاستن ،بزرگی  را بداند وتوانایی  Chest x rayنحوه صحیح  خواندن  •
 دارا باشد حفرات را

 ارتباط برقرار کندعات صحیح و ضروري بالینی نان در کسب اطال آ با بیماران و خانوادهبتواند  •
توانایی طرح تشخیص هاي افتراقی شکایت هاي شایع بخش قلب و ارائه برنامه هاي تشخیصی هر  •

 .شامل درد قفسه سینه ،تنگی نفس ، تپش قلب، سیانوز وسنکوپ را دارا باشدشکایت 
 قلب و ارائه برنامه هاي ي هايبیمارتوانایی طرح تشخیص هاي افتراقی یافته هاي بالینی شایع  •

 .رادارا باشد...  شامل سوفل قلبی ، ژوگولر برجسته ، فشار خون باال وتشخیصی هر شکایت
 .اصول غربالگري صحیح فاکتورهاي خطر قلبی وتشخیص صحیح و اصول درمان انها را شرح دهد •
ربی ،قند، آنزیم هاي  شامل پروفایل چتوانایی تفسیر یافته هاي آزمایشگاهی رایج در بخش قلب  •

  را دارا باشدPTقلبی،
را طبق استاندارد دارا ...)  و CPRشامل ( توانایی برخورد و انجام اقدامات اولیه در اورژانسهاي قلبی  •

  .باشد
  بتواند در ارتباط با مشکالت بیماري به بیمار و خانواده وي توضیح دهد •
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  : درحیطه نگرش-ج
  

  پیامد
  ت اصول اخالق اسالمی در رفتار حرفه اي اعتقاد و تعهد به رعای •
  احساس مسوولیت در قبال بیماران •
   شرح حال و معاینه سیستماتیک و کامل بیمار دادن به گرفتناهمیت •
  اهمیت دادن به مستندسازي امور بیماران و پرونده نویسی •
  اهمیت دادن به مراقبت هاي مقرون به صرفه و با کیفیت •
توانایی ایجاد حس اعتماد و احترام متقابل بین پزشک ، داشتن نگرش حرفه اي صحیح و  •

  بیمار و کلیه همکاران تیم بهداشتی 
گیریهاي  ارزش نهادن به استقالل بیمار در انتخاب و مشارکت فعاالنه بیمار در تصمیم •

  مربوط به وي 
 رعایت حقوق متقابل بیمار و پزشک •
 فرهنگی، مذهبی، اقتصادي، ارتباط مناسب با بیمار و همراهانش براساس زمینه هاي •

 اجتماعی، سن، جنس ومیزان تحصیالت 
آشنایی با پیشرفت هاي دانش پزشکی و چگونگی کاربرد روش هاي نوین پزشکی و  •

 مشارکت در اعتالي دانش پزشکی
 شناخت مسئولیت هاي قانونی پزشک عمومی •
 فاکتورهاي اهمیت دادن به آموزش بیماران در مورد بیماري، نحوه پیشگیري و شناختن •

  خطر و حفاظت کننده
  
  :و متدولوژي تعیین محتواي ضروري)core content( شاخص هاي تعیین محتواي ضروري - 6

 . بیماري از اولویت هاي نظام سالمت کشور باشد  یا موضوع- 1
  .ازشکایات و بیماري هاي قابل تشخیص ،شایع و مهم باشد -2
  .معه باشد تشخیص وپیش گیري بیماري، مورد نیاز جا- 3
  . تشخیص وپیش گیري بیماري تاثیر بر سالمت فرد و خانواده داشته باشد- 4
   . داشته باشد و برنامه غربالگريباشدقابل پیشگیري بیماري -5
  .باشدنقش  دانش  آموختگان در نظام سالمت کشوردرراستاي - 6
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  :لذکر حاصل شوندمحتوایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق ا.7
   حیطه دانش- الف

 
 عنوان محتوا ردیف
  درد قفسه سینهنحوه برخورد با  1
  نحوه برخورد با تنگی نفس 2
  ادم حاد ریهنحوه برخورد با  3
  سوفل قلبینحوه برخورد با  4
  )ECGمعاینه و (نحوه برخورد با آریتمی  5
  سرفهنحوه برخورد با  6
  سیانوزنحوه برخورد با  7
  سنکوپنحوه برخورد با  8
  نحوه برخورد با سرگیجه  9
 اختالل لیپیدنحوه برخورد با  10
 شوك نحوه برخورد با  11
  نحوه برخورد با هیپوتانسیون 12
  ترومبوز ورید هاي عمقی و آمبولی ریهنحوه برخورد با  13
  ..)، سیگار واري خونپرفش، چربی باالي خونچاقی،  (ریسک فاکتورهاي بیماریهاي قلبی عروقی 14
  آشنایی با بیماریهاي شایع قلب و عروق 15

   سندرمهاي ایسکمیک-
  پرفشاري خون -
   نارسائی قلب-
   آریتمی هاي مهم وشایع-
   بیماریهاي دریجه هاي مهم وشایع-
   تب روماتیسمی-

  )2و1ضمیمه شماره  ( ( آشنائی با برنامه هاي کشوري قلب و عروق 16
  

  :یحیطه  مهارت-ب 
 

  توانائی گرفتن شرح حال   1

سمع قلب،اندازه گیري نبض ورید (توانائی معاینه فیزیکی کامل و معاینه دقیق قلب و عروق   2
  )ژوگولر،فشارخون،بررسی ادم،نبضهاي شریانی

   حداقل بر روي موالژ CPRتوانائی انجام صحیح  3
   ECGتوانائی گرفتن صحیح   4
  توانائی گرفتن صحیح فشار خون  5
 ECGتوانائی تشخیص آریتمی هاي شایع و مهم قلبی در معاینه و   6
  توانائی تفسیر نتایج آزمایشات شایع در بیماریهاي قلب و عروق  7
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 CXRتوانائی تفسیر   8
  طبیعی از غیر طبیعیECGتشخیص   9
  توانائی نگارش سیر بیماري ویادداشت روزانه  10

 : روش آموزش دادن و فراگرفتن -8
 SPICES ، community-oriented medical استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي ازنظر •

educationتوصیه می شود،.  
هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یادگیري درکارورزان  • الزم است ترجیحاً

  .می شود،آموزش داده شود
 . ملی توصیه می گردداستفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعا •
بطورکلی ،آنچه اصل است استفاده ازروش هایی است که موجب حداکثر یادگیري گردد و متناسب  •

 .ترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  باشد
 : نمونه هایی از روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از •
 

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 

……………. 
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 :   منابع مطالعه-9
  : منابع اصلی
  :آزمون پیش کارورزي و آزمون دستیاري است که شامل مواردزیراست همان منابع 

   
1. Cecil Essentials of Medicine .Androli Thomas, Carpenter Charles, Griggs 
Robort, Benjamin Ivor. Saunders , 7th edition, 2007 
 
2.Harrison’s Principles of Internal Medicine .Kasper L.Dennis, Braunwald 
E.,Longo D., Jameson L.,Anthony S. Mc Graw Hill, 18th,2007 

 
  :دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول دوره) formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  - 10

الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد  •
  :براي این منظور می توان از روش هاي ارزیابی مختلف مانند. گیردارزیابی عینی قرار 

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 

 .دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است . استفاده نمود
.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي 

 .یابی بر روایی و پایايِ آن می افزایداستفاده از روش هاي متعدد ارز

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
  .انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارآموز داده شود

 
  :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11
  

  :زم است در طراحی آزمون هاي پایان دوره لحاظ گردد عبارتند ازاصولی که ال
 آزمون به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی مورد blueprintاست  الزم - 1

  .انتظار در برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشد
ی با روش هاي داراي روایی  و پایایی مناسب الزم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عین -2

  .قرار گیرد
آنچه در انتخاب روش ارزیابی فراگیر اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که اصول زیر در آن  -3

  :رعایت شده باشد
 روایی -1

 پایایی -2

 تعمیم پذیري -3

 عادالنه بودن  -4

 امکانپذیربودن  -5

 .موجب ارتقاي یادگیري شود -6
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  : هاي آزمون براي حیطه  هاي مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند ازنمونه هایی از روش* 
• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

  
اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -12

  :هیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرائی دانشکده و دانشگاه
رگزار می شود به  بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش بstudy guideتوصیه می شود **

  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . کارآموزان و کارورزان داده شود
  برنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش. 1
  معرفی بیمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیران. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  ه انجام حضور و غیابنحو. 4
  حدود وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانه. 5
انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی و . 6

  درمانی
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
 و نیز یک نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر log book نسخه از الزم است در این جلسه یک. 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  قرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکی* 

  . الزامی است زشی تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آمو
  

  ):curriculum management( فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی -13
  در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان . 1
نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا . 2

  نماینده  وي
  آموزش اعضاي هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولوم. 3
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  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی-14
الزم است  درهردوره ،ارزیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر توسط گروه آموزشی  •

بدست آمده  براي مربوطه و با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج 
 :ارتقاي کیفیت برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گردد

  
گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فواصل منظم زمانی  •

به دانشکده پزشکی،رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامه به 
.زشیابی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارائه نمایداعضاي گروه ار
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  پـیـوسـت
جزئیات نحوه ارائه برنامه 

  آموزشی
  دردانشکده پزشکی

این قسمت توسط  گروه آموزشی (
  )گردد  قلب دانشگاه تکمیل می
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 در اختیار الزم است جدول زیر توسط گروه آموزشی مربوطه دردانشکده پزشکی  تکمیل و در آغاز دوره
  :شی  قرار گیردیان آموزاعضاي هیئت علمی و مجر دانشجویان ،

  
  : ارتباط محتوا با بخش 

منظوراین است که مشخص شود هرمحتوایی درکجا ، درچه زمانی، توسط کدام استاد و باچه : توضیح(
ختیار اعضاي درحقیقت در این قسمت برنامه عملی روزانه که باید درا. روشی قراراست آموزش داده شود

هیئت علمی برنامه و کارآموزان قرارگیرد، برروي کاغذ آورده می شود تا آنها به آسانی در عمل بتوانند 
  .)برنامه را اجرا و دنبال نمایند

  

 عنوان محتوا ردیف
مکان 
  آموزش

  زمان آموزش
  استاد  نحوه آموزش  )ساعت(

          درد قفسه سینه .1
          تنگی نفس .2
          ادم حاد ریه .3
          تپش فلب .4
          ادم .5
          سوفل قلبی .6
          )ECGمعاینه و (آریتمی  .7
          سیانوز .8
          سرگیجه و سنکوپ .9

         اختالل لیپید .10
         شوك و هیپوتانسیون .11
          ترومبوز ورید هاي عمقی و آمبولی ریه .12
ریسک فاکتورهاي بیماریهاي قلبی عروقی  .13

  ..)یگار وچاقی، دیس لیپیدمی، هایپرتنشن، س(
        

 آشنایی با بیماریهاي شایع قلب و عروق .14
سندرمهاي ایسکمیک، هایپرتنشن، نارسائی (

  قلب، آریتمی هاي مهم وشایع، بیماریهاي 
  )دریچه اي مهم وشایع، تب روماتیسمی

        

آشنائی با برنامه هاي کشوري قلب و عروق  .15
  )1ضمیمه شماره (
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  :آموزش مهارت هاي عملی

مکان   عنوان محتوا  ردیف
  آموزش

زمان 
  آموزش

  )ساعت(

نحوه 
  استاد  آموزش

          توانائی گرفتن شرح حال   1

2  
توانائی معاینه فیزیکی کامل و معاینه دقیق قلب و عروق 

 فشارخون، سمع قلب،اندازه گیري نبض ورید ژوگولر،(
  )بررسی ادم،نبضهاي شریانی

        

          ي موالژ حداقل بر رو CPRتوانائی انجام صحیح  3
           ECGتوانائی گرفتن صحیح   4
          توانائی گرفتن صحیح فشار خون  5
          توانائی نگارش سیر بیماري ویادداشت روزانه  6

توانائی تشخیص آریتمی هاي شایع و مهم قلبی در معاینه   7
  ECGو 

        

توانائی تفسیر نتایج آزمایشات شایع در بیماریهاي قلب و   8
  عروق

        

          CXRتوانائی تفسیر   9
          طبیعی از غیر طبیعیECGتشخیص   10
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  پنجمین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی
  2/10/88روزچهارشنبه مورخ 

  
  
  
  

  22مصوبه مصوبه 
  برنامه آموزشی ضروريبرنامه آموزشی ضروري

  ورزي ورزي  درمقطع کار درمقطع کارقلبقلب
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مقدمه و سخنی با سیاستگذاران محترم آموزش پزشکی عمومی ، اعضاي محترم هیئت علمی   
 :ر جمهوري اسالمی ایران دانشکده هاي پزشکی و دانشجویان پزشکی د

 
 این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،

  .می باشدزشکی صاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاهها ي علوم پ
پزشکی عمومی ازسال روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آموزش 

  . آغاز شد1386
  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 

  outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  - 4
این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی 

اه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی مصوب و  عمومی از دانشگ
 توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان 27/4/1388آ مورخ /172628/12طی نامه شماره 

  .و آموزش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردید
  شامل دوره کارورزي و کارآموزي بازنگري مقطع بالینی:مرحله دوم-2

  .این مرحله در حال پایان می باشد.. که بحمدا
  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3

 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر کوریکولوم بالینی و محصول نهاییزمانی که 
عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به 

  .توانمندي هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان ضروري است 
  retrogradeبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پزشکی عمومی به صورت

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 

  آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل درپایان کار،برنامه هاي 
  .توانمندي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد 

درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند حداقل 
  .پزشکی عمومی را دربرگیردتوانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره دکتراي 

در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی عمومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت است 
  :از 
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• disease –oriented بودن به جاي سالمت محوربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري 
)preventive medicine (  

• hospital-based    بودن به جايcommunity-orientedبودن   
تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جاي مطالب مربوط به توانمندیهاي  •

  primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها  •
 کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت جامعه  •
م توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف آموزشی در حیطه ک •

 مهارت ها و نگرش 
بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان هاي آموزشی که برخی از آن 

موزش طب هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس مراکز آ tertiary care centerها حتی 
سرپایی استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گونه اي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده 
و در آنها آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپردازند ،به طورجدي  در مدنظر 

  . سیاستگذاران آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد
محوري –محوري به سوي سالمت - موزش پزشکی عمومی کشوراز بیمارتغییر سو و جهت فعالیت  آ

شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( نیاز به نگاهی همه جانبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن 
خدمات درمانی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی 

س مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویکرد جامعه نگر و سایر عرصه هاي آموزشی تمام وقت ، تأسی
 ..)مناسب  ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آموزش اعضاي هیئت علمی ،

 برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نوبه خود ،.  دارد
 .نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد

   بدیهی است دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري ،
برنامه ریزي و عزم راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی 

که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال مایه خوشوقتی است .دارد
  .وتالشی عظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشد

لذا مالحظه می گردد که باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر شد ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  را 
ی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اقدامی تدریج

  درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ طلبد،ها را میوساختن زیرساخت
) curriculum on paper( برنامه آموزشی که در حقیقت و در عمل دردانشکده ها اجرامی شود با    
)curriculum in actionمتفاوت خواهد بود .  

 ،گام هاي بلندي رو به جلو 1364برنامه حاضر نسبت به برنامه سال درراستاي سالمت محوري ،
برداشته است و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت     

  .پرشتاب تر و مؤثرترخواهد شد
یک الزم به ذکر است طبق مصوبه پنجمین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی ،گذراندن 

دانشگاههاي علوم پزشکی موظف هستند نسبت به ایجاد گروه .  است " الزامی"قماه دوره کارورزي 
 ، درمدت زمان مناسب  ،آموزشی طب اورژانس و تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی طب اورژانس

  .اقدام فرمایند
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، بازنگري مقاطع با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي 
  .فیزیوپاتولوژي و علوم پایه آغاز شده است

  :محورهاي که الزم است در بازنگري علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از
ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب حداقل  -1

  ان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی کشورتوانمندي هاي مورد انتظار از پزشک
   ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی -2
   نیازهاي ملی و منطقه اي در بخش سالمت - 3
4 - core بودن سرفصل ها و محتواي آنها   
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
  مکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور ا- 6
   علوم پایه و بالینی integration استراتژي هاي مؤثر آموزشی مانند - 7
  ذکر ،exposure early clinical ادغام عمودي بااستفاده ازروش هاي مختلف  مانند -8

  clinical correlates و ..  
  هاي پزشکی معتبر دنیا کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده -9
  نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
   ارزشیابی هاي برنامه انجام شده در دانشگاههاي -11
   تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي اخیر -12
 و پرهیز از افزایش طول دوره curriculum overload رعایت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز -13

  زشکی عمومی دکتراي پ
14- emerging topics در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا   
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
   نقش هاي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما-16
   مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودانش آموخته پزشکی -17
و مطالعه بیشتر   مناسب و متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزمون ها(references) منابع - 18

  دانشجویان 
از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی 

می شود نطرات و کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا 
  :پیشنهادات سازنده خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به آدرس 

طبقه –وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 
- 88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی –هشتم 

  .فرماییدارسال 021
  با سپاس

  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی
  1388دي ماه 

  یک ماه  :طول دوره-
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  : تعریف ماه دردوره کارورزي   •
   ساعت ،بدون احتساب کشیک 130هریک ماه کارورزي دردوره  آموزش پزشکی عمومی  معادل حداقل *

  . است12می باشد سقف کشیک هاي ضروري درهرماه 
شبانه به تعداد تعیین شده و انجام وظایف محوله به نحواحسن و با احساس حضور درکشیک هاي *

  .مسئولیت پذیري توسط کارورزان الزامی است 
 به سایر مطلقهیچ یک ازکشیک هاي دوره کارورزي به هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی قابل واگذاري *

ه  ،کا(نمی باشدهمکاران و کارورزان  رورز می تواند کشیک خودرا با درصورت بروز بیماري یا عذرموج
  ). نمایدعوضسایرکارورزان هم دوره خود 

  .انجام کشیک به تعداد تعیین شده براي دریافت گواهی پایان بخش ضروري است*
  
  ساعت130: مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره  -2
  
  ش کارورزانمعاون آموزشی بیمارستان،مدیر گروه، مسوول اموز:   مدیر مسئول برنامه- 3
  
  اعضاي هیئت علمی گروه قلب: اعضاي هیئت علمی برنامه- 4
  
  :ازاین برنامه آموزشی ) outcomes( پیامدمورد انتظار-5
  

  : درحیطه دانش-الف
الزم است در هنگام برخورد با بیماري هاي شایع قلبی عروقی مندرج در جدول زیر بتواند به تشخیص 

بیمار م دهد و طرح درمانی مناسب را طرح ریزي نموده و در موارد الزم مناسب  برسد، درمان اولیه را انجا
  .ارجاع دهد را به موقع 

  
  پیامد
  سندرم هاي ایسکمیک حاد و مزمن قلبی .1
 مهم و شایع شامل) Valvular Heart Disease(بیماریهاي دریچه اي قلب  .2

   ) AI( آئورت    ، نارسایی ) As( ت، تنگی آئور )MR( ، نارسایی میترال ) Ms(          تنگی میترال 
   ) Hypertension( پرفشاري خون  .3
  نارسائی قلبی و ادم حاد ریه  .4
  آریتمی هاي شایع و مهم قلبی  .5
 تب روماتیسمی .6
   ASD, VSD, PS, ToF شامل ی شایع بیماري هاي مادرزادي قلب .7

  
  
  :  درحیطه مهارت- ب

 : ورزي آموخته باشد مهارتهاي عملی که باید دانشجو در پایان دوره کار
   بتواند در برخورد با بیماران قلبی شرح حال دقیق بگیرد-
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شامل گرفتن فشار خون ، اندازه گیري فشارورید ژوگوالر، نگاه و لمس قفسه ( معاینه قلبی و عروقی -
  و معاینه نبض هاي مرکزي و محیطی را به صورت صحیح انجام دهد ) سینه، سمع قلب 

 کند و با رعایت اصول استاندارد بخواند و  ریتم ، تعدادضربان، محور و نوارقلب طبیعی  نوار قلب را ثبت-
  راتشخیص دهد

   یافته هاي مهم نوارقلب مانند نشانه هاي ایسکمی قلبی در نوارقلب، بزرگی حفرات ، انفارکتوس قلبی،-
   بلوك هاي شاخه اي ، هدایتی و آریتمی هاي شایع را تشخیص دهند

  رافی قفسه صدري را به طرز صحیح بخواند و اندازه قلب و مدیاستن و حفرات قلبی را سنجش    بتواند گ-
     نماید

توانائی طرح تشخیص هاي افتراقی را در برخورد با شکایت هاي قلبی شامل درد قفسه سینه ، تنگی -
  نفس، 

   گیري الزم را انجام دهدطپش قلب،سیانوز وسنکوپ را دارا باشد و طرح درمانی مناسب را بریزدو تصمیم
توانایی طرح تشخیص هاي افتراقی یافته هاي بالینی شایع بیماري هاي قلبی و ارائه برنامه هاي -

تشخیصی و شکایت شامل سوفل قلبی ، ژوگولر برجسته، فشارخون باال را دارا باشد ، طرح درمانی 
  مناسب را بریزد و تصمیم گیري الزم را انجام دهد

  را تفسیر PT & INR آزمایشگاهی رایج قلبی شامل پروفایل لیپید، آنزیم هاي قلبی،   یافته هاي-
  نماید، طرح درمانی مناسب را بریزد و تصمیم گیري الزم را انجام دهد

 طرح درمانی مناسب و تصمیم گیري فوري را در برخورد با اورژانس هاي قلبی عروقی شامل ادم حاد -
  کتوس حاد میوکارد و کریز فشارخون را انجام دهد ریه، شوك کاردیوژنیک، انفار

  : درحیطه نگرش-ج
  پیامد

  اعتقاد و تعهد به رعایت اصول اخالق اسالمی در رفتار حرفه اي  .1
  احساس مسوولیت در قبال بیماران .2
   شرح حال گیري و معاینه سیستماتیک و کامل بیمار دادن بهاهمیت .3
  پرونده نویسیاهمیت دادن به مستندسازي امور بیماران و  .4
  اهمیت دادن به مراقبت هاي مقرون به صرفه و با کیفیت .5
داشتن نگرش حرفه اي صحیح و توانایی ایجاد حس اعتماد و احترام متقابل بین پزشک ، بیمار و کلیه همکاران تیم  .6

  بهداشتی 
 ط به ويگیریهاي مربو ارزش نهادن به استقالل بیمار در انتخاب و مشارکت فعاالنه بیمار در تصمیم .7
  رعایت حقوق متقابل بیمار و پزشک .8
 ارتباط مناسب با بیمار و همراهانش براساس زمینه هاي فرهنگی، مذهبی، اقتصادي، اجتماعی، سن، جنس ومیزان تحصیالت  .9

 آشنایی با پیشرفت هاي دانش پزشکی و چگونگی کاربرد روش هاي نوین پزشکی و مشارکت در اعتالي دانش پزشکی .10
  ت هاي قانونی پزشک عمومیشناخت مسئولی .11
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  :و متدولوژي تعیین محتواي ضروري)core content( شاخص هاي تعیین محتواي ضروري - 6
   بودن بیماري شایع -الف 

    اورژانس بودن بیماري-ب 
    قابل سرایت بودن بیماري-ج 
   برنامه غربالگريداشتنن و د قابل پیش گیري بو - د 
  ت افراد جامعه بر سالم بیماريتأثیر جدي -ه 
   تاثیر جدي بیماري بر اقتصاد جامعه-و 
      نیاز جامعه و کشور بر اساس اولویت هاي کشوري ، منطقه اي و بین المللی-ز
      نظر صاحبنظران رشته- ح

  :محتوایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق الذکر حاصل شوند. 7
 

 
 عنوان محتوا ردیف

  تن شرح حال گرف 1
  هاي شریانی م،نبضدِسمع قلب،اندازه گیري نبض ورید ژوگولر،فشارخون،بررسی اِ(معاینه فیزیکی  2
   نحوه برخورد و مدیریت بیماران  بادرد قفسه سینه 3
  نحوه برخورد و مدیریت بیماران  با دیسپنه 4
  نحوه برخورد و مدیریت بیماران  با سرفه 5
  یت بیماران  با سیانوزنحوه برخورد و مدیر 6
  نحوه برخورد و مدیریت بیماران  با سرگیجه  7
  نحوه برخورد و مدیریت بیماران  با سنکوپ  
 CPRانجام صحیح 8
  وتفسیر آنECGگرفتن صحیح  9

  تشخیص آریتمی قلبی 10
  تفسیر نتایج آزمایشات  11
  تشخیص ودرمان  بیماریهاي شایع قلبی وریسک فاکتورها 12
  واصول نسخه نویسیشایع آشنایی با داروهاي قلبی  13

  
 : روش آموزش دادن و فراگرفتن -8

 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •
education، توصیه می شود.  

هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یادگیري د • رکارورزان الزم است ترجیحاً
  .می شود،آموزش داده شود

 . استفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردد •
بطورکلی ،آنچه اصل است استفاده ازروش هایی است که موجب حداکثر یادگیري گردد و متناسب  •

 .ترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  باشد
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 :ز روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از نمونه هایی ا •
 

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 

……………. 



ت تاد و و  د  ورخ دوم دی ماه سال  ارو ی  و ی  وزش   وری آ ت  ن  ّ        وبات  ا  ش                 
 

 
23 

 :   منابع مطالعه-9
  : منابع اصلی

  :همان منابع آزمون پیش کارورزي و آزمون دستیاري است که شامل مواردزیراست 
   

1. Cecil Essentials of Medicine .Androli Thomas, Carpenter Charles, Griggs 
Robort, Benjamin Ivor. Saunders , 7th edition, 2007 
 
2.Harrison’s Principles of Internal Medicine .Kasper L.Dennis, Braunwald 
E.,Longo D., Jameson L.,Anthony S. Mc Graw Hill, 18th,2007 

 
دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول ) formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  -10

  :دوره
ل هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد الزم است در طو •

  :براي این منظور می توان از روش هاي ارزیابی مختلف مانند. ارزیابی عینی قرار گیرد
• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 

دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است . استفاده نمود
.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي 

 .استفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر روایی و پایايِ آن می افزاید

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
  .انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارآموز داده شود

 
  :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11
  

  :اصولی که الزم است در طراحی آزمون هاي پایان دوره لحاظ گردد عبارتند از
 آزمون به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی مورد blueprintاست  الزم - 1

  .ی و محتواي آموزش داده شده باشدانتظار در برنامه آموزش
الزم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با روش هاي داراي روایی  و پایایی مناسب  -5

  .قرار گیرد
آنچه در انتخاب روش ارزیابی فراگیر اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که اصول زیر در آن  -6

  :رعایت شده باشد
 روایی - 1

 پایایی -2

 یم پذیريتعم - 3

 عادالنه بودن  - 4

 امکانپذیربودن  -5
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 .موجب ارتقاي یادگیري شود - 6
 

  :نمونه هایی از روش هاي آزمون براي حیطه  هاي مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند از* 
• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

  
اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -12

  :شکده و دانشگاههیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرائی دان
  

 بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزار می شود به study guideتوصیه می شود **
  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . کارآموزان و کارورزان داده شود

  برنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش. 1
  یمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیرانمعرفی ب. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  نحوه انجام حضور و غیاب. 4
  حدود وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانه. 5
 و انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی. 6

  درمانی
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
 و نیز یک نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر log bookالزم است در این جلسه یک نسخه از . 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  ه پزشکیقرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکد* 

  . الزامی است تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی 
  

  ):curriculum management( فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی -13
  در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان . 1
نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا . 2

  نماینده  وي
  آموزش اعضاي هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولوم. 3

  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی-14
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زیر توسط گروه آموزشی الزم است  درهردوره ،ارزیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی  •
مربوطه و با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آمده  براي 

 :ارتقاي کیفیت برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گردد

  

گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فواصل منظم زمانی به  •
رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامه به اعضاي دانشکده پزشکی،

   گروه ارزشیابی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارائه نماید
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  پنجمین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی
  2/10/88روزچهارشنبه مورخ 

  
  
  

   آموزشی CD مراه با ـه
   

  
  
  

تگذاران سیاسمقدمه و سخنی با  

  33مصوبه مصوبه 
  برنامه آموزشی ضروريبرنامه آموزشی ضروري

  رادیولوژي درمقطع کارآموزيرادیولوژي درمقطع کارآموزي
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محترم آموزش پزشکی عمومی ، اعضاي محترم هیئت علمی   دانشکده هاي پزشکی و دانشجویان 
 :پزشکی در جمهوري اسالمی ایران 

  
 این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،

  .می باشدزشکی گاهها ي علوم پصاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی دانش
روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ازسال 

  . آغاز شد1386
  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 

  outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  - 7
ند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی این س

عمومی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی مصوب و  
 توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان 27/4/1388آ مورخ /172628/12طی نامه شماره 

 .پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردیدو آموزش 
  بازنگري مقطع بالینی شامل دوره کارورزي و کارآموزي :مرحله دوم-2

  .این مرحله در حال پایان می باشد.. که بحمدا
  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3

 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر لینیکوریکولوم با و محصول نهاییزمانی که 
تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به 

  .توانمندي هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان ضروري است 
  retrogradeی عمومی به صورتبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پزشک

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 

  درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل 
  .توانمندي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد 
ایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می ب

  .حداقل توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی عمومی را دربرگیرد
در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی عمومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت 

  :است از 
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• disease –orientedدن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري  بودن به جاي سالمت محوربو
)preventive medicine (  

• hospital-based    بودن به جايcommunity-orientedبودن   
تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جاي مطالب مربوط به توانمندیهاي  •

 primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 مهارت ها و نگرش ها کم توجهی به آموزش  •
 کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت جامعه  •
کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف آموزشی در حیطه  •

  مهارت ها و نگرش 
 آموزشی که برخی از آن بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان هاي

هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس مراکز آموزش طب  tertiary care centerها حتی 
سرپایی استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گونه اي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده 

زند ،به طورجدي  در مدنظر و در آنها آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپردا
 . سیاستگذاران آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد

محوري –محوري به سوي سالمت - تغییر سو و جهت فعالیت  آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمار
شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( نیاز به نگاهی همه جانبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن 

نی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی خدمات درما
تمام وقت ، تأسیس مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویکرد جامعه نگر و سایر عرصه هاي آموزشی 
 ..)مناسب  ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آموزش اعضاي هیئت علمی ،

  برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نوبه خود ،.  دارد
  .نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد

بدیهی است دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري ،برنامه 
 راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی ریزي و عزم

مایه خوشوقتی است که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال .دارد
  .وتالشی عظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشد

   شد ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  رالذا مالحظه می گردد که باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر
 نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اقدامی تدریجی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق 

 curriculum on(وساختن زیرساخت ها را می طلبد ،درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ 
paper( در عمل دردانشکده ها اجرامی شود   برنامه آموزشی که در حقیقت و با  

)curriculum in actionمتفاوت خواهد بود .  
 ،گام هاي بلندي رو به جلو 1364درراستاي سالمت محوري ،برنامه حاضر نسبت به برنامه سال 

برداشته است و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت     
  .ب تر و مؤثرترخواهد شدپرشتا

با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي ، بازنگري مقاطع 
  .فیزیوپاتولوژي و علوم پایه آغاز شده است
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  :ی که الزم است در بازنگري علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند ازیمحورها
ها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب حداقل ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آن - 1

  توانمندي هاي مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی کشور
   ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی -2
  المت  نیازهاي ملی و منطقه اي در بخش س- 3
4 - core بودن سرفصل ها و محتواي آنها   
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
   امکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور- 6
   علوم پایه و بالینی integration استراتژي هاي مؤثر آموزشی مانند - 7
  ذکر   ،exposure early clinical ادغام عمودي بااستفاده ازروش هاي مختلف  مانند -8

  clinical correlates و ..  
  کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا-9
   نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
   ارزشیابی هاي برنامه انجام شده در دانشگاههاي -11
   تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي اخیر -12
 و پرهیز از افزایش طول دوره curriculum overloadت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز  رعای-13

  دکتراي پزشکی عمومی 
14- emerging topics در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا   
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
  ي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما نقش ها-16
   مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودانش آموخته پزشکی -17
 مناسب و متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزمون هاو مطالعه بیشتر (references) منابع - 18

  دانشجویان 
لمی دانشگاه علوم عضومحترم هیئت ع(در خاتمه اززحمات سرکارخانم دکتر مهرزاد مهدیزاده 

مدیرمحترم گروه رادیولوژي (،جناب آقاي دکتر قناعتی )پزشکی  و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 
وکلیه اعضاي محترم  کمیته تدوین برنامه ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

هت استفاده کلیه  آموزشی همراه را نیزتدوین وج CDآموزشی ضروري رشته رادیولوژي که 
  .دانشگاههاي علوم پزشکی  ارائه نمودند ،قدردانی می نماییم

از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي علوم 
پزشکی کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا می شود 

  : خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به آدرس نطرات و پیشنهادات سازنده
–طبقه هشتم –وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 

  .ارسال فرمایید 021 -88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 
  با سپاس

  اي آموزش پزشکی عمومیدبیرخانه شور
  1388دي ماه 
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  یک ماه:  طول دوره- 1
   ساعت 130:  مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره -2
  : مدیر مسئول برنامه- 3

  معاون آموزشی بخش رادیولوژي 
  : اعضاي هیئت علمی برنامه- 4

ي مختالف رادیولوژي ساعات تدریس نظري بر اساس تعداد اعضاي هیئت علمی  و عالقه آنها در حیطه ها
  . در مورد فعالیتهاي عملی نیز کلیه اعضاي هیئت علمی موظف به شرکت فعال میباشند. تقسیم میشود

  :ازاین برنامه آموزشی ) outcomes( پیامدمورد انتظار-5
  

  : درحیطه دانش-الف
  :در پایان دوره از فراگیر انتظار می رود بتواند

  . وضیح مختصر درباره هر کدام را شرح دهدانواع روش  هاي تصویر برداري و ت -1
بتواند .  ، اثرات بیولوژیک آن بر روي ژن وراههاي حفاظت آن را شرح دهدXویژگی هاي اشعه  -2

 سی تی اسکن و  توموگرافی،( استفاده می شود  Xروش هاي تصویربرداري که در آنها از اشعه 
 مشخص نماید....)  آنژیوگرافی 

را ...)  و MRI  سونوگرافی، ( Xصویربرداري بدون استفاده از اشعه خطرات احتمالی روشهاي ت -3
 . شرح دهد

  :این موارد را در تصویربرداري از سیستم موسکولواسکتال شرح دهد -4

  اندیکاسیون انواع مدالیته هاي تصویربرداري  )الف

 نشانه هاي ضایعات تروماتیک استخوانی ) ب

  ی  نشانه هاي سایر بیماریهاي استخوان )ج
 : این موارد را در تصویربرداري از قفسه صدري شرح دهد-5 

  اندیکاسیون هاوکاربردهاي گرافی ساده، سی تی اسکن و سایر روش  ها  )الف

  در  انواع روش  ها 1یافته هاو گوناگونی هاي طبیعی) ب

   عالئم بیماري هاي ریوي  )ج
   عالئم بیماریهاي مدیاستن و پلور )د
  قفسه صدري مثل پنوموتوراکس  ژانس هايتأکید بر اور )هـ

  در تصویربرداري ساده شکم، یافته هاي طبیعی و بیماریهاي شایع را شرح دهد- 6
  انواع روش  هاي تصویربرداري و یافته ها در شکم حاد،  انسداد گوارشی   و آبسه ها راشرح دهد - 7
  : این موارد را در تصویربرداري از دستگاه گوارش شرح دهد-8

                                                
1 Normal variations 
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  اندیکاسیون و کاربرد روش  هاي مختلف  )لفا
   در  انواع روش  ها2یافته هاو گوناگونی هاي طبیعی) ب
معرفی عالئم تصویربرداري بیماریهاي شایع اولسر پپتیک، تومورها، سل، بیماري هاي ) ج

  انسداد دستگاه گوارشی  ،) (IBDالتهابی روده 
 :  تناسلی شرح دهد–راري  این موارد را در تصویربرداري از سیستم اد-9

  اندیکاسیون و کاربرد انواع روش  هاي تصویربرداري  )الف
   در  انواع روش  ها3یافته هاو گوناگونی هاي طبیعی)  ب
 تناسلی  و عالئم آنها،  مانند تصویربرداري _معرفی بیماریهاي شایع سیستم ادراري)  ج

  ...ادي پیلونفریت ، آنومالی هاي  مادرز تومورها،  سنگ،
 :کاربرد روشهاي مختلف در بیماریهاي رحم و تخمدانها را شرح دهد- 10
 معرفی ماموگرافی، اندیکاسیون ها و کاربرد اقدامات  مداخله اي-11
  شرح تصویر نرمال انواع دستگاه هاي بدن  :سی تی اسکن-12
 الی  کاربرد،  اندیکاسیون و خطرات احتم :توضیح مختصر درباره پزشکی هسته اي-13
14  -   MRI اصول و کاربردآن در بیماریها ، 
متفاوت با (این موارد را در تصویربرداري در اطفال با توجه به بیماریهاي شایع و یافته هاي نرمال - 15

 : شرح دهد  )بالغین
   دستگاه تنفسی  )الف
  دستگاه گوارش) ب
   دستگاه ادراري تناسلی  ) ج
   بیماریهاي استخوانی  )د
  ...  اپیگلوتیت و - جسم خارجی :  ویژه به اورژانس ها توجه )هـ
 
  : این موارد را در تصویر برداري از سرو گردن شرح دهد-16
  اندیکاسیون و کاربرد روش هاي مختلف تصویربرداري  )الف
   )تومورها، سینوزیت، بیماریهاي تیروئید و لنفادنوپاتی(معرفی اجمالی بیماریها و نتایج ) ب
 :موارد را در تصویربرداري از سیستم اعصاب مرکزي شرح دهداین   - 17

یعات تروماتیک سیستم اعصاب کاربرد و اندیکاسیون هاي تصویربرداري و یافته ها در ضا
  شامل خونریزي ها ، هماتوم هاي مغزي و ضایعات استخوانی ستون فقراتمرکزي 

 عوارض آنها و راه درمان  ي، موارد حاجب مورد استفاده در روش هاي مختلف تصویربردار- 18
  . عوارض را شرح  دهد

 . اندیکاسیون، کاربرد و اصول آنژیوگرافی را شرح دهد-19
را ...)بیوپسی تحت هدایت، درناژ و (اندیکاسیون ، کاربرد و اصول اقدامات مداخله اي رادیولوژي - 20

   .شرح دهد
  :ژانس قابلیت هاي  تشخیصی زیر را دارا باشد  در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود در بیماران اور

  رادیوگرافی ساده شکم و روش هاي تصویربرداري مناسب در شکم حاد  - 1

                                                
2 Normal variations 
3 Normal variations 
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  نشانه شناسی و اورژانس ها  ،)   نرمالCXR(تصویر طبیعی قفسه سینه -2
 نشانه شناسی بیماري هاي استخوان به ویژه تروما - 3
شامل (دیکاسیون هاي آنها در بیماران کاربرد مناسب روش  هاي مختلف تصویربرداري و ان - 4

 )  و آنژیوگرافیMRI  سی تی اسکن،  سونوگرافی،  رادیوگرافی،
 اقدامات مناسب تصویربرداري در اورژانس هاي سر و گردن و سیستم اعصاب مرکزي  -5
 روش هاي تصویربرداري مناسب در سیستم ادراري و تناسلی  - 6
  
  : درحیطه مهارت- ب

  موضوع  ردیف
  .تشخیص موارد نرمال و واریاسیون هاي طبیعی به طوري که مانع از اقدامات اضافه گرددتوانائی   1
  توانایی تشخیص یافته هاي تصویر برداري در موارد اورژانس شایع   2
  توانائی انطباق گزارشات تصویر برداري با یافته هاي موجود در کلیشه ها  3
  ا و گزارش رادیولوژي با یافته هاي بالینیتوانائی انطباق یافته هاي موجود در کلیشه ه  4
  
  : درحیطه نگرش-ج

  موضوع  ردیف
  توجه به حفظ نظم و انضباط  1

  دقت در اندیکاسیون هاي رادیولوژي از نظر میزان پرتودهی بیمار   2

3  
 درمانی و نه به عنوان یک ابزار مهارتی –شناخت رادیولوژي به عنوان یک علم تشخیصی 

  ...)به شکل انجام مشاوره هاي قبل و بعد از انجام اقدامات رادیولوژیک و (پزشکان بالینی 

4  
توجه به کارآیی هر روش در تشخیص بیماري هاي مختلف و انتخاب بهترین آن ها از لحاظ 

  ارزش تشخیصی و هزینه ایجاد شده 
  
  :يو متدولوژي تعیین محتواي ضرور)core content( شاخص هاي تعیین محتواي ضروري - 6

 موضوع تشخیص بیماري از اولویت هاي نظام سالمت کشور باشد  •

  شایع و مهم بودن  شکایات و بیماري هاي قابل تشخیص در طب رادیولوژي •
  .تشخیص وپیش گیري بیماري، مورد نیاز جامعه باشد •
  . تشخیص وپیش گیري بیماري تاثیر بر سالمت فرد و خانواده داشته باشد •
  ظام سالمت کشورنقش  دانش اموختگان در ن •

 
 : محتوایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق الذکر حاصل شوند- 7
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  موضوع  ردیف
  معرفی انواع روش  هاي رادیولوژي   1
   رادیوبیولوژي و حفاظت در برابر اشعه   2
 ري هاي استخوانی نشانه شناسی و اندیکاسیون هاي کاربرد انواع روش  هاي رادیولوژي در بیما  3

  نشانه شناسی و اندیکاسیون هاي کاربرد انواع روش  هاي رادیولوژي در تروماي استخوان   4

  نشانه شناسی ومعرفی اجمالی بیماریهاي استخوان   5
   )و سایر روش  ها Ct Scanاندیکاسیون عکس ساده،  پوزیشن ها،  ( گرافی طبیعی قفسه صدري  6

تومورال و  مدیاسیتن ، پلور، بیماري پارانشیمال،  عفونی، (  صدري اي قفسۀمعرفی اجمالی بیماریه  7
  و نشانه شناسی رادیولوژي این اختالالت) پولموناري سیرکولیشن

  رادیولوژي ساده شکم وا ندیکاسیون روش  هاي تصویر برداري مختلف در بررسی دستگاه گوارش   8
  کم حاد و روش  هاي تصویر برداري در این مواردمعرفی اجمالی بیماریهاي دستگاه گوارش و ش  9

 تناسلی ،اندیکاسیون و  روش  هاي تصویر برداري در – معرفی اجمالی بیماریهاي دستگاه ادراري   10
   تناسلی–بررسی سیستم ادراري 

  اندیکاسیون و  روش  هاي تصویر برداري در بیماریهاي زنان و ماموگرافی   11
12  CT  اسکن بدن   
13  Nuclear Medicine  

  )سیستم گوارشی و ادراري (1رادیولوژي اطفال  14
  )و استخوان  Chest (2رادیولوژي اطفال  15
  رادیولوژي سر و گردن   16
  بررسی رادیولوژیک ضایعات تروماتیک سیستم اعصاب مرکزي   17
  ی کاربرد انواع مواد حاجب در رادیولوژي، اصول و اندیکاسیون هاي آنژیوگراف  18
 MRI اندیکاسیون هاي   19
   رادیولوژي مداخله اي   20

  
  : روش آموزش دادن و فراگرفتن -8

 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •
educationتوصیه می شود،.  

هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یا • دگیري درکارورزان الزم است ترجیحاً
 .می شود،آموزش داده شود

 .استفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردد •
 :نمونه هایی از روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از •
 

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
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• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 
• ……………. 
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  :منابع-  9
  .رفرانس علمی آخرین چاپ کتاب آرمسترانگ میباشد*  •

• Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging. 5th edition, Black Well: 2004 

 :دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول دوره) formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  - 10

الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد  •
  :از روش هاي ارزیابی مختلف مانندبراي این منظور می توان . ارزیابی عینی قرار گیرد

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 

 .دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است . استفاده نمود
.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي 

 .افزایداستفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر روایی و پایايِ آن می 

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
 .انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارآموز داده شود

  
 :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11

  
  :یان دوره لحاظ گردد عبارتند ازاصولی که الزم است در طراحی آزمون هاي پا

 آزمون به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی مورد blueprintاست  الزم - 1
  .انتظار در برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشد

  .ایایی مناسب قرار گیردالزم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با روش هاي داراي روایی  و پ -2
آنچه در انتخاب روش ارزیابی فراگیر اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که اصول زیر در آن رعایت شده  -3

  :باشد
  روایی -4
 پایایی -5

 تعمیم پذیري -6

 عادالنه بودن  -7

 امکانپذیربودن  -8

 .موجب ارتقاي یادگیري شود -9
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 :ختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند ازنمونه هایی از روش هاي آزمون براي حیطه  هاي م* 

• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

  
اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -12

 :هیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرائی دانشکده و دانشگاه

  
 بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزار می شود به study guideتوصیه می شود **

  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . و کارورزان داده شودکارآموزان 
  برنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش. 1
  معرفی بیمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیران. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  نحوه انجام حضور و غیاب. 4
  د وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانهحدو. 5
انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی و . 6

  درمانی
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
 نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر  و نیز یکlog bookالزم است در این جلسه یک نسخه از . 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  قرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکی* 

  . الزامی است تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی 
  

  ):curriculum management(یند اداره و مدیریت برنامه آموزشی  فرآ-13
  در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان . 1
نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا . 2

  نماینده  وي
   هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولومآموزش اعضاي. 3
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  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی-14

الزم است  درهردوره ،ارزیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر توسط گروه آموزشی  •
مربوطه و با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آمده  براي 

  :فیت برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گرددارتقاي کی

  
گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فواصل منظم زمانی به 
دانشکده پزشکی،رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامه به اعضاي 

  .زش پزشکی عمومی ارائه نمایدگروه ارزشیابی دبیرخانه شوراي آمو
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  پـیـوسـت
جزئیات نحوه ارائه برنامه 

  آموزشی
  دردانشکده پزشکی

این قسمت توسط  گروه آموزشی (
  )گردد   دانشگاه تکمیل میرادیولوژي
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الزم است جدول زیر توسط گروه آموزشی مربوطه دردانشکده پزشکی  تکمیل و :ارتباط محتوا با بخش 
  .شی  قرار گیردیئت علمی و مجریان آموزز دوره در اختیار دانشجویان ،اعضاي هدر آغا

  
منظوراین است که مشخص شود هرمحتوایی درکجا ، درچه زمانی، توسط کدام استاد و باچه : توضیح(

درحقیقت در این قسمت برنامه عملی روزانه که باید دراختیار اعضاي . روشی قراراست آموزش داده شود
لمی برنامه و کارآموزان قرارگیرد، برروي کاغذ آورده می شود تا آنها به آسانی در عمل بتوانند هیئت ع

  .)برنامه را اجرا و دنبال نمایند
ترجیحا به . محتوایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق الذکر حاصل شوند

 .ترتیب زیر آموزش داده شود

  زمان آموزش  ن آموزشمکا عنوان محتوا ردیف
  استاد  )ساعت(

        معرفی انواع روش  هاي رادیولوژي  1
2  

 
         رادیوبیولوژي و حفاظت در برابر اشعه 

3 
نشانه شناسی و اندیکاسیون هاي کاربرد انواع روش  هاي 

 رادیولوژي در بیماري هاي استخوانی 
      

4  
 

هاي نشانه شناسی و اندیکاسیون هاي کاربرد انواع روش  
  رادیولوژي در تروماي استخوان 

      

        نشانه شناسی ومعرفی اجمالی بیماریهاي استخوان  5

6 
اندیکاسیون  پوزیشن ها،  ( گرافی طبیعی قفسه صدري

   )و سایر روش  ها Ct Scanعکس ساده، 
      

        نشانه شناسی رادیولوژي قفسه صدري  7

   صدري معرفی اجمالی بیماریهاي قفسۀ  8
  ) مدیاسیتن و پلور(  )1 (

      

9 
   صدري معرفی اجمالی بیماریهاي قفسۀ

تومورال و پولموناري  بیماري پارانشیمال،  عفونی، ( )2 (
   )سیرکولیشن

      

10 
  رادیولوژي ساده شکم وا ندیکاسیون
 روش  هاي تصویر برداري مختلف در بررسی دستگاه 

  گوارش 

      

11 
رش و روش  هاي معرفی اجمالی بیماریهاي دستگاه گوا

  تصویر برداري
      

        اندیکاسیون و تفسیر یافته هاي رادیولوژي در شکم حاد  12

13 
 اندیکاسیون و  روش  هاي تصویر برداري در بررسی 

   تناسلی –سیستم ادراري 
      

         تناسلی – معرفی اجمالی بیماریهاي دستگاه ادراري  14
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15 
ري در بیماریهاي زنان اندیکاسیون و  روش  هاي تصویر بردا

  و ماموگرافی 
      

16 CT  اسکن بدن         
17  Nuclear Medicine        
        )سیستم گوارشی و ادراري (1رادیولوژي اطفال  18
        )و استخوان  Chest (2رادیولوژي اطفال  19
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  پنجمین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی
  2/10/88روزچهارشنبه مورخ 

  
  
  
  

  44مصوبه مصوبه 
  برنامه آموزشی ضروريبرنامه آموزشی ضروري

 درمقطع  درمقطع نورولوژي نورولوژي 
  کارآموزيکارآموزي
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مه و سخنی با سیاستگذاران محترم آموزش پزشکی عمومی ، اعضاي محترم هیئت علمی   مقد

 :دانشکده هاي پزشکی و دانشجویان پزشکی در جمهوري اسالمی ایران 
  

 این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،
  .می باشدزشکی ترم هیئت علمی دانشگاهها ي علوم پصاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي مح

روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ازسال 
  . آغاز شد1386

  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 
  outcomeی یا تدوین محصول نهای:مرحله نخست  - 1

این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی 
عمومی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی مصوب و  

شت ،درمان  توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهدا27/4/1388آ مورخ /172628/12طی نامه شماره 
 .و آموزش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردید

  بازنگري مقطع بالینی شامل دوره کارورزي و کارآموزي :مرحله دوم-2
  .این مرحله در حال پایان می باشد.. که بحمدا

  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3
 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر کوریکولوم بالینی و اییمحصول نهزمانی که 

تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به 
  .توانمندي هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان ضروري است 

  retrogradeي دوره دکتراي پزشکی عمومی به صورتبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضرور

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 
  درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل 

  .توانمندي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد 
  
  

موزشی تدوین شده می بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند حداقل درپایان کار،برنامه هاي آ
  .توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی عمومی را دربرگیرد
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در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی عمومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت است 
  :از 

• disease –orientedبه جاي سالمت محوربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري  بودن 
)preventive medicine (  

• hospital-based    بودن به جايcommunity-orientedبودن   
تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جاي مطالب مربوط به توانمندیهاي  •

 primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها  •
 کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت جامعه  •
کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف آموزشی در حیطه  •

  مهارت ها و نگرش 
رزان دربیمارستان هاي آموزشی که برخی از آن بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارو

هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس مراکز آموزش طب  tertiary care centerها حتی 
سرپایی استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گونه اي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده 

متعهد به آموزش بپردازند ،به طورجدي  در مدنظر و در آنها آموزش دهندگان  واجدشرایط و 
 . سیاستگذاران آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد

محوري –محوري به سوي سالمت - تغییر سو و جهت فعالیت  آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمار
 بارارائه شامل متناسب و متعادل نمودن( نیاز به نگاهی همه جانبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن 

خدمات درمانی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی 
تمام وقت ، تأسیس مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویکرد جامعه نگر و سایر عرصه هاي آموزشی 

 ..)زش اعضاي هیئت علمی ،مناسب  ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آمو
 برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نوبه خود ،.  دارد

  .نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد
   ،بدیهی است دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري

برنامه ریزي و عزم راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی 
مایه خوشوقتی است که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال .دارد

  .وتالشی عظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشد
ضیحاتی که در باالذکر شد ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  را لذا مالحظه می گردد که باتوجه به تو

نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اقدامی تدریجی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق 
 curriculum on(وساختن زیرساخت ها را می طلبد ،درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ 

paper( وزشی که در حقیقت و در عمل دردانشکده ها اجرامی شود   برنامه آمبا  
)curriculum in actionمتفاوت خواهد بود .  

 ،گام هاي بلندي رو به جلو برداشته 1364درراستاي سالمت محوري ،برنامه حاضر نسبت به برنامه سال 
،این حرکت     است و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم 

  .پرشتاب تر و مؤثرترخواهد شد
با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي ، بازنگري مقاطع 

  .فیزیوپاتولوژي و علوم پایه آغاز شده است
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  :محورهاي که الزم است در بازنگري علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از
 پیش نیاز بودن آنها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب رتباط سرفصل ها وا - 1

حداقل توانمندي هاي مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی 
  کشور

   ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی -2
  منطقه اي در بخش سالمت  نیازهاي ملی و - 3
4 - core بودن سرفصل ها و محتواي آنها   
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
   امکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور- 6
   علوم پایه و بالینی integration استراتژي هاي مؤثر آموزشی مانند - 7
   ،ذکر exposure early clinicalختلف  مانند  ادغام عمودي بااستفاده ازروش هاي م-8

clinical correlates و ..  
  کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا-9
   نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
   ارزشیابی هاي برنامه انجام شده در دانشگاههاي -11
   اخیر  تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي-12
 و پرهیز از افزایش طول curriculum overload رعایت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز -13

  دوره دکتراي پزشکی عمومی 
14- emerging topics در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا   
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
   نقش هاي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما-16
   مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودانش آموخته پزشکی -17
 مناسب و متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزمون هاو (references) منابع - 18

  مطالعه بیشتر دانشجویان 
ی هیئت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرام

کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا می شود نطرات و 
  :پیشنهادات سازنده خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به آدرس 

–طبقه هشتم –وزش پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آم–خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 
  .ارسال فرمایید 021-88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 

  با سپاس
  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی

  1388دي ماه 
  : طول دوره- 1

) کدهشامل دروس عملی در بخش نورولوژي و دروس نظري در کالس درس دانش(یک ماه کارآموزي 
  .ترجیحا بطور همزمان ارائه شوند

  :مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره  - 1
  . الزامی می باشد ساعت حضور در بخش نورولوژي 130
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 ساعت دیگر بصورت جداگانه 34با توجه به آنکه نورولوژي دو واحد نظري بصورت مجزا دارد، ***
  .مختص آن می باشد

  :مدیر مسئول برنامه -2
می گروه نورولوژي که مسئول برنامۀ آموزش نورولوژي دانشجویان می باشد و خود با رأي عضو هیئت عل

اکثریت اعضاء هیئت علمی بخش یا بخش هاي نورولوژي ، تحت پوشش دانشکده پزشکی مربوطه ، در 
  .جلسۀ گروه نورولوژي ، انتخاب شده باشد

  : اعضاي هیئت علمی برنامه- 4
 دانشکده اي در اجراء برنامه آموزشی نقش داشته باشند تقسیم سهم هر تمامی اعضاء گروه نورولوژي هر

عضو هیئت علمی گروه از ساعات آموزش ، بر اساس میزان مسئولیت هاي افراد مختلف گروه و با توافق 
  .درون گروهی خواهد بود

  :ازاین برنامه آموزشی ) outcomes( پیامدمورد انتظار-5
  : درحیطه دانش-الف
ید دانش کافی در مورد اپیدمیولوژي، سبب شناسی، بیماریزایی، آسیب شناسی، تظاهرات  باآموزکار

بالینی، تاریخچه بالینی، تاثیر عوامل بالقوه فیزیکی و روحی بر بیمار ، بررسی، واصول مقدماتی درمان 
  .رولوژي را پیدا کندورولوژي و اورژانس هاي نوبیماردر زمینه بیماریهاي شایع و مهم ن

  :رحیطه مهارت د- ب
  توانایی گرفتن شرح حال وانجام معاینه نورولوژیک در بیماران نورولوژیک هوشیار - 1
 توانایی انجام معاینه نورولوژیک در بیماران با اختالل هوشیاري -2
توانایی  شناخت یک  سی تی اسکن نرمال و تشخیص خونریزي مغزي، انفارکتوس هاي بارز  - 3

  مغزي، توده هاي مغزي و هیدروسفالی
مهارت هاي کسب یک شرح حال هدفمند جهت تعیین محل آسیب و ماهیت بیماري و اقدامات  - 4

 .تشخیصی الزم
 ژ  حداقل بر روي موال توانائی انجام پونکسیون لومبار -5

  : درحیطه نگرش-ج
توانائی در نحوة برخورد با بیماران و همراهان از نظر اصول اخالقی، مسایل قانونی و نحوة  - 1

 دانش و مهارت خود نتیجه گیري از 
اعم از پزشکان، پرستاران و غیر ( توانائی برقراري تعامل با سایر همکاران در حیطۀ پزشکی  -2

 ) پزشکان 
  توانائی برقراري ارتباط با خانواده مراجع وآموزش به خانواده - 3
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  :و متدولوژي تعیین محتواي ضروري)core content( شاخص هاي تعیین محتواي ضروري - 6
  ه و کشور بخصوص دربخش هاي اورژانس مراکز پزشکی نیاز جامع - 1
  شیوع بیماریهاي نورولوژیک در درمانگاههاي سرپایی و بخش هاي نورولوژي  -2
 بیماریهاي قابل درمان و قابل پیشگیري در نورولوژي  - 3
 بارش افکار اعضاء کمیته تدوین برنامۀ آموزش پزشکی عمومی  - 4
ي مصوب دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و راهنماي آزمون پذیرش دستیار رشته نورولوژ -5

 تخصصی 
 برنامه هاي آموزشی معتبر بین المللی  - 6
 در برنامه کشوري وزارتخانه بودن - 7
ترجیحا . محتوایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق الذکر حاصل شوند -8

  .به ترتیب زیر آموزش داده شود
  )مباحث درسی بیماري هاي مغز و اعصاب نظري( حیطه دانش :  جدول شماره یک - الف

 

 عنوان محتوا ردیف
 معاینه نورولوژیک 1

2  
 

  تعیین محل آسیب در نورولوژي
  )اختالالت  حرکت ، حس ، تعادل ، شناخت ، تکلم (

3 
 

 کما و سایر اختالالت هوشیاري
 )تعریف واژه ها، معاینه، برخورد تشخیصی و درمان هاي اولیه(

4  
 

  اي مغزيسکته ه
 )تقسیم بندي، آشنائی با عوامل خطرو پیشگیري، اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه ( 

5 
  اختالالت تشنجی

 )تقسیم بندي، تشخیص هاي افتراقی، اصول تشخیصی ، درمان و پیشگیري(

6 
، میگرن ،آشنایی با علل سردرد، شناخت سردردهاي اولیه و ثانویه، اصول درمان سردرد هاي تنشی 

 ، نورالژي تري ژمینوالسترک
  افزایش فشار اینتراکرانیال و علل آن و آشنایی با عالئم ضایعات فضاگیر مغزي  7

8 
  اختالالت حرکتی غیر ارادي

  ) سیدنهام کره سمیولوژي و علل اختالالت حرکتی غیر ارادي، پارکینسون، ویلسون،(

9 
  مولتیپل اسکلروزیس

   )افتراقی و اصول درمانعالئم بالینی، تشخیص، تشخیص هاي (

10 
  اختالالت شناختی و دمانس

  )تعریف، علل و برخورد تشخیصی، تشخیص افتراقی، آلزایمر(

11 
  بیماریهاي عضالنی و بیماریهاي پیوندگاه عصبی عضالنی

سمیولوژي ، اصول تشخیص، طبقه بندي، بیماري هاي التهابی عضله، کلیات دیستروفی ها و بیماري (
  )ومیاستنی گرا

  سرگیجه   12
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  )تعریف واژه ها، آشنایی با علل سرگیجه محیطی و مرکزي، اصول تشخیص و درمان(

13 
  آشنایی با اقدامات پارکلینیک در نورولوژي 

  )ي، الکترومیوگرافیزآشنایی مقدمات ضرورت کاربرد روش هاي مختلف تصویربرداري، نوار مغ(

14 
  حرکه اختالالت نوروپاتیک و بیماریهاي نرون م

سمیولوژي، تقسیم بندي، سندرم گیلن باره، تشخیص هاي افتراقی و درمان آن، اصول کلی تشخیص و (
 )روپاتی هاي تحت حاد و مزمنودرمان ن

15 
  عفونت هاي سیستم عصبی 

  )سمیولوژي، اصول تشخیص و درمان مننژیت، انسفالیت و آبسه مغزي(
  مومیت هاعوارض نورولوژیک بیماریهاي سیستمیک و مس  16

  اختالالت خواب  17
  )آشنایی با نارکولپسی، آپنه خواب، بی خوابی و پر خوابی(

  کمردرد و درد گردن و اندامها با منشا عصبی  18
  )روپاتی هاي فشاري و رادیکولوپاتی هاودردهاي ناشی از ن(
  )مباحث ارائه شده در بخش هاي مغز و اعصاب( حیطه دانش –ب 
 عنوان محتوا ردیف

  توانائی رویکرد تشخیصی درمانی اولیه در بیمار مبتال به اغما 1
 

2  
 

  توانائی رویکرد تشخیصی درمانی اولیه در بیمار مبتال به سکته مغزي

3 
 

 توانائی رویکرد تشخیصی درمانی اولیه در بیمار مبتال به تشنج و در بیمار در حال تشنج

4  
 

 ار مبتال به سردرد توانائی رویکرد تشخیصی درمانی اولیه در بیم

 توانائی رویکرد تشخیصی درمانی اولیه در بیمار مبتال به دمانس 5

  توانائی رویکرد تشخیصی درمانی اولیه در بیمار مبتال به ضعف هاي عضالنی 6
 

  توانائی رویکرد تشخیصی درمانی اولیه در بیمار مبتال به سرگیجه  7
   بیمار مبتال به اختالل خوابتوانائی رویکرد تشخیصی درمانی اولیه در 8
  توانائی رویکرد تشخیصی درمانی اولیه در بیمار مبتال به درد کمر، گردن و اندام ها 9
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  :  حیطه مهارت- ج
 عنوان محتوا ردیف

 توانائی گرفتن شرح حال هدفمند در نورولوژي  1
  توانائی معاینه نورولوژي 2
 ه در بیمار مبتال به اغماء توانائی رویکرد تشخیصی و درمانی اولی 3

4  
 

توانائی  شناخت یک  سی تی اسکن نرمال و تشخیص خونریزي مغزي، انفارکتوس هاي بارز مغزي، 
  توده هاي مغزي و هیدروسفالی

  حداقل بر روي موالژ) پونکسیون لومبر (LPتوانائی انجام  5
 
  :خش نورولوژي کسب نماید توانمندیهائی عملی که دانشجو باید در طی دوره کارآموزي ب-8
  

 عنوان محتوا ردیف
 توانائی گرفتن شرح حال هدفمند در نورولوژي  1
  توانائی معاینه نورولوژیک  2
 توانائی رویکرد تشخیصی و درمانی اولیه در بیمار مبتال به اغماء  3

4  
 

بارز مغزي، توانائی  شناخت یک  سی تی اسکن نرمال و تشخیص خونریزي مغزي، انفارکتوس هاي 
  توده هاي مغزي و هیدروسفالی

  حداقل بر روي موالژ) پونکسیون لومبر (LPتوانائی انجام  5
 توانائی رویکرد تشخیصی و درمانی اولیه در بیمار در حال تشنج  6

 
 

 : روش آموزش دادن و فراگرفتن -9
 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •

educationتوصیه می شود،. 
هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یادگیري درکارورزان  • الزم است ترجیحاً

  .می شود،آموزش داده شود
  . استفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردد •
است که موجب حداکثر یادگیري گردد و متناسب بطورکلی ،آنچه اصل است استفاده ازروش هایی  •

 .ترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  باشد
 : نمونه هایی از روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از •
 

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
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• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 
……………. 
 
• Bedside teachin 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 

…………….   
  :  منابع اصلی براي آزمون - 10

1) Clinical Neurology. Aminoff Micheal,Simon R.,Greenberg D. McGrawHill : 
2005,6th ed. 

  : بیشترمنابع پیشنهادي جهت مطالعه
  ، سردرد از هاریسونMSمباحث صرع، سکته مغزي،) 2

2.Harrison’s Principles of Internal Medicine .Kasper L.Dennis, Braunwald 
E.,Longo D., Jameson L.,Anthony S. Mc Graw Hill, 18th,2007 

 
  فصل معاینه نورولوژیک از کتاب بیتز)3
 :دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول دوره) formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  -11

تید و دستیاران مورد الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اسا •
  :براي این منظور می توان از روش هاي ارزیابی مختلف مانند. ارزیابی عینی قرار گیرد

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 
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دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است . استفاده نمود
. نمی شود به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه 'Global rating forms'استفاده از فرم هاي .

 .استفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر روایی و پایايِ آن می افزاید

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
 .انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارآموز داده شود

  
 :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -12

  :اصولی که الزم است در طراحی آزمون هاي پایان دوره لحاظ گردد عبارتند از
 آزمون به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی مورد blueprintاست  الزم - 1

  .انتظار در برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشد
 مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با روش هاي داراي روایی  و پایایی مناسب قرار الزم است دانش، -2

  .گیرد
آنچه در انتخاب روش ارزیابی فراگیر اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که اصول زیر در آن رعایت  -3

  :شده باشد
  روایی - 4
 پایایی -5

 تعمیم پذیري - 6

 عادالنه بودن  - 7

 امکانپذیربودن  -8

 .قاي یادگیري شودموجب ارت -9

 :نمونه هایی از روش هاي آزمون براي حیطه  هاي مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند از* 

• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

  
اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -13

 :هیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرائی دانشکده و دانشگاه

  
 در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزار می شود به  بخشstudy guideتوصیه می شود **

  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . کارآموزان و کارورزان داده شود
  برنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش. 1
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  معرفی بیمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیران. 2
  ح برنامه کلی آموزشی در طی دورهتشری. 3
  نحوه انجام حضور و غیاب. 4
  حدود وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانه. 5
انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی و . 6

  درمانی
   بیمارستانسخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت. 7
 و نیز یک نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر log bookالزم است در این جلسه یک نسخه از . 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  قرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکی* 

  . الزامی است ت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی تمامی  فراگیران و اعضاي هیئ
  

  ):curriculum management( فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی -14
  در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان . 1
شی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموز. 2

  نماینده  وي
  آموزش اعضاي هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولوم. 3
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  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی- 15

الزم است  درهردوره ،ارزیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر توسط گروه آموزشی مربوطه  •
ارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آمده  براي ارتقاي کیفیت و با همکاري و نظ

  :برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گردد

  
گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فواصل منظم زمانی به 

 ارتقا و اصالح برنامه به اعضاي دانشکده پزشکی،رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور
  .گروه ارزشیابی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارائه نماید
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  پـیـوسـت
جزئیات نحوه ارائه برنامه 

  آموزشی
  دردانشکده پزشکی

  
این قسمت توسط  گروه آموزشی (

  )نورولوژي دانشگاه تکمیل میگردد 
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 زیر توسط گروه آموزشی مربوطه دردانشکده پزشکی  تکمیل و الزم است جدول:ارتباط محتوا با بخش 
  .در آغاز دوره در اختیار دانشجویان ،اعضاي هیئت علمی و مجریان آموزشی  قرار گیرد

منظوراین است که مشخص شود هرمحتوایی درکجا ، درچه زمانی، توسط کدام استاد و باچه : توضیح(
ر این قسمت برنامه عملی روزانه که باید دراختیار اعضاي درحقیقت د. روشی قراراست آموزش داده شود

هیئت علمی برنامه و کارآموزان قرارگیرد، برروي کاغذ آورده می شود تا آنها به آسانی در عمل بتوانند 
  .)برنامه را اجرا و دنبال نمایند

ترجیحا به . دمحتوایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق الذکر حاصل شون
 .ترتیب زیر آموزش داده شود

 عنوان محتوا ردیف
مکان 
  آموزش

  زمان آموزش
  استاد  )ساعت(

       معاینه نورولوژیک 1
2  

 

  تعیین محل آسیب در نورولوژي
  )اختالالت  حرکت ، حس ، تعادل ، شناخت ، تکلم (

      

3 
 کما و سایر اختالالت هوشیاري

 )تشخیصی و درمان هاي اولیهتعریف واژه ها، معاینه، برخورد (
      

4  
 

  سکته هاي مغزي
 )تقسیم بندي، آشنائی با عوامل خطرو پیشگیري، اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه ( 

      

5 
  اختالالت تشنجی

 )تقسیم بندي، تشخیص هاي افتراقی، اصول تشخیصی ، درمان و پیشگیري(
      

6 
 ثانویه، اصول درمان سردرد هاي آشنایی با علل سردرد، شناخت سردردهاي اولیه و

 ، نورالژي تري ژمینوکالستر، میگرن  ،تنشی 
      

        افزایش فشار اینتراکرانیال و علل آن و آشنایی با عالئم ضایعات فضاگیر مغزي  7

  اختالالت حرکتی غیر ارادي  8
  ) سیدنهام کره سمیولوژي و علل اختالالت حرکتی غیر ارادي، پارکینسون، ویلسون،(

      

9 
  مولتیپل اسکلروزیس

   )عالئم بالینی، تشخیص، تشخیص هاي افتراقی و اصول درمان(
      

10 
  اختالالت شناختی و دمانس

  )تعریف، علل و برخورد تشخیصی، تشخیص افتراقی، آلزایمر(
      

11 
  بیماریهاي عضالنی و بیماریهاي پیوندگاه عصبی عضالنی

ماري هاي التهابی عضله، کلیات سمیولوژي ، اصول تشخیص، طبقه بندي، بی(
  )دیستروفی ها و بیماري میاستنی گراو

      

12 
  سرگیجه  

  )تعریف واژه ها، آشنایی با علل سرگیجه محیطی و مرکزي، اصول تشخیص و درمان(
      

13 
  آشنایی با اقدامات پارکلینیک در نورولوژي 

ي، زوار مغآشنایی مقدمات ضرورت کاربرد روش هاي مختلف تصویربرداري، ن(
  )الکترومیوگرافی
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14 
  اختالالت نوروپاتیک و بیماریهاي نرون محرکه 

سمیولوژي، تقسیم بندي، سندرم گیلن باره، تشخیص هاي افتراقی و درمان آن، (
 )روپاتی هاي تحت حاد و مزمنواصول کلی تشخیص و درمان ن

      

15 
  عفونت هاي سیستم عصبی 

  )ن مننژیت، انسفالیت و آبسه مغزيسمیولوژي، اصول تشخیص و درما(
      

        عوارض نورولوژیک بیماریهاي سیستمیک و مسمومیت ها 16

  اختالالت خواب  17
  )آشنایی با نارکولپسی، آپنه خواب، بی خوابی و پر خوابی(

      

  کمردرد و درد گردن و اندامها با منشا عصبی  18
  )تی هاروپاتی هاي فشاري و رادیکولوپاودردهاي ناشی از ن(

      

 
  .رولوژي کسب نمایدوتوانمندیهائی عملی که دانشجو باید در طی دوره کارآموزي بخش ن

  
  استاد  زمان آموزش  مکان آموزش عنوان محتوا ردیف

       توانائی گرفتن شرح حال هدفمند در نورولوژي  1
        توانائی معاینه نورولوژیک  2

3 
ر توانائی رویکرد تشخیصی و درمانی اولیه د

 بیمار مبتال به اغماء 
      

4  
 

توانائی  شناخت یک  سی تی اسکن نرمال و 
تشخیص خونریزي مغزي، انفارکتوس هاي بارز 

  مغزي، توده هاي مغزي و هیدروسفالی

      

5 
حداقل بر ) پونکسیون لومبر (LPتوانائی انجام 
  روي موالژ

      

6 
توانائی رویکرد تشخیصی و درمانی اولیه در 

 ال تشنج بیمار در ح
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مقدمه و سخنی با سیاستگذاران محترم آموزش پزشکی عمومی ، اعضاي محترم هیئت علمی   
 :دانشکده هاي پزشکی و دانشجویان پزشکی در جمهوري اسالمی ایران 

  5مصوبه 
 برنامه آموزشی ضروري 
 بهداشت و پزشکی اجتماعی

   مقطع کارورزيدر
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 ها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از ده

  .می باشدزشکی صاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاهها ي علوم پ
روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ازسال 

  . آغاز شد1386
  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 

  outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  - 1
این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی 

ب و  عمومی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی مصو
 توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان 27/4/1388آ مورخ /172628/12طی نامه شماره 

 .و آموزش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردید
  بازنگري مقطع بالینی شامل دوره کارورزي و کارآموزي :مرحله دوم-2

  .ن می باشداین مرحله در حال پایا.. که بحمدا
  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3

 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر کوریکولوم بالینی و محصول نهاییزمانی که 
تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به 

  .ورد انتظاراز دانش آموختگان ضروري است توانمندي هاي م
  retrogradeبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پزشکی عمومی به صورت

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 
مندي درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل توان

  .هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد 

درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند حداقل 
  .توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی عمومی را دربرگیرد

کی عمومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت است در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزش
  :از 

• disease –oriented بودن به جاي سالمت محوربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري 
)preventive medicine (  

• hospital-based    بودن به جايcommunity-orientedبودن   
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اي مطالب مربوط به توانمندیهاي تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به ج •
 primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 

 کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها  •
 کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت جامعه  •
آموزشی در حیطه کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف  •

  مهارت ها و نگرش 
بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان هاي آموزشی که برخی از آن 

هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس مراکز آموزش طب  tertiary care centerها حتی 
ه اي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده سرپایی استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گون

و در آنها آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپردازند ،به طورجدي  در مدنظر 
 . سیاستگذاران آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد

محوري –محوري به سوي سالمت - تغییر سو و جهت فعالیت  آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمار
شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( نگاهی همه جانبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن نیاز به 

خدمات درمانی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی 
 آموزشی تمام وقت ، تأسیس مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویکرد جامعه نگر و سایر عرصه هاي

 ..)مناسب  ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آموزش اعضاي هیئت علمی ،
 برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نوبه خود ،.  دارد

  .نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد
  یهی است دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري ،بد

برنامه ریزي و عزم راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی 
مایه خوشوقتی است که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال .دارد
  .شی عظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشدوتال

  لذا مالحظه می گردد که باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر شد ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  را 
نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اقدامی تدریجی، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق 

 curriculum on(طلبد ،درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ وساختن زیرساخت ها را می 
paper( برنامه آموزشی که در حقیقت و در عمل دردانشکده ها اجرامی شود با    

)curriculum in actionمتفاوت خواهد بود .  
 ،گام هاي بلندي رو به جلو 1364درراستاي سالمت محوري ،برنامه حاضر نسبت به برنامه سال 

ته است و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت     برداش
  .پرشتاب تر و مؤثرترخواهد شد

با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي ، بازنگري مقاطع 
  .فیزیوپاتولوژي و علوم پایه آغاز شده است

  : است در بازنگري علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند ازمحورهاي که الزم
ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب حداقل  - 1

  توانمندي هاي مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی کشور
  و پیش نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی  ارتباط سرفصل ها -2
   نیازهاي ملی و منطقه اي در بخش سالمت - 3
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4 - core بودن سرفصل ها و محتواي آنها   
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
   امکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور- 6
   علوم پایه و بالینی integrationموزشی مانند  استراتژي هاي مؤثر آ- 7
 clinical   ،ذکر exposure early clinical ادغام عمودي بااستفاده ازروش هاي مختلف  مانند -8

correlates و ..  
  کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا-9
   نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
  اي برنامه انجام شده در دانشگاههاي  ارزشیابی ه-11
   تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي اخیر -12
 و پرهیز از افزایش طول دوره curriculum overload رعایت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز -13

  دکتراي پزشکی عمومی 
14- emerging topicsهاي پزشکی معتبر دنیا  در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده   
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
   نقش هاي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما-16
   مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودانش آموخته پزشکی -17
ون هاو مطالعه بیشتر  مناسب و متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزم(references) منابع - 18

  دانشجویان 
از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی 
کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا می شود نطرات و 

  :ی به آدرس پیشنهادات سازنده خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عموم
–طبقه هشتم –وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 

  .ارسال فرمایید 021 -88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 
  

  با سپاس
  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی

  1388دي ماه 
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  : ول دوره کارورزي پزشکی اجتماعی ط - 1
  )ترجیحاً با بیتوته(دوره کارورزي پزشکی اجتماعی یک ماه می باشد 

  
  :  مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره -2

   )تئوري و عملی(ساعت 175 " مجموعا-
   مدیر مسئول برنامه- 3

  ) با تخصص پزشکی اجتماعی( مدیر گروه پزشکی اجتماعی 
متناسب با تعداد (مدیر مسئول برنامه، اعضاي گروه پزشکی اجتماعی : مسئول برنامه کارورزي تیم : تبصره

   نفر کارشناس2 تا 1و) کارورزان
  :آموزش دهندگان- 4

  اعضاي هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی:  الف
  متخصصان و کارشناسان ارشد سایر رشته هاي مرتبط:  ب
   تابعه مدیران ومعاونین شبکه هاي آموزشی:  ج
  کارشناسان ستادي و مربیان آموزشگاه بهورزي:د
  مدیران مراکز بهداشتی درمانی آموزشی: ه
  )در همایش ها وکنفرانس هاي علمی(اساتید مدعو بصورت موردي : ر
  دستیاران پزشکی اجتماعی:ز

   کلیه آموزش دهندگان صرفا بر اساس برنامه تنظیمی و با هماهنگی مدیر مسئول برنامه: تبصره
  .آموزش هاي خود را ارائه می دهند

  
  اعضاي هیئت علمی - 4

  اعضاي هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی 
   از این برنامه آموزشی (outcomes) پیامدهاي مورد  انتظار -5

  اهداف کلی دوره کارورزي •
  :در ایجاد توانمندي

o و اجراي برنامه ها و ایفاي نقش مدیریت و رهبري خالقانه در سالمت جامعه و عوامل موثر بر آن 
  دستورالعمل هاي سالمتی ملی 

o  ارزیابی، مدیریت و کاهش خطرات سالمت در سطح فرد، خانواده و جامعه و تدوین و ارائه برنامه
  پیشگیري در هر سه سطح و مدیریت عوامل خطرزاي سالمت در جامعه تحت پوشش 

o  ي در جامعه تحت پوشش درمانی و مدیریت بیمار–مدیریت نظام عرضه خدمات بهداشتی  
o  انجام پژوهش در نظام سالمت و برنامه ریزي متناسب با وضعیت سالمت جامعه تحت پوشش و

   در مانی–مدیریت حل مشکالت بهداشتی 
o بکارگیري روش هاي موثر آموزشی و مشاوره اي در ارتقاء سطح سالمت فرد و جامعه 
o  به منظور حفظ، تأمین و ارتقاء سطح سالمت بسیج منابع و امکانات درون و برون بخشی و کارگروهی

 جامعه در راستاي اهداف نظام سالمت
o  بررسی عدالت در سالمت در جامعه تحت پوشش و برنامه ریزي و اقدام براي ارتقاء عدالت در سالمت در

 جامعه تحت پوشش 
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o بکارگیري خدمات غربالگري و پیشگیري از بیماریها در سطح فرد ، جمعیت ها و جامعه 
 

 :اهداف اختصاصی •
   : درحیطه دانش –الف  •

  : دانشجو پس از طی دوره باید بتواند
شرح وظایف پزشک و تیم سالمت را در قالب طرح پزشک خانواده بیان نموده و نحوه ي ارایه ي  .1

 .خدمت پزشک خانواده را در فیلد آموزشی خود نقد نماید
ه و دستورالعمل هاي برنامه هاي سالمت میزان اجراي کامل برنامه هاي ادغام یافته در نظام شبک .2

 .کشوري داراي اولویت را در خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی گزارش نماید
 .میزان ها و شاخص هاي بهداشتی را محاسبه و تحلیل نماید .3
 . عوامل اجتماعی موثر بر سالمت را توضیح دهد .4
مت و اصالح روش زندگی را در نحوه ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر مهمترین عوامل خطر سال .5

 .بیان نماید) با رویکرد بالینی(سطح فرد 
 . در ارتقاء سالمت را شرح دهدprotectiveچگونگی ترویج عوامل  .6
 .روشهاي تشخیص زودرس بیماریهاي شایع و اولویت دار را بیان نماید  .7
 . چگونگی اجراي برنامه هاي سالمت و دستورالعل هاي کشوري را تحلیل کند .8
 . را بیان نماییدEPIحوه ارزشیابی برنامه ن .9
 . عملکرد کارکنان نظام سالمت در مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت را نقد نماید .10
راهکارهاي افزایش انگیزه و توان علمی و اجرایی کارکنان مرکز بهداشتی درمانی و خانه  .11

 . بهداشت را حسب مورد بیان نماید 
 .ي و بررسی گام به گام یک اپیدمی فرضی را تدوین و بیان نمایدبرنامه مراقبت از یک بیمار .12
 تعاریف مرتبط با مورد مشکوك که محتمل و قطعی بیماري هاي تحت مراقبت را بیان نموده و  .13

  .نام و نحوه گزارش دهی بیماري هاي مشمول گزارش اجباري را حسب مورد توضیح دهد
 .عدالت در سالمت را تعریف نماید .14
 .ه ها و نقش آنها را در تحقق عدالت یا بی عدالتی در سالمت بیان نماید انواع بیم .15
 . روشهاي مختلف آموزش سالمت در سطح فرد، جمعیت ها و جامعه را بیان نماید .16
 .اصول مشاوره و روشهاي بر قراري یک ارتباط موثر را بیان کند .17
 .  را شرح دهد cost benefit  و  cost effectiveness مفاهیم  .18
 . را شرح دهدHSRاحل تدوین و اجرا و گزارش پروژه تحقیقاتی از نوع مر .19
 .اصول تجویز منطقی دارو را بیان نماید .20

 
   در حیطه نگرش-ب

به کاربرد روشهاي مدیریت نوین و برنامه ریزي در ارتقاء عملکرد کارکنان و واحدها اعتقاد  .1
 .داشته باشد

 برنامه هاي سالمت کشوري توجه داشته به جایگاه معاونت سالمت وزارت متبوع در تبیین .2
 .باشد
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 در سالمت protective factors  و عوامل محافظت کننده risk factors به نقش عوامل خطر  .3
 .توجه نشان دهد

 .به اهمیت همکاري درون و برون بخشی براي دستیابی به سالمت براي همه ارج نهد .4
 . خود را بپذیردمنطبق بر رفتار حرفه اي مسئولیت پیامد رفتار هاي .5
 .به نقش عدالت در سالمت در توسعه سالمت معتقد باشد  .6
 .به رعایت صداقت و امانت در بیان و گزارش داده ها و اطالعات و شاخص هاي سالمتی ارج نهد .7
  .به اصل رعایت حریم شخصی بیماران و مراجعین پایبند باشند .8

  
  : در حیطه مهارت- ج

  دانشجو باید پس از طی دوره بتواند
 . ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر عوامل خطر را بدرستی و با موفقیت براي مراجعین انجام دهد .1
 .مدیریت امور محوله را برابر برنامه آموزشی در طی کارورزي بدرستی انجام دهد  .2
 . برنامه هاي سالمت کشوري را بدرستی اجرا و حسب مورد نظارت نماید .3
منطقه تحت پوشش را بررسی و اولویت / معیت مهمترین عوامل خطر و مشکالت سالمت ج .4

بندي کرده با توجه به امکانات موجود راهکارهاي مناسب و برنامه عملیاتی الزم را با عنایت به 
 .  تدوین و ارائه نماید) درون و برون بخشی(نقش سایر دستگاه ها 

رد ، جمعیت ها و خدمات غربالگري و پیشگیري از بیماریهاي شایع و اولویت دار را در سطح ف .5
 .جامعه انجام دهد

 . روش هاي افزایش انگیزه کارکنان نظام سالمت را با موفقیت بکار گیرد .6
 . را زیر نظر اساتید مربوطه به انجام رساند HSRاجراي یک طرح پژوهش در نظام سالمت  .7
 . فرآیند ارجاع را براي موارد نیازمند انجام و فیدبک آن را پیگیري نماید  .8
 را بررسی و قت و صحت جمع آوري داده ها، تکمیل فرم هاي اطالعاتی و زیج حیاتی میزان د .9

 .موارد انحراف را بیان نماید
شاخصهاي بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی را محاسبه و تحلیل نموده و راهکارهایی براي ارتقاء  .10

 .شاخص هاي بهداشتی ارائه نماید
 و بهداشتی از مراکزبهداشتی درمانی وخانه هاي باشد به انجام بازدید هاي مدیریتیقادر .  .11

    د .بهداشت وکشف ورفع نقایص عمدي و سهوي در این قسمتها بپرداز
    .جلسات هیات امناء و شوراهاي بهداشتی روستا را بطور مستقل اداره نماید. 15
  . برنامه آموزشی سالمت و مشاوره ، براي افراد و گروه ها اجرا نماید.16
  . ائه خدمات در قالب برنامه هاي جاري در نظام سالمت را مورد پایش قرار دهدنحوه ار. 18
   .نتایج ارائه خدمات در قالب برنامه هاي جاري در نظام سالمت را مورد ارزشیابی قرار دهد. 19
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  : و متدولوژي تعیین محتواي ضروري(core content) شاخص هاي تعیین محتواي ضروري - 6
  ي مورد انتظار از یک پزشک عمومی  توانمندیها-      
   رعایت ادغام یافتگی برنامه آموزشی پزشکی عمومی در کلیه حیطه هاي کارورزي-      

  نیازهاي سالمتی جامعه -        
 کاربردي بودن -
  به روز بودن -
 وجود تأکید و اعالم ضرورت نظام بهداشتی کشور -
 عالقمندي و احساس نیاز مردم منطقه -

  : باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق الذکر حاصل شوند محتوایی که- 7
  عنوان محتوا  ردیف

 شرح وظایف پزشک و تیم سالمت را در قالب طرح پزشک خانواده   1

 برنامه هاي سالمت کشوري   2

 نحوه محاسبه میزان ها و شاخص هاي بهداشتی   3

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت   4

ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر مهمترین عوامل خطر سالمت و اصالح روش زندگی را در سطح نحوه   5
 ) با رویکرد بالینی(فرد 

  در ارتقاء سالمت protectiveچگونگی ترویج عوامل   6

 روشهاي تشخیص زودرس و غربالگري بیماریهاي شایع و اولویت دار   7

 . لعل هاي کشوري را تحلیل کندچگونگی اجراي برنامه هاي سالمت و دستورا  8

  EPIنحوه ارزشیابی برنامه   9

 نحوه نقد عملکرد کارکنان نظام سالمت در مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت   10

 راهکارهاي افزایش انگیزه و توان علمی و اجرایی کارکنان مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت   11

 ي و بررسی گام به گام یک اپیدمی فرضی برنامه مراقبت از یک بیمار  12

   تعاریف مورد مشکوك، محتمل و قطعی بیماري هاي تحت مراقبت   13
 نحوه گزارش دهی بیماري هاي مشمول گزارش اجباري 

 عدالت در سالمت   14
 انواع بیمه ها و نقش آنها را در تحقق عدالت یا بی عدالتی در سالمت   15
 المت در سطح فرد، جمعیت ها و جامعه روشهاي مختلف آموزش س  16
 اصول مشاوره و روشهاي بر قراري یک ارتباط موثر   17
  cost benefit  و  cost effectiveness مفاهیم   18
  HSRمراحل تدوین و اجرا و گزارش پروژه تحقیقاتی از نوع   19
 اصول تجویز منطقی دارو  20
 یمدیریت خدمات و مراکز بهداشتی درمان  22

  :منابع اصلی براي آزمون   -8
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منابع رسمی اعالم شده از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آمـوزش پزشـکی بـراي آزمـون پـیش                    *
  کارورزي و علوم پایه

آخرین نسخه دستورالعمل ها و برنامه هاي سالمت کشوري ابالغی توسط معاونت سالمت و وزارت *
  بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  :راي مطالعه بیشترمنابع پیشنهادي ب
  کتاب جامع بهداشت عمومی نوشته دکتر حاتمی و همکاران * 
ترجمه دکتر  -  تألیف پیتر بامبرگر و ایلن مشولم، کتاب تدوین، اجرا، آثار استراتژي منابع انسانی* 

  علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، چاپ دوم،دفتر پژوهشهاي فرهنگی
 *Clinical preventive medicine/ edited by / Richard S . ling. Donald D . 

Hensrud. 2 ed  
کتاب اصول مدیریت نوشته علی رضائیان، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی *

  )سمت(دانشگاهها 
  :تبصره

حتوا  مطالب مرتبط با مstudy guideمحتوا مستقل از منابع بوده و هر گروه می تواند با استفاده از 
  .را از بین فصول و بخش هاي منابع فوق به دانشجویان معرفی نماید

 : روش آموزش دادن و فراگرفتن -9
 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •

educationتوصیه می شود،. 
هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر ب • ه بهترین یادگیري درکارورزان الزم است ترجیحاً

  .می شود،آموزش داده شود
  . استفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردد •
بطورکلی ،آنچه اصل است استفاده ازروش هایی است که موجب حداکثر یادگیري گردد و متناسب  •

 .اشدترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  ب
 : نمونه هایی از روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از •

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 
……………. 
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دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول ) formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  - - 10
 :دوره

الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد  •
  :راي این منظور می توان از روش هاي ارزیابی مختلف مانندب. ارزیابی عینی قرار گیرد

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 

 .دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است . استفاده نمود
.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي 

 . روایی و پایايِ آن می افزایداستفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
 .انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارآموز داده شود

  
 :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11

  
  : در طراحی آزمون هاي پایان دوره لحاظ گردد عبارتند ازاصولی که الزم است

 آزمون به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی مورد blueprintاست  الزم - 1
  .انتظار در برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشد

ش هاي داراي روایی  و پایایی الزم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با رو - 10
  .مناسب قرار گیرد

آنچه در انتخاب روش ارزیابی فراگیر اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که اصول زیر در  -11
  :آن رعایت شده باشد

  روایی -12
 پایایی -13

 تعمیم پذیري -14

 عادالنه بودن  - 15

 امکانپذیربودن  -16

 .موجب ارتقاي یادگیري شود -17
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 :زمون براي حیطه  هاي مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند ازنمونه هایی از روش هاي آ* 

• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

  
اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -12

 :هیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرائی دانشکده و دانشگاه

  
 می شود به  بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزارstudy guideتوصیه می شود **

  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . کارآموزان و کارورزان داده شود
  برنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش. 1
  معرفی بیمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیران. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  ام حضور و غیابنحوه انج. 4
  حدود وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانه. 5
انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی و . 6

  درمانی
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
 و نیز یک نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر log book از الزم است در این جلسه یک نسخه. 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  قرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکی* 

  . الزامی است تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی 
  ):curriculum management( فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی -13

   در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان .1
نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا . 2

  ه  وينمایند
  آموزش اعضاي هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولوم. 3
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  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی-14

الزم است  درهردوره ،ارزیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر توسط گروه آموزشی مربوطه و  •
مده  براي ارتقاي کیفیت با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آ

 :برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گردد

  

گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فواصل منظم زمانی به 
دانشکده پزشکی،رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامه به اعضاي 

  .ی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارائه نمایدگروه ارزشیاب
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   آموزشی CD مراه با ـه

 
 
  
  
  
  

سیاستگذاران محترم آموزش مقدمه و سخنی با 
محترم هیئت علمی   دانشکده هاي پزشکی عمومی ، اعضاي 

   6 مصوبه
   ضروري برنامه آموزشی

   و بینی گلوگوش ، 
  آموزيدر مقطع کار
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 :پزشکی و دانشجویان پزشکی در جمهوري اسالمی ایران 
 

 آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،این برنامه 
  .می باشدزشکی صاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاهها ي علوم پ

روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ازسال 
  . آغاز شد1386
  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedی فرآیند بازنگري به صورت طراح

  outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  - 1
این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی 

شوراي آموزش پزشکی عمومی مصوب و  عمومی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست 
 توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان 27/4/1388آ مورخ /172628/12طی نامه شماره 

  .و آموزش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردید
 بازنگري مقطع بالینی شامل دوره کارورزي و کارآموزي :مرحله دوم-2

  .این مرحله در حال پایان می باشد.. مداکه بح
  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3

 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر کوریکولوم بالینی و محصول نهاییزمانی که 
ي دستیابی به تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبرا

  .توانمندي هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان ضروري است 
  retrogradeبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پزشکی عمومی به صورت

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 
   لحاظ شده در سند حداقل درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد

  .توانمندي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد 
درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند حداقل 

  .توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی عمومی را دربرگیرد
، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی عمومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت است در حال حاضر

  :از 
• disease –oriented بودن به جاي سالمت محوربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري 

)preventive medicine (  
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• hospital-based    بودن به جايcommunity-orientedبودن   
دن مطالب آموزش داده شده به جاي مطالب مربوط به توانمندیهاي تخصصی وفوق تخصصی بو •

  primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها  •
 کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت جامعه  •
وانمندي  آنها در خصوص اهداف آموزشی در حیطه کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره ت •

 مهارت ها و نگرش 
بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان هاي آموزشی که برخی از آن 

هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس مراکز آموزش طب  tertiary care centerها حتی 
اکز بهداشتی  و درمانی به گونه اي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده سرپایی استاندارد و ارتقاي مر

و در آنها آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپردازند ،به طورجدي  در مدنظر 
  . سیاستگذاران آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد

محوري –به سوي سالمت محوري - تغییر سو و جهت فعالیت  آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمار
شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( نیاز به نگاهی همه جانبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن 

خدمات درمانی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی 
رد جامعه نگر و سایر عرصه هاي آموزشی تمام وقت ، تأسیس مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویک

 ..)مناسب  ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آموزش اعضاي هیئت علمی ،
 برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نوبه خود ،.  دارد

 .راززیرساخت ها را می طلبدنیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگ
  بدیهی است دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري ،

برنامه ریزي و عزم راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی 
آموزش پزشکی با همتی واال مایه خوشوقتی است که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان و.دارد

  .وتالشی عظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشد
لذا مالحظه می گردد که باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر شد ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  را 

قیق نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اقدامی تدریجی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي د
  وساختن زیرساخت ها را می طلبد ،درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ

) curriculum on paper( برنامه آموزشی که در حقیقت و در عمل دردانشکده ها اجرامی شود با    
)curriculum in actionمتفاوت خواهد بود .  

گام هاي بلندي رو به جلو  ،1364درراستاي سالمت محوري ،برنامه حاضر نسبت به برنامه سال 
برداشته است و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت     

  .پرشتاب تر و مؤثرترخواهد شد
با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي ، بازنگري مقاطع 

  .آغاز شده استفیزیوپاتولوژي و علوم پایه 
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  :محورهاي که الزم است در بازنگري علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از

ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب حداقل  -1
   پزشکی کشورتوانمندي هاي مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم

   ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی -2
   نیازهاي ملی و منطقه اي در بخش سالمت - 3
4 - core بودن سرفصل ها و محتواي آنها   
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
  شکی کشور امکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پز- 6
   علوم پایه و بالینی integration استراتژي هاي مؤثر آموزشی مانند - 7
    ،ذکرexposure early clinical ادغام عمودي بااستفاده ازروش هاي مختلف  مانند -8

  clinical correlates و ..  
   کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا-9
 ختگان و دانشجویان نظرات دانش آمو- 10
   ارزشیابی هاي برنامه انجام شده در دانشگاههاي -11
   تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي اخیر -12
 و پرهیز از افزایش طول دوره curriculum overload رعایت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز -13

  دکتراي پزشکی عمومی 
14- emerging topicsکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا  در کوری  
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
   نقش هاي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما-16
   مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودانش آموخته پزشکی -17
با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزمون هاو مطالعه بیشتر  مناسب و متناسب (references) منابع - 18

  دانشجویان 
از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی 
کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا می شود نطرات و 

  : دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به آدرس پیشنهادات سازنده خودرا با
–طبقه هشتم –وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 

  .ارسال فرمایید 021-88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 
  

  با سپاس
  پزشکی عمومیدبیرخانه شوراي آموزش 

  1388دي ماه 
  
 
  : طول دوره- 1
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وبعد از اکسترنی )  واحد عملی 2واحد تئوري و1(  واحد درسی 3هرماه کارآموزي معادل 
  .ارائه می شود ) گذراندن کارآموزي در بخشهاي داخلی، جراحی عمومی و کودکان(
  
   ساعت130: مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره -2

     
  :ول برنامه مدیر مسئ- 3

یکی از اعضاي هیأت علمی گروه، به تأیید مدیر گروه، مسؤول آموزش کارآموزي  در  گروه 
  .خواهد بود

در هر بخش بیمارستانی یکی از اعضاي هیأت علمی به تأیید رییس بخش مسؤول آموزش 
   .در بخش مربوطه خواهد بود) کارآموزان(  دانشجویان

  : اعضاي هیأت علمی برنامه- 4
هاي آموزشی گوش و گلووبینی ، در آموزش دانشجویان  ی اعضاي هیأت علمی گروه و بخشتمام

  .نقش دارند
  :از این برنامه آموزشی ) outcomes( پیامد مورد انتظار-5

 زیربناي مناسبی براي طبابت مستقل پس از دانش آموختگی آموزشی ایجاد برنامه هدف از این
و طب پیشگیري،  ارتقاي سالمت،تامین و اي مهم  جنبه هکه استبه عنوان پزشک عمومی 

  .  را در برگیرد در حیطه بیماري هاي جراحیمراقبت حاد و مزمن
  
  :اهداف کلی

آموزش کارآموزان به منظور تربیت نیروي انسانی کارآمد در عرصه خدمات آموزشی،  - 1
 .درمانی،پژوهشی

 .عرضه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز درمانی کشور -2
 پژوهش در مورد معضالت و مشکالت جامعه در زمینه بیماریهاي گوش و گلو و بینی و تحقیق و - 3

 . در صورت لزومدر قالب طرحهاي منطقه اي و ملیاز طریق همکاري سر و گردن 
 شناخت بیماریهاي قابل پیشگیري و داشتن برنامه غربالگري - 4
  شناخت بیماریهاي شایع در این رشته -5

  
  :اهداف ویژه
  حده یادگیري یک فرایند پیچیده می باشد که در آن ذهن انسان قادر است به فعالیتهائی ازک   از آنجائی

از کارآموزان انتظار می رود در پایان  ، پیش رود) در حد تفکر خالق(مشکلحد تا )در حد حافظه (ساده 
اي دوره یک ماهه کارآموزي بخش گوش و گلو و بینی قادر به انجام عملکردهاي زیر در حیطه ه

  :و نگرشی باشند) عملی( ، مهارتی)تئوري( شناختی
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  :  درحیطه دانش-الف
هاي شایع در  کسب دانش الزم و توان به کارگیري آن براي برخورد با شکایات و نشانه - 1

 هاي گوش و گلووبینی  بیماري
شناخت  کلیات بیماري هاي گوش و گلووبینی و کسب توان الزم براي به کارگیري آن در  -2

 بی اولیه بیماران در حد وظایف پزشک عمومی درمان ط
 کسب دانش مرتبط با انجام پروسیجرهاي ساده سرپایی قابل انجام توسط پزشک عمومی - 3

  
  :   درحیطه مهارت- ب

توانایی گرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی صحیح در بیماران با مشکالت  - 1
  بینی  گوش و گلوو

   گوش و گلووبینی پایه جراحی در حیطهآشنائی با  -2
 آزمایشگاهی  و تصویربرداري رایج در رشته گوش و گلووبینیآشنائی با  - 3

  :  درحیطه نگرش-ج
در نحوة برخورد با بیماران و همراهان از نظر اصول اخالقی، مسایل قانونی و آشنائی با  -2

 نحوة نتیجه گیري از دانش و مهارت خود 
اعم از پزشکان، (ان در حیطۀ پزشکی برقراري تعامل با سایر همکارآشنائی با  - 3

 ) پرستاران و غیر پزشکان 
 برقراري ارتباط با خانواده مراجع وآموزش به خانوادهآشنائی با  - 4

 
  :و متدولوژي تعیین محتواي ضروري) core content( شاخص هاي تعیین محتواي ضروري - 6

 نیاز جامعه و کشور  •
 شده از حوزه سالمت هاي اعالم  آمارهاي گوش و گلووبینی بر مبناي  شیوع بیماري •
 ساله انداز بیست ساله و چشم  توسعه پنج هاي ملی بر مبناي برنامه نیازها و اولویت •
 نظر صاحبنظران رشته  •
 کتب و منابع معتبر گوش و گلووبینی •
  المللی هاي آموزشی معتبر بین برنامه •

 
  :دهاي فوق الذکر حاصل شوندمحتوایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیام- 7
 

 عنوان محتوا ردیف

  حیطه شناختی
 التهاب گوش خارجی و میانی حاد و مزمن  .1

 شناخت عوارض عفونتهاي گوش .2

 آشنائی با سرگیجه و روشهاي تشخیص افتراقی آن .3
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 آشنائی با شنوائی سنجی و کاربرد سمعک .4

 شناخت انواع اجسام خارجی .5

 شناخت ضایعات  خوش خیم  .6

 آشنائی با روشهاي تشخیصی رادیولوژیکی گوش و استخوان گیجگاهی  .7

 شناخت کاهش شنوائی و علل آن .8

  شناخت علل درد گوش .9

 وزوز گوششایع  شناخت علل  .10

  آشنائی با تروماي وارده به گوش  .11

  مبحث گلو و حنجره
 شناخت آنژین چرکی گلو و تشخیص افتراقی آن .12

 من حنجره شناخت التهاب حاد و مز .13

 .علل گرفتگی صدا بشناسد .14

 .آشنائی با اجسام خارجی راه هوائی و غذائی .15

 آشنائی با عالئم و نشانه هاي تروماي حنجره و تراشه  .16

 .شناخت تومورهاي شایع دهان و حلق و حنجره  .17

 .آشنائی با رادیوگرافی هاي ضروري جهت تشخیص اجسام خارجی راه هاي هوائی و غذائی  .18

  .شناخت علل انسداد راه هوائی فوقانی     .19
 مبحث بینی و سینوس

 )شامل موارد باکتریایی، ویروسی، قارچی و آلرژي(آشنائی با التهابات حاد و مزمن بینی و سینوس .20

 شناخت علل خونریزي از بینی  .21

 .آشنائی با علل ترشح یک طرفه و دو طرفه بینی .22

 .شناخت علل گرفتگی بینی .23

 ربات وارده به بینی و صورتآشنائی با ض .24

 آشنائی با اجسام خارجی بینی  .25
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 .آشنائی با رادیوگرافی هاي ضروري جهت تشخیص بیماریهاي بینی و سینوس .26

  مبحث سر و گردن
 .آشنائی با انواع عفونتهاي فضاهاي عمقی گردن .27

 آشنائی با التهابات غدد بزاقی  .28

 شناخت علل دیسفاژي و ادینوفاژي .29

 علل توده هاي گردنی در اطفال و بزرگساالنشناخت  .30

 آشنائی با اختالالت  فک و مفصل فکی گیجگاهی .31

  مبحث اورژانسهاي گوش و حلق و بینی
گرچه که اورژانس هائی دارد از جمله .     اکثر بیماریهاي گوش و حلق و بینی بصورت الکتیو تحت درمان قرار می گیرند

  . به صورت  که بدلیل مخاطرات رسیدگی سریع الزم دارندانسداد راه هوائی و صدمات وارده
آگاهی از نحوه رویکرد با بیمارمراجعه کننده با مشکالت و اورژانس هاي زیرو توانایی انجام اقدامات اورژانس اولیه 

  :دراینگونه موارد ضروري است
 انسداد راه هوائی .32

 .اجسام خارجی راه هوائی و غذائی .33

 درد گلو و دیسفاژي .34

 خونریزي بینی .35

 )نخاعی، درد، خونریزي-نشت مایع مغزي(مشکالت گوشی .36

  
  :حیطه مهارتی

  
 عنوان محتوا ردیف

  مبحث گوش
 پرده ملتهبوتشخیص ه ن معای-معاینه دقیق گوش خارجی و میانی  .37

 پ ومعاینه مجراي ملتهب و نحوه استفاده از اتوسک .38

 .هت شناسائی و درمان عارضه عفونت گوشانجام اقدامات تشخیصی درمانی جآشنائی با  .39

 .انجام تستهاي تشخیصی ویژه براي یافتن علت سرگیجهآشنائی با  .40

 دیوگرام و تمپانوگرامواآشنائی با  .41
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 با روشهاي مختلف شستشوي مجراي گوش خارجی آشنایی  .42

 انجام تست هاي رادیولوژیکی مناسب در تروماي استخوان گیجگاهیآشنائی با  .43

  تستهاي دیاپازونیائی با آشن  .44

   و حنجرهحلق مبحث 
به وسیله  (ارنکس و اندوالرنکس معاینه دقیق حلق و حنجره شامل نازوفارنکس ، اوروفارنکس ، هیپوف .45

  )آبسالنگ و آئینه حلق و حنجره

 کشت گلوآشنائی با انجام  .46

 آموزش استفاده از آئینه حنجره  .47

 گوارشی ضروري در اجسام خارجی راه هوائی وانجام رادیوگرافی هايآشنائی با  .48

 نحوه برخورد با مشکل انسداد تنفسی و دالیل بکار گیري تراکئوستومیآشنائی با  .49

 کشت گلو و درمانچگونگی تفسیرآشنائی با  .50

  مبحث بینی و سینوس
 معاینه دقیق بینی و سینوس ها آشنائی با  .51

 بینی و صورت معاینه و آثار ضربات وارده به آشنائی با  .52

 محل خونریزي را بتواند مشاهده و تشخیص بدهد  .53

 جهت کنترل خونریزي را فراگیرد)قدامی(روشهاي تامپون گذاري  .54

 انجام رادیوگرافی هاي ضروري جهت  بیماریهاي بینی و سینوسآشنائی با  .55

  مبحث سر و گردن
 معاینه دقیق سر و گردن آشنائی با  .56

 لمس تیروئید را از نظر وجود توده تیروئیدي معاینه و آشنائی با   .57

 گردن در آمفیزم تشخیص آشنائی با  .58

هاي  هاي عمقی گردن ویا زخم مشاهده نحوه تهیه کشت در التهابات مجاري غدد بزاقی و عفونت .59
 .عمقی گردن

 توصیف توده گردنی  .60

 .  ات سر و گردنانجام تست هاي تشخیصی و رادیوگرافی هاي ضروري جهت ضایعآشنائی با  .61
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  مبحث اورژانسهاي گوش و حلق و بینی
گرچه که اورژانس هائی دارد از جمله . اکثر بیماریهاي گوش و حلق و بینی بصورت الکتیو تحت درمان قرار می گیرند

  : اورژانس شامل).انسداد راه هوائی و صدمات وارده به صورت  که بدلیل مخاطرات رسیدگی سریع الزم دارند
 .انجام رادیوگرافی هاي ضروري در اجسام خارجی راه هوائی و غذائیئی با آشنا .62

 محل خونریزي را بتواند مشاهده و تشخیص بدهد  .63

  .داشته باشدجهت کنترل خونریزي )قدامی(روشهاي تامپون گذاري آشنائی با  .64

 .انجام اقدامات تشخیصی درمانی جهت شناسائی و درمان عارضه عفونت گوشآشنائی با  .65

انجام تست هاي تشخیصی و رادیوگرافی هاي ضروري در تروماي سر و صورت و گردن و آشنائی با   .66
 . حنجره دهد

  
  :حیطه نگرش 

  
 عنوان محتوا ردیف

 احساس مسوولیت در قبال بیماران آشنائی با   1

  یستماتیک و کامل بیمارس شرح حال گیري و معاینه  دادن بهاهمیت  2
 ستندسازي امور بیماران و پرونده نویسیاهمیت دادن به م  3

  توجیه بیمار و همراهان وي وبه آموزشدادن اهمیت   4

  وقوف به اصول اخالق پزشکی و اجراي آن ها  5
 اهمیت دادن به مراقبت هاي مقرون به صرفه و با کیفیت  6

  
 : روش آموزش دادن و فراگرفتن -8

 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •
educationتوصیه می شود،. 

هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یادگیري درکارورزان  • الزم است ترجیحاً
  .می شود،آموزش داده شود

  . استفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردد •
ل است استفاده ازروش هایی است که موجب حداکثر یادگیري گردد و متناسب بطورکلی ،آنچه اص •

 .ترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  باشد
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 : نمونه هایی از روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از •
 

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 

……………. 
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  : منابع-9

وزش پزشکی براي منابع اصلی همان منابع رسمی اعالم شده از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آم

 .آزمون پیش کارورزي است

Basic Otorhinolaryngology: A Step-by-Step Learning Guide  
Rudolf Probst (Author), Gerhard Grevers (Author), Heinrich Iro (Author)  

Thieme Medical Publishers -2005 
   .بدیهی است درصورت دردسترس قرار گرفتن چاپ جدید ،آخرین چاپ منبع خواهد بود*
  
ورد دادن در طول دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخ) formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  - 10

 :دوره

الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد  •
  :براي این منظور می توان از روش هاي ارزیابی مختلف مانند. ارزیابی عینی قرار گیرد

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 

  
ت دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی اس. استفاده نمود

.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي 
 .استفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر روایی و پایايِ آن می افزاید

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
 .خورد به روش مناسب به کارآموز داده شودانجام گیرد و باز

  
 :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11

  
  :اصولی که الزم است در طراحی آزمون هاي پایان دوره لحاظ گردد عبارتند از

آموزشی  آزمون به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي blueprintاست الزم  - 1
  .مورد انتظار در برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشد

الزم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با روش هاي داراي روایی  و پایایی  -2
 .مناسب قرار گیرد

آنچه در انتخاب روش ارزیابی فراگیر اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که اصول زیر  - 3
 :ن رعایت شده باشددر آ

 روایی - 4
 پایایی -5
 تعمیم پذیري - 6
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 عادالنه بودن  - 7
 امکانپذیربودن  -8
 .موجب ارتقاي یادگیري شود -9

 :نمونه هایی از روش هاي آزمون براي حیطه  هاي مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند از* 

• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -12
 :ی و مسئولین آموزشی و اجرائی دانشکده و دانشگاههیئت علم

  
 بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزار می شود به study guideتوصیه می شود **

  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . کارآموزان و کارورزان داده شود
   و زمان امتحانات بخشبرنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی. 1
  معرفی بیمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیران. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  نحوه انجام حضور و غیاب. 4
  حدود وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانه. 5
ستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی و انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، د. 6

  درمانی
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
 و نیز یک نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر log bookالزم است در این جلسه یک نسخه از . 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  ي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکیقرار دادن کوریکولوم ضروري بررو* 

  . الزامی است تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی 
  

  ):curriculum management( فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی -13
  تیاران، کارآموزان و کارورزان در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دس. 1
نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا . 2

  نماینده  وي
  آموزش اعضاي هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولوم. 3

  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی-14
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زیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر توسط گروه آموزشی الزم است  درهردوره ،ار •
مربوطه و با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آمده  براي 

  :ارتقاي کیفیت برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گردد
  

صل منظم زمانی گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فوا •
به دانشکده پزشکی،رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامه به 

 .اعضاي گروه ارزشیابی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارائه نماید
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  پـیـوسـت
 جزئیات نحوه ارائه برنامه آموزشی

 دردانشکده پزشکی
 

ه آموزشی این قسمت توسط  گرو(
 دانشگاه تکمیل گوش، حلق و بینی

میگردد و دراختیار فراگیران ، اعضاي 
هیئت علمی و مسئولین آموزشی 
  )مربوطه در آغاز بخش قرار می گیرد
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  :ارتباط محتوا با بخش  
در این . هرمحتوایی درکجا ، درچه زمانی، توسط کدام استاد و باچه روشی قراراست آموزش داده شود(

امه عملی روزانه که باید دراختیار اعضاي هیئت علمی برنامه و کارورزان  قرارگیرد، برروي قسمت برن
  .)کاغذ آورده شده  تا آنها به آسانی در عمل بتوانند برنامه را اجرا و دنبال نمایند

  
 :حیطه دانش

مکان   محتوا حیطه دانش  ردیف
  آموزش

  زمان آموزش
  استاد  )ساعت(

       درد گوش   1
       ز گوشترشح ا  2
       فلج عصب صورت  3
       کاهش شنوایی  4
       وزوز گوش    5
        سرگیجه  6
        ترشح از بینی    7
       تندرنس روي صورت  8
        گرفتگی بینی  9
        اختالالت بویایی  10
         خشونت صدا   11
       استریدور  12
       دیسفاژي  13
       ادینوفاژي  14
       ادینوفونی  15
       ي گردنیتوده ها  16
       انسداد حاد تنفسی  17
       ضایعات مخاطی ناحیه حفره دهانی و فارنکس  19
       ضایعات پوستی نواحی سر و گردن  20
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  )اصول پایه و بیماري ها(حیطه دانش 
  

  استاد  نوع آموزش عنوان محتوا ردیف
  )سمیولوژي ( عمومی

      بینیشرح حال گیري و معاینه عمومی بیماران گوش و گلو و .1
     بیمار نما                                     مهارت برقراري ارتباطی  .2
    ثبت اطالعات پرونده بیمار آشنائی با  .3
      تکمیل پرونده بیمار .4
       نسخه نویسیآشنائی با  .5
توانائی استفاده ازمنابع پزشکی مبتنی بر شواهد در حیطه گوش و  .6

  حلق و بینی
  

   وولیت در قبال بیماران احساس مس .7
یستماتیک و کامل س شرح حال گیري و معاینه  دادن بهاهمیت .8

  بیمار
  

   اهمیت دادن به مستندسازي امور بیماران و پرونده نویسی .9
    توجیه بیمار و همراهان وي وبه آموزشدادن اهمیت  .10
     وقوف به اصول اخالق پزشکی و اجراي آن ها .11
    راقبت هاي مقرون به صرفه و با کیفیتاهمیت دادن به م .12

 گوش
   آزمون هاي دیاپازونیآشنائی با معاینه کامل گوش  .13
   یافته هاي مهم در رادیوگرافی شولر آشنائی با  .14
   با تروماي ناحیه ماگزیلوفاسیال گرافی هاي بیمار آشنائی با  .15
   اتوسکوپی .16
   آزمون هاي دیاپازونیآشنائی با  .17
   شستشوي گوشی با آشنائ .18
    درد گوش  .19

20. 
 

    ترشح از گوش

    فلج عصب صورت .21
    کاهش شنوایی .22

    وزوز گوش   .23
     سرگیجه .24
   آزمونهاي پایه در حیطه اودیولوژيآشنائی با  .25
   بیماري هاي گوش خارجی .26
   بیماریهاي گوش میانی .27
   بیماریهاي گوش داخلی .28
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 بینی
   معاینه بینی .29
    کنترل خونریزي ازبینی با آشنائی .30
    جا اندازي  شکستگی بینی آشنائی با  .31
   گرافی هاي پایه بینی و سینوسهاي پارانازالآشنائی با  .32
    ترشح از بینی   .33
   تندرنس روي صورت .34
    گرفتگی بینی .35
      اختالالت بویایی .36
    آناتومی و فیزیولوژي بینی .37
   ی و سینوس هاي پارانازالآزمونهاي بالینی بینآشنائی با  .38
    اپیستاکسی .39
   رینوسینوزیت .40
    دهان وحلق وفک   .41
   معاینه حفره دهانی و حلق آشنائی با  .42
نازوفارنگوسکوپی آشنائی با معاینه نازوفارنکس از جمله آشنائی با  .43

 غیر مستقیم

  

   جااندازي دررفتگی فک تحتانیآشنائی با  .44
   فره دهانیآناتومی و فیزیولوژي ح .45
   بیماریهاي عفونی و التهابی حفره دهانی  .46
   تومورها و کیست هاي حفره دهانی .47
   تروما به مندیبل .48
   آناتومی و فیزیولوژي حلق .49
   ضایعات مادرزادي ناحیه حلق .50
   بیماریهاي عفونی و التهابی ناحیه حلق .51
   بیماریهاي نازو فارنکس .52

 حنجره
   ه حنجره  از جمله الرنگوسکوپی غیر مستقیممعاینآشنائی با  .53
   .SKILL LABدر   کریکوتیروتومی .54
   .SKILL LAB  تراکئوستومی .55
   .SKILL LAB مانور هیملیش .56
     خشونت صدا آشنائی با  .57
    استریدورآشنائی با  .58
   بیماریهاي مادرزادي و عفونی حنجره .59
   )آناتومی و بیماریها(تراشه و برونش .60
   انسداد حاد تنفسیآشنائی با  .61
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یافته هاي مهم در گرافی بلع باریوم جهت بررسی آشنائی با  .62
 سیستم گوارشی فوقانی

  

   معاینه گردن و غدد لنفاويآشنائی با  .63
   دیسفاژيآشنائی با  .64
   ادینوفاژيآشنائی با  .65
   ادینوفونیآشنائی با  .66
    توده هاي گردنیآشنائی با  .67
   مخاطی ناحیه حفره دهانی و فارنکسضایعات  .68
   ضایعات پوستی نواحی سر و گردن .69
   )آناتومی و بیماریها و تروما(مري .70
    )آناتومی و بیماریها و تروما(گردن .71
    ضایعات مادرزادي و التهابی و عفونی غدد بزاقی .72
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  :حیطه مهارتها 

مکان   عنوان محتوا ردیف
  آموزش

  زمان آموزش
  داستا  )ساعت(

شرح حال گیري و معاینه عمومی بیماران گوش و گلو و   1
  بینی

      

      معاینه کامل گوش از جمله آزمون هاي دیاپازونی  2
      معاینه بینی  3
      معاینه حفره دهانی و حلق   4
      معاینه نازوفارنکس از جمله نازوفارنگوسکوپی غیر مستقیم  5
      غیر مستقیممعاینه حنجره  از جمله الرنگوسکوپی   6
      معاینه گردن و غدد لنفاوي  7
      یافته هاي مهم در رادیوگرافی شولر آشنائی با   9
      گرافی هاي پایه بینی و سینوسهاي پارانازالآشنائی با   10
یافته هاي مهم در گرافی بلع باریوم جهت بررسی آشنائی با   11

 سیستم گوارشی فوقانی

     

      با تروماي ناحیه ماگزیلوفاسیال ي بیمار گرافی هاآشنائی با   12
      اتوسکوپی  13
      آزمون هاي دیاپازونی  14
      شستشوي گوش  15
       کنترل خونریزي ازبینیآشنائی با   16
       جا اندازي  شکستگی بینی آشنائی با   17
      کریکوتیروتومیآشنائی با   18
      تراکئوستومیآشنائی با   19
      Skill labیش در مانور هیمل  20
      جااندازي دررفتگی فک تحتانیآشنائی با   21
        مهارت برقراري ارتباطی   22
ثبت اطالعات، تکمیل پرونده بیمار و نسخه آشنائی با   23

  نویسی
     

استفاده ازمنابع پزشکی مبتنی بر شواهد در آشنائی با   24
  حیطه گوش و حلق و بینی
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  :ه نگرش  حیط

 نوان محتواع ردیف
مکان 
  آموزش

  زمان آموزش
  استاد  )ساعت(

       احساس مسوولیت در قبال بیماران   1
یستماتیک و کامل س شرح حال گیري و معاینه  دادن بهاهمیت  2

  بیمار
      

       اهمیت دادن به مستندسازي امور بیماران و پرونده نویسی  3
        توجیه بیمار و همراهان وي وبه آموزشدادن اهمیت   4
        وقوف به اصول اخالق پزشکی و اجراي آن ها  5
       اهمیت دادن به مراقبت هاي مقرون به صرفه و با کیفیت  6
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  7مصوبه 
 برنامه آموزشی ضروري 
طب اورژانس  در مقطع 

  کارورزي
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مقدمه و سخنی با سیاستگذاران محترم آموزش پزشکی عمومی ، اعضاي محترم هیئت علمی   
 :شکی در جمهوري اسالمی ایران دانشکده هاي پزشکی و دانشجویان پز

 
 این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،

  .می باشدزشکی صاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاهها ي علوم پ
موزش پزشکی عمومی روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آ

  . آغاز شد1386ازسال 
  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 

  outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  - 1
این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی 

از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی مصوب و  عمومی 
 توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان 27/4/1388آ مورخ /172628/12طی نامه شماره 

  .و آموزش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردید
 ع بالینی شامل دوره کارورزي و کارآموزي بازنگري مقط:مرحله دوم-2

  .این مرحله در حال پایان می باشد.. که بحمدا
  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3

 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر کوریکولوم بالینی و محصول نهاییزمانی که 
پایه به عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع 

  .توانمندي هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان ضروري است 
  retrogradeبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پزشکی عمومی به صورت

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 

  امه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل درپایان کار،برن
  .توانمندي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد 

درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند 
  . دکتراي پزشکی عمومی را دربرگیردحداقل توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره

در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی عمومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت 
  :است از 
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• disease –oriented بودن به جاي سالمت محوربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري 
)preventive medicine (  

• hospital-based   بودن به جاي community-orientedبودن   
تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جاي مطالب مربوط به توانمندیهاي  •

  primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها  •
 جامعه کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت  •
کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف آموزشی در حیطه  •

 مهارت ها و نگرش 
بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان هاي آموزشی که برخی از آن 

 مراکز آموزش طب هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس tertiary care centerها حتی 
سرپایی استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گونه اي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده 
و در آنها آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپردازند ،به طورجدي  در مدنظر 

  . سیاستگذاران آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد
محوري –محوري به سوي سالمت - عالیت  آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمارتغییر سو و جهت ف

شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( نیاز به نگاهی همه جانبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن 
خدمات درمانی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی 

ت ، تأسیس مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویکرد جامعه نگر و سایر عرصه هاي آموزشی تمام وق
 ..)مناسب  ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آموزش اعضاي هیئت علمی ،

 به خود ،برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نو.  دارد
 .نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد

  بدیهی است دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري ،
برنامه ریزي و عزم راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی 

تی است که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال مایه خوشوق.دارد
  .وتالشی عظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشد

لذا مالحظه می گردد که باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر شد ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  را 
ی تدریجی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اقدام

  وساختن زیرساخت ها را می طلبد ،درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ
) curriculum on paper( برنامه آموزشی که در حقیقت و در عمل دردانشکده ها اجرامی شود با    
)curriculum in actionمتفاوت خواهد بود .  

 ،گام هاي بلندي رو به جلو 1364محوري ،برنامه حاضر نسبت به برنامه سال درراستاي سالمت 
برداشته است و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت     

  .پرشتاب تر و مؤثرترخواهد شد
ذراندن یک ماه دوره الزم به ذکر است طبق مصوبه پنجمین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی ،گ

دانشگاههاي علوم پزشکی موظف هستند نسبت به ایجاد گروه .  است " الزامی"کارورزي طب اورژانس
 ، درمدت زمان مناسب  ،آموزشی طب اورژانس و تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی طب اورژانس

  .اقدام فرمایند
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آموزي و کارورزي ، بازنگري مقاطع با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کار
  .فیزیوپاتولوژي و علوم پایه آغاز شده است

  :محورهاي که الزم است در بازنگري علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از
ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب حداقل  - 1

  د انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی کشورتوانمندي هاي مور
   ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی -2
   نیازهاي ملی و منطقه اي در بخش سالمت - 3
4 - core بودن سرفصل ها و محتواي آنها   
  شکی در دنیا پیشرفت هاي روزعلوم پایه پز-5
   امکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور- 6
   علوم پایه و بالینی integration استراتژي هاي مؤثر آموزشی مانند - 7
  ذکر ،exposure early clinical ادغام عمودي بااستفاده ازروش هاي مختلف  مانند -8

  clinical correlates و ..  
  ه پزشکی دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا کوریکولوم علوم پای-9
  نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
   ارزشیابی هاي برنامه انجام شده در دانشگاههاي -11
   تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي اخیر -12
ول دوره  و پرهیز از افزایش طcurriculum overload رعایت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز -13

  دکتراي پزشکی عمومی 
14- emerging topics در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا   
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
   نقش هاي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما-16
  نش آموخته پزشکی  مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودا-17
 مناسب و متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزمون هاو مطالعه بیشتر (references) منابع - 18

  دانشجویان 
از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی 

شکی کشور تقاضا می شود نطرات و کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پز
  :پیشنهادات سازنده خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به آدرس 

–طبقه هشتم –وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 
  .ارسال فرمایید 021-88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 

  
  با سپاس

  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی
  1388دي ماه 

  ماه1:    طول دوره- 1
    ساعت264-184: مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره-2
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باتوجه به اینکه بخش عمده آموزش کارورزان درکشیک ها محقق می شود ساعات یاد شـده بـا                   :تبصره
 سـاعته   12 کـشیک    20 تـا    15تعدادکـشیک هـا بـین       .کشیک ها ثبـت شـده اسـت       احتساب ساعات   

  .میباشدوساعات کارگاه ها وکالس هابه آن اضافه خواهد شد
یکی از اعضاي هیئت علمی گروه طب اورژانس تحـت عنـوان مـسول آمـوزش      : مدیر مسئول برنامه-3

   پزشکی کارورزي  به پیشنهاد مدیر گروه وبا تائید معاونت آموزشی دانشکده
در صورت نبود دپارتمان طب اورژانس مسئول برنامه از یکی از اعضاي هیئت علمـی عالقمنـد و                  :تبصره  

آشنا به  حیطه  طب اورژانس  در  یکی  از  گروه هاي  داخلی ، بیهوشی ،جراحی و یـا  اطفـال  بـا  تائیـد           
  .معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی منصوب میشود

  اعضاي هیات علمی طب اورژانس به انتخاب مسئول برنامه:  ئت علمی برنامه  اعضاي هی-4
در صورت نبود دپا رتمان طب اورژانس ، می بـا یـست  تمهیـداتی  در جهـت  جلـب  همکـاري          : تبصره

دانشکده ها ي واجد این رشته  براي  برقرا ري  دوره آموزشی صورت گیرد یا ازاعضاي هیات علمی آشنا                     
گروه هاي داخلی، بیهوشی ،جراحی و یا اطفـال بـا  تائیـد  معاونـت                  طب اورژانس در   حیطه وعالقمند به   

  .آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی منصوب میشود
  :پیامد مورد انتظار از این برنامه آموزشی -5

  : فراگیردر پایان این دوره باید 
  

  :درحیطه دانش
ماران مراجعه کننده به اورژانس را در حدود مسولیتهاي         دانش الزم جهت ارائه مراقبت هاي اولیه در بی        -1

  .یک پزشک عمومی به کار گیرد
 Emergent) . (Nonurgent , Urgent ,. دانش الزم درزمینه اولویت فوریت بیماري راکسب نماید-2
  .دانش نظري تشخیص هاي افتراقی شرایط تهدید کننده حیات یا عضوراکسب نماید-3
 Tempo Of)یه بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانـس درزمینـه سـیربیماري   محدوده مراقبت اول-4

Disease) مدیریت (Management)  وتعیین تکلیف (Disposition)      درحدودمسؤولیت یـک پزشـک 
  .  عمومی رابداند

  : درحیطه مهارت   
  .بتواند اقدامات احیاءپایه را انجام دهد-1
  .دود مسولیتهاي یک پزشک عمومی انجام دهد بتواند اقدامات احیاءپیشرفته را در ح-2
  بتواند اقدامات مربوط به بازکردن وحفظ راه هوایی را در حدود مسولیتهاي یک پزشک عمومی انجام -3

  .دهد
  بتواند اقدامات مربوط به بیماران باتروماي متعدد را در حدود مسولیتهاي یک پزشک عمومی انجـام  -4

  .دهد
  ی وبین فردي الزم کسب مهارت هاي ارتباط-5
   کسب اصول مشاوره وارجاع دراورژانس-6
  .انجام دهد"اقدامات عملی"بتوانداقدامات مربوط به بیمارراطبق جدول-7

  : درحیطه نگرش
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به منظور ارایه بهترین مراقبت هاي پزشکی، کارورز طب اورژانس باید در پایـان دوره ارتبـاط مناسـب،                    
مار، خانواده و همراهان وي، سایر پزشکان و دست اندرکاران حـرف            موثرو عاطفی و مشارکت جویانه با بی      

  . پزشکی را فراگرفته باشد
ارتباط کارورز با بیمار باید بر اساس درك و احساس همدردي و روش مشارکت جویانه در جهت                  

  :بدین منظور. جلب اعتماد بیمار باشد
مار و همراهان وي گـوش فـرا        کارورز باید با دقت و حوصله و صرف وقت به صحبت هاي بی            -الف

داده و از این طریق عالوه بر ایجاد یک رابطه انسانی با او، شرح حال دقیقو اطالعات کشف شده را تجزیه                     
متقابالً اطالعات الزم در مـورد وضـعیت بیمار،برنامـه درمـانی،خطرات احتمـالی              . و تحلیل و ثبت نماید    

  .مار و همراهان وي ارایه دهدروشهاي مختلف و دستورات پیشگیري الزم را به بی
 کارورز باید در نحوه برقراي ارتباط با بیمار و همراهان وي، تاثیر عواملی نظیر سن و جـنس،     -ب

 اقتصادي وي را مد نظر قرار داده و موقعیـت          - فرهنگی و اجتماعی   -میزان تحصیالت، زمینه هاي مذهبی    
  .بیمار را با توجه به عوامل فوق درك نماید

 باید فراگیرد که در زمان مناسب باسایر دست اندرکاران حرفه هاي پزشکی مـشاوره         کارورز -ج
نموده و سهم و نقش آنها را در روند درمان بیمار دریابـد و بکـار گیـرد، همچنـین در کارهـاي گروهـی                         

  .مشارکت فعال و سازنده داشته باشد
  شاخصها و متدولوژي تعیین محتواي ضروري– 6
  :ا شاخصهاي تعیین محتو*

 .تهدید کننده عضو یا حیات باشد .1

 .شایع باشد .2

 .تاثیر بر سالمت عمومی جامعه داشته باشد .3

 .منطبق برنیازهاي کشورباشد . 4

  :منابع مورد استفاده براي تعیین محتوا*
  مراجع معتبر بین المللی - 1
مصوبات ستاد شوراي عالی انقالب فرهنگی و سندحداقل توانمندي هاي موردانتظارازپزشکان            -2

  فاغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی کشورعمومی 
  استفاده ازتجارب اعضاي هیئت علمی مجرب  - 3
   برنامه هاي مصوب دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی در وزارت بهداشت - 4
  مستندات موجود بر اساس نیاز سنجی ها -5

  :محتوائی که باید آموزش داده شود وفرا گرفته شود تا پیامدهاي فوق حاصل شود-7
  :رگاههاي چهار گانه زیر کا-الف

   اداره راه هوائی-1  
   احیاء پایه-2  
   احیاء پیشرفته-3  
   مراقبتهاي اولیه بیماران با تروماي متعدد-4  

  : برگزاري سه کالس به شرح زیر
   ...)- اداره بحران –اداره بخش (مدیریت اورژانس:1    
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   ...)- درمان اولیه –اصول کلی (برخورد با بیمارمسموم:2    
  ...)- برق گرفتگی –غرق شدگی (بیماري هاي محیطی:3    
  

  :                           اقدامات عملی بر اساس جدول زیر-ب
  اقدامات

   اداره راه هوائی-1
  oral air way کارگذاري -الف
  BMV(Bag Valve Mask Ventilation)انجام ونتیالسیون با کمک -ب
  انتوباسیون-ج
   قلبی ریوياحیاء-2

  فشردن قفسه سینه-الف
   شوك الکتریکی-ب
  مانیتورینگ قلبی-ج
  گرفتن نوار قلب-3
  نمونه گیري آزمایش گازهاي خونی-4
  تزریقات-5

  وریدي- الف
  داخل عضله- ب
  زیر پوستی- ج
  رگ گیري-6
  گذاشتن لوله نازوگاستریک-7
  انجام شستشوي معده-8
  سونداژمثانه-9
   زخم مراقبت از-10

   شستشو وپانسمان- الف
 (Local) بی حسی منطقه اي- ب
   بخیه ساده- ج
   بی حرکت سازي اندام وستون فقرات-11
   توراکوسنتز-12
  پونکسیون لومبر-13
   خارجی کنترل خونریزي – 14

  
  :مشتمل بر) s Care`Patient(شرکت فعال در مراقبت بیماران-ج

  ایط تهدیدکننده حیات دسته بندي اولیه بیماران با شر-1
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 (Problem Oriented) اخذ شرح حال هدفمند-2
   انجام معاینه فیزیکی-3
   بیماران(Organized) معرفی ساختارمند-4
   تصمیم گیري بالینی-5
   تفسیر اقدامات پاراکلینیک-6
   ثبت صحیح اطالعات-7
  
  )critically ill(اصول برخورد با بیمار بدحال-د

  در بخش اورژانساصول برخورد با شوك - .1
  برخورد با بیمار دچار کاهش هوشیاري- .2
  روبراه سازي زخم و گاز گرفتگی ها - .3
  سوختگیهاي حرارتی و الکتریکی- . 4
  رویکرد به دیس ریتمی هاي شایع در اورژانس- .5
  اصول روبراه سازي پرفشاري خون در اورژانس- .6
   آنا فیالکسی- .7

  
  :مل اورژانس هاي محیطی شا)اداره(اصول روبراه سازي-ه

  گرما زدگی و سرمازدگی- .1
  غرق شدگی و هیپوترمی- .2
  مسمومیت با منوکسید کربن وگزش ها - .3
  :اصول مدیدیت مسمومین در اورژانس شامل . 4
   مقدمات و اصول برخورد اولیه - .5
  مسمومیت با استامینوفن وضد افسردگیهاي سه حلقه اي- .6
  مسمومیت تا الکل - .7
   مواد سوزاننده- . 8
  مواد روانگردانمسمومیت با اپیوئید ها و - .9
  مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی و حشره کش ها وهیدروکربن ها- .10
  آشنائی با مدیریت سیستم هاي پیش بیمارستانی و مقابله با بحران و بالیاي طبیعی- . 11
  بیو تروریسم وسالح هاي کشتار جمعی- .12
  برخوردبابیمارباتشنج فعال- . 13
  برخوردبابیمارباتنگی نفس- . 14
  سه سینهبرخوردبابیماربادردقف- .15
   ارتباط محتوا با بخش-   . 16

  
  استاد  روش  حداقل زمان  مکان  عنوان
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  :کارگاههاشامل-1
        احیاي پایه

        احیاي پیشرفته
        راه هوایی

        تروما

        

          گزارش صبحگاهی-2
          اقدامات عملی-3
          شرکت در راند آموزشی-4
          شرکت در مراقبت از بیماران-5
          ود آموزيخ-6

  :فراگیري تماتیک در محورهاي
بیمـارانی کـه هنوزتـشخیص دقیقـی بـراي          *   منظـور )* (undifferentiated(برخورد اولیه با بیماران متمایزنشده      -1

  ).است  آنهامطرح نشده
  استدالل بالینی-2
  مهارت برقراري ارتباط-3
  ورژانسآشنائی با مسائل قانونی،حرفه اي واخالقی حیطه طب ا-4
  آشنائی با مهارت برنامه ریزي و مدیریت در بخش اورژانس-5

  
 : روش آموزش دادن و فراگرفتن -8

 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •
educationتوصیه می شود،. 

هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به  • بهترین یادگیري درکارورزان الزم است ترجیحاً
  .می شود،آموزش داده شود

  . استفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردد •
بطورکلی ،آنچه اصل است استفاده ازروش هایی است که موجب حداکثر یادگیري گردد و متناسب  •

 .دترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  باش
 : نمونه هایی از روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از •
 

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
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• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 
• Authentic learning  

……………. 
  : براي مطالعه اصلی منابع-9

  .استپیش کارورزي همان منابع آزمون اصلی منابع 

  :منابع براي مطالعه بیشتر عبارتنداز*

• 1-Emergency Medicine: Just the Facts. Ma J.  Cline D, Tintinalli J, 
Kelen G.Mc Graw Hill, 6th ed. ,2008 

• 2-Current Diagnosis and Treatment Emergency Medicine. Stone C.K , 
Humphries R., McGraw Hill, 2d ed., 2004 

  
 :دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول دوره) formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  - 10

الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد  •
  :مختلف مانندبراي این منظور می توان از روش هاي ارزیابی . ارزیابی عینی قرار گیرد

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 

دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است . اده نموداستف
.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي 

 .استفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر روایی و پایايِ آن می افزاید

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(ابی تعهد و رفتار حرفه اي الزم است ارزی •
 .انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارآموز داده شود

  
 :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11

  
  :ارتند ازاصولی که الزم است در طراحی آزمون هاي پایان دوره لحاظ گردد عب

 آزمون به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی مورد blueprintاست  الزم - 1
  .انتظار در برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشد

الزم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با روش هاي داراي روایی  و پایایی مناسب قرار  -18
  .گیرد

روش هاي ارزیابی فراگیران اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که /آنچه در انتخاب روش -19
  :اصول زیر در آن رعایت شده باشد

  روایی - 20
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 پایایی -21

 تعمیم پذیري - 22

 عادالنه بودن  -23

 امکانپذیربودن  -24

 .موجب ارتقاي یادگیري شود - 25

 

 :هارت و نگرش عبارتند ازنمونه هایی از روش هاي آزمون براي حیطه  هاي مختلف دانش، م* 

• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

  
اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -12

 :هیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرائی دانشکده و دانشگاه

  
 بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزار می شود به study guideتوصیه می شود **

  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . اده شودکارآموزان و کارورزان د
  برنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش. 1
  معرفی بیمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیران. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  نحوه انجام حضور و غیاب. 4
  موز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانهحدود وظایف کارآ. 5
انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی و . 6

  درمانی
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
یکولوم به کارآموزان هر  و نیز یک نسخه از کورlog bookالزم است در این جلسه یک نسخه از . 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  قرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکی* 

  . الزامی است تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی 
  

  ):curriculum management(مدیریت برنامه آموزشی  فرآیند اداره و -13
  در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان . 1
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نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا . 2
  نماینده  وي

  ر راستاي حصول اهداف کوریکولومآموزش اعضاي هیات علمی د. 3
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  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی-14

الزم است  درهردوره ،ارزیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر توسط گروه آموزشی  •
مربوطه و با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آمده  براي 

  :آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گرددارتقاي کیفیت برنامه  

  
گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فواصل منظم زمانی  •

به دانشکده پزشکی،رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامه به 
 .می ارائه نمایداعضاي گروه ارزشیابی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمو
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  8مصوبه 
برنامه آموزشی ضروري 

  چشم در مقطع کارآموزي 
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ه و سخنی با سیاستگذاران محترم آموزش پزشکی عمومی ، اعضاي محترم هیئت علمی   مقدم  
  : دانشکده هاي پزشکی و دانشجویان پزشکی در جمهوري اسالمی ایران 

  
  ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها جلسه و صدها

  .می باشدزشکی صاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاهها ي علوم پ
روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 

  . آغاز شد1386ازسال 
  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد.بود  outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 

 outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  -8
این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی 

عمومی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی مصوب و  
 توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان 27/4/1388آ مورخ /172628/12ماره طی نامه ش

  .و آموزش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردید
  بازنگري مقطع بالینی شامل دوره کارورزي و کارآموزي :مرحله دوم-2

  .این مرحله در حال پایان می باشد.. که بحمدا
  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه:مرحله سوم  - 3

 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر کوریکولوم بالینی و محصول نهاییزمانی که 
تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به 

  .انش آموختگان ضروري است توانمندي هاي مورد انتظاراز د
  retrogradeبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پزشکی عمومی به صورت

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 

  درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل 
  . انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد توانمندي هاي مورد

درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند حداقل 
  .توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی عمومی را دربرگیرد
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ر برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت است در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی عمومی  د

  :از 
• disease –oriented بودن به جاي سالمت محوربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري 

)preventive medicine (  
• hospital-based    بودن به جايcommunity-orientedبودن  
بوط به توانمندیهاي تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جاي مطالب مر •

 primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها  •
  کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت جامعه  •
یطه کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف آموزشی در ح •

 مهارت ها و نگرش 
بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان هاي آموزشی که برخی از آن 

هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس مراکز آموزش طب  tertiary care centerها حتی 
راي استانداردهاي آموزشی بوده سرپایی استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گونه اي که  دا

به طورجدي در مدنظر  و در آنها آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپردازند،
  . سیاستگذاران آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد

محوري –محوري به سوي سالمت - تغییر سو و جهت فعالیت  آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمار
شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( نبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن نیاز به نگاهی همه جا

خدمات درمانی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی 
تمام وقت ، تأسیس مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویکرد جامعه نگر و سایر عرصه هاي آموزشی 

ب  ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آموزش اعضاي هیئت علمی مناس
برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نوبه خود .  دارد..)،

  .،نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد
  ی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري ،بدیهی است دستیاب

برنامه ریزي و عزم راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی 
مایه خوشوقتی است که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال .دارد

  . زمینه مشغول فعالیت می باشدوتالشی عظیم دراین
لذا مالحظه می گردد که باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر شد ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  را 
نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اقدامی تدریجی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق 

 curriculum on(صورت برنامه آموزشی روي کاغذ وساختن زیرساخت ها را می طلبد ،درغیراین
paper( برنامه آموزشی که در حقیقت و در عمل دردانشکده ها اجرامی شود با    

)curriculum in actionمتفاوت خواهد بود .  
 ،گام هاي بلندي رو به جلو 1364درراستاي سالمت محوري ،برنامه حاضر نسبت به برنامه سال 

در بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت     برداشته است و قطعاً
  .پرشتاب تر و مؤثرترخواهد شد
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با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي ، بازنگري مقاطع 
  .فیزیوپاتولوژي و علوم پایه آغاز شده است

  :ي علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند ازمحورهاي که الزم است در بازنگر
ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند  -1

مصوب حداقل توانمندي هاي مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي 
  علوم پزشکی کشور

  ن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی  ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بود-2
   نیازهاي ملی و منطقه اي در بخش سالمت - 3
4 - core  بودن سرفصل ها و محتواي آنها  
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
   امکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور- 6
  علوم پایه و بالینی  integration استراتژي هاي مؤثر آموزشی مانند - 7
  ،ذکر  exposure early clinical ادغام عمودي بااستفاده ازروش هاي مختلف  مانند -8

clinical correlates و .. 
   کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا-9
   نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
  م شده در دانشگاههاي  ارزشیابی هاي برنامه انجا-11
   تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي اخیر -12
و پرهیز از افزایش طول  curriculum overload رعایت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز -13

  دوره دکتراي پزشکی عمومی 
14- emerging topics بر دنیا در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پزشکی معت  
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
   نقش هاي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما-16
   مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودانش آموخته پزشکی -17
 مناسب و متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزمون هاو (references) منابع - 18

  بیشتر دانشجویان مطالعه 
از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی 
کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا می شود نطرات و 

  :پیشنهادات سازنده خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به آدرس 
–طبقه هشتم –وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –رك قدس شه

  .ارسال فرمایید021-88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 
  

  با سپاس
  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی

  1388دي ماه 
  

  : طول دوره- 1
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  . واحد درسی می باشد3موزي یکماهه معادل دوره کارآ
    ساعت130 : مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره-2
  : مدیر مسئول برنامه- 3

  معاون آموزشی بخش چشم و یکی از اعضاء هیئت علمی گروه چشم به انتخاب مدیر گروه چشم 
  : اعضاي هیئت علمی برنامه- 4

  کلیه اعضاي هیئت علمی گروه چشم
  :ازاین برنامه آموزشی ) outcomes(امدمورد انتظارپی -5

در این بخش الزم است به اهداف آموزشی مورد نیاز حوزه سالمت در بخش مربوط به سالمت جامعه 
 .توجه خاص معطوف گردد

  : درحیطه دانش
 کسب دانش الزم براي برخورد با شکایات و نشانه هاي شایع دربیماري هاي چشم  •
 .شکی و اطالع از نحوه مراقبت هاي اولیه ،اصول درمان و ارجاع را بدانداورژانس هاي چشم پز •
 .بیماریهاي رایج چشمی در کشور و شیوع آنها را بداند •
  . برنامه هاي رایج کشوري درحیطه چشم پزشکی را بداند •

  
  :درحیطه مهارت

  کسب مهارت در اخذ شرح حال چشم پزشکی، جمع بندي، و ارائه تشخیص هاي افتراقی •
 سب مهارت  در معاینات پایه چشم پزشکی ک •
  کسب مهارت استفاده از  افتالموسکوپی مستقیم  •

  
  : درحیطه نگرش

 آشنائی با در نحوة برخورد با بیماران و همراهان از نظر اصول اخالقی، مسایل قانونی و نحوة  - 1
 نتیجه گیري از دانش و مهارت خود 

اعم از پزشکان، پرستاران و غیر (ران در حیطۀ پزشکی  آشنائی با برقراري تعامل با سایر همکا-2
 ) پزشکان 

 آشنائی با برقراري ارتباط با خانواده مراجع وآموزش به خانواده - 1
 

  :و متدولوژي تعیین محتواي ضروري)core content(شاخص هاي تعیین محتواي ضروري - 6
 بر اقتصاد و سالمت جامعه، قابل نیاز جامعه و کشور، شایع بودن بیماري، اهمیت داشتن موضوع، تأثیر

پیشگیري بودن و داشتن برنامه غربالگري، وجود درمان هاي در دسترس برنامه کشوري وزارتخانه، 
  قابلیت اجرا در سطح گروه هاي آموزشی

 تجربه اعضاي هیئت علمی - 1
 بررسی اهداف و نیازهاي معاونت سالمت وزارتخانه -2
 ینیازسنجی از فارغ التحصیالن پزشکی عموم - 3
 آئین نامه هاي معاونت آموزشی وزارتخانه - 4
 آمارهاي موجود کشوري -5
  برنامه هاي آموزشی معتبر بین المللی - 6
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  : عناوینی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق الذکر حاصل شوند- 7
 

  عنوان محتوا  ردیف
  آناتومی و فیزیولوژي چشم   1
  معاینه چشم پزشکی  2
   وسایل چشم پزشکیآشنایی با  3
  فارماکولوژي در چشم پزشکی  4
  اپتیک و عیوب انکساري 5
  بیماریهاي پلک و مجاري اشکی  6
  بیماریهاي ملتحمه و اسکلرا  7
  بیماریهاي قرنیه  8
  کاتاراکت  9
  بیماریهاي یووآ  10
  گلوکوم  11
  استرابیسم و آمبلیوپی   12
  رتینوپاتی دیابتیک و هیپرتانسیو  13
  ماریهاي ویتره و رتین بی  14
  نور و افتالمولوژي  15
  چشم و بیماریهاي سیستمیک  16
  اورژانس هاي شایع چشم پزشکی   17
  بیماري هاي اربیت 18
  اصول پیشگیري در چشم پزشکی 19

  :محتـوایی که در هر یک از عناوین فوق باید آموزش داده شود-8
  :آناتومی و فیزیولوژي .1

v کاسه چشم : 
o  تحتانی، میانی، فوقانی، خارجی(دیواره ها( 
o Fissure ها وForamen هاي اوربیت 
o خونرسانی، درناژ وریدي 
o حرکتی- حسی: عصب دهی  
v پلک فوقانی و تحتانی: 

o پوست و ضمائم 
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o عضله اوربیکوالریس 
o  لیگامانهاي داخلی و خارجی پلکی–صفحات تارسی و غدد میبومین  
o Lid Margin 

 قدامی §
 خلفی §

o عضله باالبرنده پلک 
o ونرسانی و عصب دهی پلکخ 
o  سپتوم کاسه چشمی)Orbital Septum( 

v مجاري اشکی: 
o Punctumفوقانی و تحتانی  
o کانالیکول فوقانی و تحتانی 
o کانالیکول مشترك 
o کیسه اشکی 
o مجراي نازوالکریمال 

v محتویات اوربیت: 
o عضالت خارج چشمی 
o غدد اشکی 
o شرائین و ورریدها 
o لسمپاتیک و پاراسمپاتیک، کرانیا: اعصاب :I,II,III,IV,V,VI,VII 
o ارتباط اوربیت با سینوسهاي مجاور و جمجمه 

v قرنیه و سطح خارجی چشم: 
o چشمی–پلکی : ملتحمه  

 substantial propria،Tenon's capsuleاپی تیلیوم،  §
o اپی اسکلرا و اسکلرا 
o قرنیه: 

 Descemt's، استروما، Bowman layerاپیتلیوم،  §
 شکل، فانکشن: اندوتلیوم §
 ی قرنیهتوپوگراف §

 
o اتاق قدامی و زاللیه 
o شبکه ترابکوالر: زاویه چشم 
o Iris :استروما، عضالت تنگ کننده و گشاد کننده اپیتلیوم رنگی، عصب گیري مردمک 
o اتاق خلفی 
o جسم مژگانی: 

§ Pars Plicata) 1 .زوائد مژگانی، اپیتلیوم مژگانی. 2  عضالت( 
§ Pars Plana 

o لنز: 
 شکل- اندازه §
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 زنولها §
 مکانیسم تطابق §

o Vitreous Cavity & Vitreous: 
 اندازه §
 Corticalویتره  §
  Liquefiedویتره §
§ Vitreous Base 

v شبکیه: 
o شریان و ورید مرکزي 
o Neurosensory r.) الیه هاي مختلف- )الیه حساس  
o RPE 

- Optic Disc : ،اندازه، شکل، مارژین، رنگCup  
- Choroid)  یووه آ :Irisجسم مژگانی، کوروئید ،( 
- Visual Pathway : 

o عصب اپتیک 
o  کیاسمايOptic 
o LGB-Optic Tract 
o Optic radiation 
o کورتکس بینایی 
o آوران، واربران: مسیر رفلکس مردمکی 
o مسیر سمپاتیک چشمی 
o  اعصاب کرانیالII,III,IV,V,VI, VII 

  
  :معاینه چشم پزشکی .2

 و آزمون دید رنگ)  Central Visual Acuity(آزمون دید مرکزي  .1
 )Pinhole Test(آزمون روزنه  .2
 آزمودن دید ضعیف .3
 )Confrontation(آزمودن دید محیطی، آزمون رویارویی  .4
 معاینه مردمک ها .5

 ) مستقیم و غیرمستقیمreactionاندازه، (معاینه کلی  -
 )Marcus Gunn(آزمون حرکت متناوب چراغ قوه براي مردمک ماکوس گان  -

 
 معاینه حرکات خارج چشمی .6

 سرعت -
 نرمی -
 محدوده -
 قرینگی -
 :افات چشمی وتمایز آنهاتشخیص انحر -
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o Tropia:Eso،Exo،Hypo،Hyper 
o Phoria 

- Comitant vs. Incomitant 
 Cover-Uncover تستهاي -
 رفلکس نوري -
 

 معاینه خارج چشمی .7
ضایعات و برجستگیهاي پوستی، تورم، سرخی، گرمی و (پلک ها و ناحیه پیرامون چشم  -

 )حساسیت با مشاهده و لمس
 ،بررسی پهناي مرکزي شکاف پلکی Ptosis،Retraction: بررسی وضعیت پلکها  -
 )I Jonesآزمون (ارزیابی تولید اشک، ارزیابی تخلیه اشک، : هاPunctumوضعیت  -
 بررسی حرکات پلک -
 Proptosis: بررسی وضعیت کلی کره چشم -
 لمس لبه استخوانی و بافت نرم دور چشم -
 برگرداندن پلک فوقانی جهت بررسی وجود جسم خارجی در پشت آن -
 Fluorescah نمونه قرنیه با رنگ -
 Pen lightمعاینه پلک، ملتحمه، اسکلرا و قرنیه و بررسی عمق اتاق قدامی بوسیله  -
  
 

 : انجام افتالموسکوپی مستقیم .8
 Leukocoira وRed Reflex بررسی  -
- Optic disc 

o مارژین، اندازه 
o Cupشکل  

 بررسی ماکوال -
  :وسایل چشم پزشکی .3

- Pen Light 
 و غیر مستقیماوفتالموسکوپ مستقیم  -
- E-Chart 
- Slit Lamp 
- Automatic Perimeter 
- Exophthalmometer  
- Deviometer 
- Retinoscope & Auto refractometer 
- Tonometer 

o Schiotz 
o Goldmann 

v Fundus Camera & Angiography 
v Lensometer 
v Anterior Segment Imagings 
v  
v Ultrasonography 
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- A-Scan 
- B-Scan 

  
  :فارماکولوژي .4

 ي بی حسی داروها -
 سیکلوپلژیک ها و میدریاتیک ها -
 داروهاي ضد گلوکوم -
  هاNSAIDکورتیکوستروئیدها و  -
 داروهاي ضدعفونت چشمی -

o آنتی باکتریال 
o آنتی ویرال 
o  آنتیFungal  

 اثرات جانبی سیستمیک و چشمی داروها -
- Lubricant 

  
 :اپتیک و رفراکشن .5

o تکامل چشم 
o ي شبکیهسیستم اپتیکی چشم و چگونگی تشکیل تصویر رو 
o  خطاهاي شکست(عیوب انکساري( 

  انواع-عالئم    نزدیک بینی §
 انواع-عالئم    دوربینی §
   انواع-عالئم  آستیگماتیسم منظم §
 انواع-عالئم  آستیگماتیسم نامنظم §

o پیرچشمی و اختالالت تطابق 
o تشخیص عیوب انکساري 

§ Dry Refract 
§ Cycloplegic Refract  

o  جراحی عیوب انکساري، لنزهاي داخل عینک، لنز تماسی، (اصالح عیوب انکساري
 )چشمی

o لنزهاي مثبت، منفی و استوانه اي: انواع لنزها 
o نسخه عینک 

 
  :بیماریهاي پلک و مجاري اشکی .6

  )گل مژه، شاالزیون، بلفاریت قدامی و خلفی(عفونت ها و آماس هاي پلک  -
 )تقسیم بندي، درمان(پتوز  -
 )BCC ،SCCیوم، خال، پاپیلوم، گزانتالسما، همانژ(تومورهاي پلک  -
 )داکریو آدنیت، انسداد حاد و مزمن مجراي اشکی و مادرزادي(دستگاه اشکی  -
 )سندرم خشکی چشم(اشک  -
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  :بیماریهاي ملتحمه و اسکلرا .7

 کونژنکتیویت هاي میکربال -
o باکتریال 
o ویرال 
o کالمیدیال 

 کونژنکتیویت هاي آلرژیک -
 Pingueculaeناخنک و  -
 )SCC(تومورهاي ملتحمه  -
- Blue sclera 
 استافیلوما -
 اسکلریت و اپی اسکلریت -

  
  :بیماریهاي قرنیه .8

 زخم قرنیه -
o کراتیت باکتریایی 
o کراتیت ویروسی 
o کراتیت قارچی 
o کراتیت آکانتاموبا 

  ونوروتروفیکExposureکراتیت  -
 بیماریهاي دژنراتیو قرنیه -

o کراتوکونوس 
o Arcus Senilis 

 انواع پیوند قرنیه -
 

  :کاتاراکت .9
1. Age-related Cataract) واع آن و درمانان( 
 )انواع آن، پیش آگهی و درمان(کاتاراکت بچه ها  .2
 کاتاراکت ضربه اي .3
 کاتاراکت هاي دارویی .4
5. PCO 
6. Ectopia Lentis و انواع آن  
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  :بیماریهاي یووآ- 10
 :یووئیت ها -

o  قدامی 
o Intermediate 
o خلفی 
o Diffuse Uveitis) Pan Uveitis( 

 :تومورهاي یووآ -
o مالنوم یووآ 

 
 :گلوکوم .10

o تولید و جریان زاللیه(یک زاللیه دینام( 
o زاویه چشم 
o مکانیسم ایجاد و حفظ فشار داخل چشم، محدوده نرمال 
o آناتومی دیسک اپتیک 
o  مکانیسم ایجاد آسیب عصبی، افتراقCIDو نقص میدان بینایی  

 :ارزیابی بالینی -
o تونومتري 
o گونیوسکوپی 
o  ارزیابی دیسکOptic 

 معاینه §
 گرافی §

o میدان بینایی 
§ Confrontation 
 دستی §
§ Automated 

o تقسیم بندي انواع گلوکوم: 
 مادرزادي §
§ Juvenile 
 بالغین §
  عالئم-مکانیسم: زاویه باز: اولیه §
§ NTG  
   عالئم-مکانیسم: زاویه بسته §
 Traumatic, Steroid-induced, Phaco morphic: ثانویه §

Glaucoma    
o درمان: 

 داروئی §
 جراحی §
  لیزر §

  استرابیسم و آمبلیوپی .11



ت تاد و و  د  ورخ دوم دی ماه سال  ارو ی  و ی  وزش   وری آ ت  ن  ّ        وبات  ا  ش                 
 

 
114 

  چشمی و دید دوچشمیفیزیولوژي حرکات 
  دوبینی، ساپرشن

  معاینه بیمار با استرابیسم و اصول منشور و عینک
  استرابیسم کاذب

  استرابیسم هاي افقی و عمودي
  استرابیسم هاي فلجی و رستریکتیو

  اصول درمانهاي غیرجراحی در استرابیسم و بوتولینوم
  اصول درمانهاي جراحی در استرابیسم

  انواع آمبلیوپی
  ان آمبلیوپیاصول درم

 
  :رتینوپاتی دیابتی و هیپرتانسیو .12

  :رتینوپاتی هیپرتانسیو      :رتینوپاتی دیابتی
   تعریف، غربالگري-        تعریف -
 )حوادث عروقی و ماکولوپاتی( یافته هاي بالینی -    غربالگري و پیگیري  -
  تصویرنگاري-      تقسیم بندي -
  درمان-      ماکولوپاتی -
 تصویرنگاري -
 درمان -

 
  :یتره و رتینبیماریهاي و .13

- ARMD) پاتوژنز، تقسیم بندي و درمان( 
 )CRVO, BRVO, CRAO, BRAO(بیماریهاي عروقی رتین  -
- PVD, RDو تقسیم بندي، پاتوژنز و درمان  
- CSR 
- ROP 
 )رتینوبالستوما و مالنوم(تومورهاي داخل چشم  -

  
  نوروافتالموژي .14

  آناتومی راههاي آوران بینایی و لوکالیزه کردن محل ضایعه
   بررسی میدان دیداصول

  پاپیل ادما
  التهاب عصب بینایی

  اپتیک نروپاتی ایسکمیک
  اپتیک نروپاتی توکسیک و تغذیه اي 

  رفلکس هاي مردمکی
  )2- 8(معاینه اعصاب کرانیال

  بیماریهاي سیستم پاراسمپاتیک
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  سندرم هورنر
  نیستاگموس

  
  :چشم و بیماریهاي سیستمیک .15

 بیماري گریوز -
- HZO 
- AIDS 
 )، سندرم شوگرن، سندرم بهجتGCA، وگنر،SLE،RA(ایمنی بیماریهاي خود  -
  )سندرم مارفان(بیماریهاي ارثی بافت هم بند  -

  اورژانس ها .16
  اصول معاینه بیمار با تروماي چشمی

  پارگی پلک
  جسم خارجی ملتحمه و قرنیه

  جشم خارجی داخل چشم
  سوختگی هاي شیمیایی و حرارتی

  خونریزي هاي داخل چشمی
   چشمپارگی هاي دیواره

  ...)و X Rayماوراء بنفش و (اثر اشعه هاي مختلف بر چشم 
  گلوکوم زاویه بسته

  )AION, RD, CRAO, CRVO(کاهش دید ناگهانی 
  اندوفتالمیت ها

  شکستگی هاي اربیت
  

  :بیماریهاي اربیت .17
 تست هاي تشخیصی -
 افتالموپاتی گریوز -
 )سلولیت پرسپتال و اربیت(عفونت ها  -
 درموئید -
 تومورهاي اربیت -

o همانژیوم 
o نوروفیبروماتوز 
o رابدومیوسارکوم 

  
  :پیشگیري در چشم پزشکی .18

 :پیشگیري از آسیب هاي چشمی -
o آسیب هاي شغلی 
o آسیب هاي غیر شغلی 
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 :پیشگیري از عفونت چشمی اکتسابی -
o لنز تماسی 
o کونژنکتیویت نوزادان 

 :پیشگیري از عفونت چشمی یاتروژنیک -
o کراتوکونژکتیویت اپی دیمیک 

 :چشمی به دلیل عفونت هاي مادرزادي پیشگیري از آسیب  -
o )TORCH(  

 :تشخیص زودرس بیماریهاي درمان پذیر چشمی -
o گلوکوم زاویه باز اولیه 

 پیشگیري از آمبلیوپی -
 پیشگیري از آسیب چشمی ناشی از بیماریهاي سیستمیک و داروها -

o رتینوپاتی دیابتی 
o کورتیکوستروئید 
o Sunburn اشعه UV) عینک آفتابی( 
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 :براي آزمون    اصلی منابع-9
 )General Ophthalmology) (2008(کتاب چشم پزشکی ووگان  -

Vaughan & Asbury's General Ophthalmology by Paul Riordan-Eva and John 
Whitcher  

  :منابع بیشتربراي  مطالعه* 
 )جوادي.ع.دکتر م: تألیف(کتاب بیماري هاي رایج چشم پزشکی  -
 )Basic Ophthalmology ed & 2004; AAO(کتاب آکادمی  -

 
 : روش آموزش دادن و فراگرفتن - 10

 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •
educationتوصیه می شود،. 

هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یادگیري درکارورزان  • الزم است ترجیحاً
  .می شود،آموزش داده شود

  . استفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردد •
ه ازروش هایی است که موجب حداکثر یادگیري گردد و متناسب بطورکلی ،آنچه اصل است استفاد •

 .ترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  باشد
 : نمونه هایی از روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از •
 

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 

……………. 
  
دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول ) formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  - 11

 :دوره

الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد  •
 :براي این منظور می توان از روش هاي ارزیابی مختلف مانند. ارزیابی عینی قرار گیرد

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
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• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 

دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است . استفاده نمود
.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي .

 .استفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر روایی و پایايِ آن می افزاید

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
 .کارآموز داده شودانجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به 

 
  :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11
 

  :اصولی که الزم است در طراحی آزمون هاي پایان دوره لحاظ گردد عبارتند از
 آزمون به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی blueprintاست الزم  - 1

  . برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشدمورد انتظار در
الزم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با روش هاي داراي روایی  و پایایی  -2

 .مناسب قرار گیرد
روش هاي ارزیابی فراگیران اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که /آنچه در انتخاب روش - 3

 : باشداصول زیر در آن رعایت شده
 روایی - 4
 پایایی -5
 تعمیم پذیري - 6
 عادالنه بودن  - 7
 امکانپذیربودن  -8
 .موجب ارتقاي یادگیري شود -9

 :نمونه هایی از روش هاي آزمون براي حیطه  هاي مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند از* 

• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 
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اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -12

 :لین آموزشی و اجرائی دانشکده و دانشگاههیئت علمی و مسئو

 
 بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزار می شود به study guideتوصیه می شود **

  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . کارآموزان و کارورزان داده شود
  امتحانات بخشبرنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان . 1
  معرفی بیمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیران. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  نحوه انجام حضور و غیاب. 4
  حدود وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانه. 5
و سایر اعضاي تیم آموزشی و انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران . 6

  درمانی
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
 و نیز یک نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر log bookالزم است در این جلسه یک نسخه از . 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  ت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکیقرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سای* 

  . الزامی است تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی 
  ):curriculum management( فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی -13

  ارآموزان و کارورزان در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، ک. 1
نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا . 2

  نماینده  وي
  آموزش اعضاي هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولوم. 3
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  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی-14

رنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر توسط گروه آموزشی الزم است  درهردوره ،ارزیابی ب •
مربوطه و با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آمده  براي 

  :ارتقاي کیفیت برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گردد
 

 زمانی گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فواصل منظم •
به دانشکده پزشکی،رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامه به 

 .اعضاي گروه ارزشیابی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارائه نماید
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  پـیـوسـت
جزئیات نحوه ارائه برنامه 

  آموزشی
  دردانشکده پزشکی

این قسمت توسط  گروه آموزشی (
شگاه تکمیل میگردد و چشم دان

دراختیار فراگیران ، اعضاي هیئت 
علمی و مسئولین آموزشی مربوطه 

  . )در آغاز بخش قرارمی گیرد
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  :ارتباط محتوا با بخش
الزم است جدول زیر توسط گروه آموزشی مربوطه در دانشکده پزشکی  تکمیل و در آغاز دوره در اختیار 

  .آموژشی  قرار گیرددانشجویان، اعضاي هیئت علمی و مجریان 
منظوراین است که مشخص شود هرمحتوایی درکجا ، درچه زمانی، توسط کدام استاد و باچه : توضیح(

درحقیقت در این قسمت برنامه عملی روزانه که باید دراختیار اعضاي . روشی قراراست آموزش داده شود
ود تا آنها به آسانی در عمل بتوانند هیئت علمی برنامه و کارآموزان قرارگیرد، برروي کاغذ آورده می ش

  .)برنامه را اجرا و دنبال نمایند

  زمان آموزش  مکان آموزش عنوان محتوا ردیف
  استاد  )ساعت(

        آناتومی و فیزیولوژي چشم   .1

        معاینه چشم پزشکی  .2

        آشنایی با وسایل چشم پزشکی  .3

        فارماکولوژي در چشم پزشکی  .4

        اپتیک و عیوب انکساري  .5

        بیماریهاي پلک و مجاري اشکی  .6

        بیماریهاي ملتحمه و اسکلرا   .7

        بیماریهاي قرنیه   .8

        کاتاراکت  .9

        بیماریهاي یووآ  .10

        گلوکوم  .11

        استرابیسم و آمبلیوپی   .12

        رتینوپاتی دیابتیک و هیپرتانسیو  .13

        بیماریهاي ویتره و رتین   .14

        نور و افتالمولوژي  .15

        یماریهاي سیستمیکچشم و ب  .16

        اورژانس هاي شایع چشم پزشکی    .17

        بیماري هاي اربیت   .18

        اصول پیشگیري در چشم پزشکی   .19
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  9مصوبه 
 برنامه آموزشی ضروري 
  عفونی در مقطع کارآموزي
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مقدمه و سخنی با سیاستگذاران محترم آموزش پزشکی عمومی ، اعضاي محترم هیئت علمی   
 :جمهوري اسالمی ایران دانشکده هاي پزشکی و دانشجویان پزشکی در 

 
 این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،

  .می باشدزشکی صاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاهها ي علوم پ
شکی عمومی ازسال روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آموزش پز

  . آغاز شد1386
  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 

  outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  - 1
این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی 

گاه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی مصوب و  عمومی از دانش
 توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان 27/4/1388آ مورخ /172628/12طی نامه شماره 

  .و آموزش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردید
 ی شامل دوره کارورزي و کارآموزي بازنگري مقطع بالین:مرحله دوم-2

  .این مرحله در حال پایان می باشد.. که بحمدا
  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3

 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر کوریکولوم بالینی و محصول نهاییزمانی که 
 عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به

  .توانمندي هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان ضروري است 
  retrogradeبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پزشکی عمومی به صورت

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 

   آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل درپایان کار،برنامه هاي
  .توانمندي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد 

درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند 
  . پزشکی عمومی را دربرگیردحداقل توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره دکتراي

در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی عمومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت 
  :است از 
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• disease –oriented بودن به جاي سالمت محوربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري 
)preventive medicine (  

• hospital-based    بودن به جايcommunity-orientedبودن   
تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جاي مطالب مربوط به توانمندیهاي  •

  primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها  •
 کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت جامعه  •
کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف آموزشی در حیطه  •

 مهارت ها و نگرش 
بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان هاي آموزشی که برخی از آن 

آموزش طب هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس مراکز  tertiary care centerها حتی 
سرپایی استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گونه اي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده 
و در آنها آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپردازند ،به طورجدي  در مدنظر 

  . سیاستگذاران آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد
محوري –محوري به سوي سالمت - آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمارتغییر سو و جهت فعالیت  

شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( نیاز به نگاهی همه جانبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن 
خدمات درمانی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی 

یس مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویکرد جامعه نگر و سایر عرصه هاي آموزشی تمام وقت ، تأس
 ..)مناسب  ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آموزش اعضاي هیئت علمی ،

 ،برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نوبه خود .  دارد
 .نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد

  بدیهی است دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري ،
برنامه ریزي و عزم راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی 

که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال مایه خوشوقتی است .دارد
  .وتالشی عظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشد

لذا مالحظه می گردد که باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر شد ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  را 
ی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اقدامی تدریج

  وساختن زیرساخت ها را می طلبد ،درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ
) curriculum on paper( برنامه آموزشی که در حقیقت و در عمل دردانشکده ها اجرابا    

  . متفاوت خواهد بودcurriculum in action(می شود
 ،گام هاي بلندي رو به جلو 1364رنامه حاضر نسبت به برنامه سال درراستاي سالمت محوري ،ب

برداشته است و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت     
  .پرشتاب تر و مؤثرترخواهد شد

گري مقاطع با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي ، بازن
  .فیزیوپاتولوژي و علوم پایه آغاز شده است
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  :محورهاي که الزم است در بازنگري علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از
ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب حداقل  - 1

  ومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی کشورتوانمندي هاي مورد انتظار از پزشکان عم
   ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی -2
   نیازهاي ملی و منطقه اي در بخش سالمت - 3
4 - core بودن سرفصل ها و محتواي آنها   
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
  ت اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور امکانا- 6
   علوم پایه و بالینی integration استراتژي هاي مؤثر آموزشی مانند - 7
 clinical   ،ذکر exposure early clinical ادغام عمودي بااستفاده ازروش هاي مختلف  مانند -8

correlates و ..  
  زشکی معتبر دنیا کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده هاي پ-9
  نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
   ارزشیابی هاي برنامه انجام شده در دانشگاههاي -11
   تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي اخیر -12
 و پرهیز از افزایش طول دوره curriculum overload رعایت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز -13

  عمومی دکتراي پزشکی 
14- emerging topics در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا   
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
   نقش هاي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما-16
   مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودانش آموخته پزشکی -17
 مناسب و متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزمون هاو مطالعه بیشتر (references)منابع  - 18

  دانشجویان 
از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي علوم 
 پزشکی کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا می شود

  :نطرات و پیشنهادات سازنده خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به آدرس 
–طبقه هشتم –وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 

  .دارسال فرمایی021-88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 
  

  با سپاس
  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی

  1388دي ماه 
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  هفته4: طول مدت دوره   - 1
    ساعت130:مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره -2
  : مسئول آموزش برنامه- 3

  .  متخصص بیماریهاي عفونی باشد- الف
  . سال سابقه فعالیت آموزشی داشته باشد2 حداقل -ب
  .ن نامه هاي مربوط به امر آموزش داشته باشد آشنایی با آئی- ج
  . روز در بخش حضور داشته باشد4  حداقل هفته اي - د 
  . درهفته وقت صرف نماید  ساعت6  براي برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه حداقل -ر
  .  توانایی همکاري، تعامل مثبت  و سازنده با گروه آموزشی و کارآموزان داشته باشد-ز
برنامه هاي الزم در زمینه تئوري و عملی ) core curriculum( بر اساس محتواي آموزشی ضروري   -ژ

  را براي
  .کارآموزان  تدوین و اجرا نماید

  
  :اعضاي هیئت علمی برنامه- 4

کلیه متخصصین بیماریهاي عفونی مشغول به خدمت در گروه بیماریهاي عفونی دانشگا ه علوم پزشکی 
نامه ارائه شده توسط مسئول آموزش برنامه که به تأیید مدیر گروه می رسد، موظف به  بر مربوطه ، بنا بر

  .می باشند آموزش دانشجویان پزشکی
  
  : پیامد مورد انتظار از این برنامه آموزشی-5
  

  :در حیطه دانش
  :کسب دانش الزم در مورد-

 آسیب شناسی،  تظاهرات ، بیماریزائی،)همه گیر شناسی( اپیدمیولوژي ) سبب شناسی( اتیولوژي 
بالینی، تشخیص ، تشخیص افتراقی،  اصول درمان و پیشگیري بیماریهاي شایع و مهم عفونی در کشور 

  .باتأکید بر موارد اورژانس عفونی مندرج در جداول محتوا ي حیطه دانش
   رویکرد تشخیصی مناسب به شکایات و نشانه هاي اصلی بیماریهاي شایع  عفونی-
  ت هاي آزمایشگاهی و رادیولوژي رایج در بخش بیماري هاي عفونی تفسیر تس-

  :در حیطه مهارت
 :کسب توانایی الزم در انجام

  ونوشتن صحیح  شرح پیشرفت بیماري4اخذ شرح حال،  معاینه فیزیکی و تهیه فهرست مشکالت  -
 )موالژ(اقدامات عملی ستاره دار در جدول مهارت ها بر روي  مدل  -
مناسب، مؤثر ، توام با احترام و مشارکت جویانه با بیمار، خانواده، همراهان وي، برقراري ارتباط  -

  سایر پزشکان و 
 دست اندرکاران حرفه پزشکی

  اقدامات مندرج در جدول مهارت ها بر بالین بیمار -

                                                
4 problem list 
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  :در حیطه نگرش
  :کسب نگرش مناسب در- ج

  رعایت اصول رفتار حرفه اي واخالقی مناسب -
  نسانی  بیمار و خانواده ي ويپذیرش کرامت و حقوق ا -
  پذیرش ارزش هاي فردي ، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وي -
  رعایت کامل منشور حقوق بیمار -
  درك اهمیت مراقبتهاي بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستاي ارائه خدمات بهداشتی -
 تصمیم گیري هاي درك اهمیت سه محور پزشک ، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در -

  بالینی
تیم درمانی و درك نقش سایر » مدیر«  نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده درك اهمیت  -

  اعضاء تیم درمانی
 رفتار حرفه اي مناسبرعایت و متخلق بودن به اخالق و  -

ناك  ، مبتال به عفونت ایدز ، هپاتیت و سایر عفونتهاي مسري خطر توجه به بیماران معتاد ، بی خانمان
نان به عنوان یک انسان نیازمند به کمک و اجتناب از هرگونه پیش  آهمانند سایر بیماریها  و نگاه به

  .داوري و انگ زدن به آنان
 

  :شاخص هاي تعیین محتواي ضروري- 6
   بودن بیماري شایع -الف 

    اورژانس بودن بیماري-ب 
    قابل سرایت بودن بیماري-ج 
   برنامه غربالگريداشتنو ن د قابل پیش گیري بو - د 
   بر سالمت افراد جامعه بیماريتأثیر جدي -ه 
   تاثیر جدي بیماري بر اقتصاد جامعه-و 
   نیاز جامعه و کشور بر اساس اولویت هاي کشوري ، منطقه اي و بین المللی-ز
    نظر صاحب نظران رشته- ح
  
  : منابع براي تعیین محتواي ضروري برنامه آموزشی - 7

 ین نامه هاي معاونت آموزشی وزارتخانهمصوبات آی - 1
  استفاده از تجربه اعضاي هیات علمی -2
 پزشکیدر نظر گرفتن اهداف و نیاز هاي معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و اموزش  - 3

    نیاز سنجی از فارغ التحصیالن پزشکی عمومی-4           
  
  :مدهاي فوق الذکر حاصل شوندمحتوایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیا -8
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  )مباحث درس عفونی نظري(حیطه دانش  : 1جدول 
 عنوان محتوا ردیف

 عفونتهاي سیستم عصبی مرکزي 1
 عفونت بافت نرم 2
 استئومیلیت 3
 آرتریت 4
 .....)انفلونزا(عفونت تنفسی فوقانی 5
 عفونت تنفسی تحتانی 6
 آندوکاردیت 7
 عفونت هاي آمیزشی 8
 ونت ادراريعف 9
 گاستروآنتریت 10
 هپاتیت 11
  کاربرد بالینی آنتی بیوتیک ها 12
 ایدز 13
 )HSV, VZV, EBVسرخک،  ( شایععفونتهاي ویروسی 14
 کزاز 15
 بوتولیسم 16
 سالمونلوز 17
 سل 18
 بروسلوز 19
 تب راجعه 20
 لپتوسپیروز 21
 امیب 22
 ماالریا 23
 توکسوپالسموز 24
 مانیوزلیش 25
 هاي کرمی شایع عفونت 26
 )موکور، کاندیدا،آسپرژیلوس ( شایعقارچ هاي 27
 بیماریهاي نوپدید و بازپدید 28
 عفونت در سالمندان 29
 عفونت در معتادان 30
 عفونت بیمارستانی 31

  
  )برخورد با عالئم و نشانه ها ي شایع در بیماریهاي عفونی(حیطه دانش : 1جدول 
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 ن محتواعنوا ردیف

 برخورد با بیمار تب دار 1
   با تب و راشبرخورد 2
 تب و زرديبرخورد با  3
 لنفادنوپاتیبرخورد با  4
5 Sepsisو شوك سپتیک  
 اصول پیشگیري از بیماریهاي عفونی 6
 تفسیر تستهاي آزمایشگاهی روتین 7
 اصول ایزوالسیون 8
  

  )در طی یک ماه ببیند و آموزش بگیرد حداقل مواردي از بیماري که دانشجو باید (
  

 )FUO(بیمار تب دار -
 لنفادنوپاتی ، تب و زردي، تب و راش  -
- Sepsisو شوك سپتیک  
 عفونتهاي سیستم عصبی مرکزي -
 عفونت بافت نرم -
 آرتریت حاد و استئومیلیت -
 فارنژیت و سینوزیت -
 عفونت تنفسی تحتانی -
 )آندوکاردیت و ترومبوفلبیت(عفونت بستر عروقی  -
  و دستگاه تناسلینت ادراريعفو -
 گاستروآنتریت -
 هپاتیت -
 ایدز -
 )HSV, VZV, EBVسرخک،  ( شایععفونتهاي ویروسی -
 سل -
 بروسلوز -
 عفونتهاي انگلی -
 )موکور، کاندیدا ( شایعقارچ هاي -
 عفونت در سالمندان -
 عفونت در معتادان تزریقی -
  بیماریهاي بومی منطقه -
  حیطه مهارت ها: 2جدول
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 :دادن و فراگرفتن  روش آموزش  -9

 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •
educationتوصیه می شود،. 

هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یادگیري درکارورزان  • الزم است ترجیحاً
  .می شود،آموزش داده شود

  . ال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردداستفاده ازروش هاي یادگیري فع •
بطورکلی ،آنچه اصل است استفاده ازروش هایی است که موجب حداکثر یادگیري گردد و متناسب  •

 .ترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  باشد
 : نمونه هایی از روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از •
 

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 

 عنوان محتوا ردیف

 معاینه فیزیکیرح حال و ش 1

 نوشتن روزانه سیر بیماري 2

 (PPE)شستن دست و استفاده از وسایل محافظتی شخصی  3

 گرفتن نمونه خون براي کشت 4

 تهیه الم خون محیطی 5

 انجام تست توبرکولین 6

 خواندن نتیجه تست توبرکولین 7

 CBC(diff) مثل نیروت  آزمایشگاهی پایهتفسیر تستهاي 8

 ...تفسیر یافته ها در گرافی ساده قفسه سینه یا مهره یا استخوان و  9

 توانایی برقراري ارتیاط با بیمار 10

 توانایی برقراري ارتیاط با همکاران و پرسنل 11
 پونکسیون مایع نخاع  بر روي مدل 12
 بر روي مدلتزریق عضالنی و وریدي و گذاشتن کاتتر وریدي   13
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• Authentic learning  
……………. 

  
   :آزمون براي اصلی   منابع-10

  .بدیهی است منابع براي آزمون ،همان منابع آزمون پیش کارورزي است
v مقابله با بیماریهاي سل ، ماالریا ، ایدز ، تب  اداره مبارزه با بیماري هاي واگیر،دستور العمل کشوري 

  خونریزي دهنده کریمه و کنگو ، بوسلوز و آنفلوانزا
  

Cecil Essentials of Medicine .Androli Thomas, Carpenter Charles, Griggs Robort, 
Benjamin Ivor. Saunders , 7th edition, 2007 

 
Harrison’s Principles of Internal Medicine .Kasper L.Dennis, Braunwald E.,Longo D., 
Jameson L.,Anthony S. Mc Graw Hill, 16th,2004 

 
  
 : دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول دوره)formative(بی تکوینی روش هاي ارزیا - 11

الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد  •
 :براي این منظور می توان از روش هاي ارزیابی مختلف مانند. ارزیابی عینی قرار گیرد

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 

به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است دادن بازخورد با روش مناسب . استفاده نمود
.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي 

 .استفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر روایی و پایايِ آن می افزاید

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
 .انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارآموز داده شود

 
  :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11

  :اصولی که الزم است در طراحی آزمون هاي پایان دوره لحاظ گردد عبارتند از
 به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی مورد  آزمونblueprintاست  الزم - 1

  .انتظار در برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشد
روش هاي ارزیابی فراگیران اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی /آنچه در انتخاب روش -1

  :است که اصول زیر در آن رعایت شده باشد
  روایی -2
  پایایی -3
 یريتعمیم پذ -4

 عادالنه بودن  -5

 امکانپذیربودن  -6
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 .موجب ارتقاي یادگیري شود -7

 :نمونه هایی از روش هاي آزمون براي حیطه  هاي مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند از* 

• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

 
اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -12

 :دانشگاههیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرائی دانشکده و 

 
 بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزار می شود به study guideتوصیه می شود **

  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . کارآموزان و کارورزان داده شود
  برنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش. 1
  ن و بخش هاي مختلف آن به فراگیرانمعرفی بیمارستا. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  نحوه انجام حضور و غیاب. 4
  حدود وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانه. 5
انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی و . 6

  نیدرما
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
 و نیز یک نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر log bookالزم است در این جلسه یک نسخه از . 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  قرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکی* 

  . الزامی است تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی 
  ):curriculum management( فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی -13

  در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان . 1
بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا نظارت . 2

  نماینده  وي
  آموزش اعضاي هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولوم. 3
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  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی-14

سط گروه آموزشی مربوطه و الزم است  درهردوره ،ارزیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر تو •
با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آمده  براي ارتقاي کیفیت 

  :برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گردد

  
 

گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فواصل منظم زمانی  •
ت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامه به به دانشکده پزشکی،رونوش

  .اعضاي گروه ارزشیابی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارائه نماید
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  پـیـوسـت
  جزئیات نحوه ارائه برنامه آموزشی

  دردانشکده پزشکی
بیماریهاي این قسمت توسط  گروه آموزشی (

  )ردد دانشگاه تکمیل میگعفونی 
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  :ارتباط محتوا با بخش 
منظوراین است که مشخص شود هرمحتوایی درکجا ، درچه زمانی، توسط کدام استاد و باچه روشی : توضیح(

درحقیقت در این قسمت برنامه عملی روزانه که باید دراختیار اعضاي هیئت علمی . قراراست آموزش داده شود
 آورده می شود تا آنها به آسانی در عمل بتوانند برنامه را اجرا و دنبال برنامه و کارآموزان قرارگیرد، برروي کاغذ

  .)نمایند
الزم است جدول زیر توسط گروه آموزشی مربوطه دردانشکده پزشکی  تکمیل و در آغاز دوره در اختیار 

  :دانشجویان ، اعضاي هیئت علمی و مجریان آموزشی  قرار گیرد
  

 عنوان محتوا ردیف
روش 
  آموزشمکان  آموزش

زمان آموزش 
  استاد  )ساعت(

  حیطه دانش
       کاربرد بالینی آنتی بیوتیک ها   1
       اصول پیشگیري از بیماریهاي عفونی   2
       برخورد با بیمار تب دار   3
       لنفادنوپاتی ، تب و زردي، تب و راش    4
5   Sepsisو شوك سپتیک         
       عفونتهاي سیستم عصبی مرکزي   6
       رمعفونت بافت ن   7
        آرتریت حاد و استئومیلیت   8
       فارنژیت و سینوزیت 9
        عفونت تنفسی تحتانی 10
         )آندوکاردیت و ترومبوفلبیت(عفونت بستر عروقی  11
         و دستگاه تناسلیعفونت ادراري 12
         گاستروآنتریت 13
         هپاتیت 14
         ایدز   15

 ,HSV, VZVسرخک،  ( شایععفونتهاي ویروسی   16
EBV( 

        

         سل   17
          بروسلوز   18
          عفونتهاي انگلی   19
          )موکور، کاندیدا ( شایعقارچ هاي   20
          عفونت در سالمندان   21
          تزریقیعفونت در معتادان   22
        بیماریهاي بومی منطقه   23
        کاربرد بالینی آنتی بیوتیک ها   24
        اصول پیشگیري از بیماریهاي عفونی   25
          آزمایشگاهی روتینتفسیر تستهاي   26
          ایدز   27
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 ,HSV, VZVسرخک،  ( شایععفونتهاي ویروسی   28
EBV( 

        

         کزاز   29
         بوتولیسم   30
         سالمونلوز   31
         سل   32
        بروسلوز   33
          تب راجعه   34
         لپتوسپیروز   35
        امیب   36
        ماالریا   37
          توکسوپالسموز   38
         لشمانیوز   39
         ایعهاي کرمی ش عفونت   40

 )لوسموکور، کاندیدا آسپرژی ( شایعقارچ هاي

       بیماریهاي نوپدید و بازپدید   41

       عفونت در سالمندان   42

      عفونت در معتادان   43

       عفونت بیمارستانی   44

      اصول ایزوالسیون   45

      معاینه فیزیکیشرح حال و    46

      نوشتن روزانه سیر بیماري   47

از وسایل محافظتی شخصی شستن دست و استفاده    48
(PPE) 

     

       گرفتن نمونه خون براي کشت   49

      تهیه الم خون محیطی   50

      انجام تست توبرکولین   51

      خواندن نتیجه تست توبرکولین   52

       CBC(diff)تفسیر تستهاي آزمایشگاهی مثل    53

تفسیر یافته ها در گرافی ساده قفسه سینه یا مهره    54
 ...یا استخوان و 

     

      توانایی برقراري ارتیاط با بیمار   55

      توانایی برقراري ارتیاط با همکاران و پرسنل   56

      پونکسیون مایع نخاع  بر روي مدل   57

بر تزریق عضالنی و وریدي و گذاشتن کاتتر وریدي    58
  روي مدل
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  1010مصوبه مصوبه 
برنامه آموزشی ضروري برنامه آموزشی ضروري 

عفونی در مقطع عفونی در مقطع 
  کارورزي کارورزي 
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یاستگذاران محترم آموزش پزشکی عمومی ، اعضاي محترم هیئت علمی   مقدمه و سخنی با س
 :دانشکده هاي پزشکی و دانشجویان پزشکی در جمهوري اسالمی ایران 

 
 این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،

  .می باشدزشکی انشگاهها ي علوم پصاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی د
روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ازسال 

  . آغاز شد1386
  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 

  outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  -26
ن سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي ای

پزشکی عمومی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی 
 توسط معاون محترم آموزشی وزارت 27/4/1388آ مورخ /172628/12مصوب و  طی نامه شماره 

  .زش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردیدبهداشت ،درمان و آمو
 بازنگري مقطع بالینی شامل دوره کارورزي و کارآموزي :مرحله دوم-2

  .این مرحله در حال پایان می باشد.. که بحمدا
  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3

 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر  بالینیکوریکولوم و محصول نهاییزمانی که 
تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به 

  .توانمندي هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان ضروري است 
  retrogradeزشکی عمومی به صورتبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پ

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 

  درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل 
  .توانمندي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد 
ی بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده م

  .حداقل توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی عمومی را دربرگیرد
در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی عمومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت 

  :است از 
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• disease –orientedربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري  بودن به جاي سالمت محو
)preventive medicine (  

• hospital-based    بودن به جايcommunity-orientedبودن   
تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جاي مطالب مربوط به توانمندیهاي  •

  primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 زش مهارت ها و نگرش ها کم توجهی به آمو •
 کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالمت جامعه  •
کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف آموزشی در حیطه  •

 مهارت ها و نگرش 
هاي آموزشی که برخی از آن بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان 

هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأسیس مراکز آموزش طب  tertiary care centerها حتی 
سرپایی استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گونه اي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده 

به طورجدي مدنظر سیاستگذاران  ردازند،و در آنها آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپ
  . آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد

محوري –محوري به سوي سالمت - تغییر سو و جهت فعالیت  آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمار
شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( نیاز به نگاهی همه جانبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن 

ی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی خدمات درمان
تمام وقت ، تأسیس مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویکرد جامعه نگر و سایر عرصه هاي آموزشی 
 ..)مناسب، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آموزش اعضاي هیئت علمی ،

 برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به نوبه خود ،.  دارد
 .نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد

  بدیهی است دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري ،
سخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی برنامه ریزي و عزم را

مایه خوشوقتی است که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال .دارد
  .وتالشی عظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشد

 ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  را لذا مالحظه می گردد که باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر شد
نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اقدامی تدریجی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق 
  وساختن زیرساخت ها را می طلبد ،درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ

) curriculum on paper( عمل دردانشکده ها اجرا  برنامه آموزشی که در حقیقت و در با  
  . متفاوت خواهد بودcurriculum in action(می شود

 ،گام هاي بلندي رو به جلو 1364درراستاي سالمت محوري ،برنامه حاضر نسبت به برنامه سال 
برداشته است و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت     

  . و مؤثرترخواهد شدپرشتاب تر
با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي ، بازنگري مقاطع 

  .فیزیوپاتولوژي و علوم پایه آغاز شده است
  :محورهاي که الزم است در بازنگري علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از
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ي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب حداقل ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها برا -١
  توانمندي هاي مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

   ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی -2
   نیازهاي ملی و منطقه اي در بخش سالمت - 3
4 - core بودن سرفصل ها و محتواي آنها   
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
   امکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور- 6
   علوم پایه و بالینی integration استراتژي هاي مؤثر آموزشی مانند - 7
  ،ذکرexposure early clinical ادغام عمودي بااستفاده ازروش هاي مختلف  مانند -8

  clinical correlates و ..  
   کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا-9
  نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
   ارزشیابی هاي برنامه انجام شده در دانشگاههاي -11
   تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه در سال هاي اخیر -12
 و پرهیز از افزایش طول دوره curriculum overloadه پزشکی و پیشگیري از بروز  رعایت طول دور-13

  دکتراي پزشکی عمومی 
14- emerging topics در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا   
  )outcomes( پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پایه - 15
   پزشکان عمومی در جامعه ما نقش هاي حرفه اي-16
   مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودانش آموخته پزشکی -17
 مناسب و متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزمون هاو مطالعه بیشتر (references) منابع - 18

  دانشجویان 
لوم پزشکی از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،اعضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي ع

کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا می شود نطرات و 
  :پیشنهادات سازنده خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به آدرس 

–طبقه هشتم –وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی –خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 
  .ارسال فرمایید 021-88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –یرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی دب
  

  با سپاس
  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی

  1388دي ماه 
  
  
  
  

  
  هفته4: طول مدت دوره  -1
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   ساعت130:مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره -2
  : مسئول آموزش برنامه -3

  .ماریهاي عفونی باشد  متخصص بی-الف
  . سال سابقه فعالیت آموزشی داشته باشد2 حداقل -ب
  . آشنایی با آئین نامه هاي مربوط به امر آموزش داشته باشد-ج
  . روز در بخش حضور داشته باشد4  حداقل هفته اي -د 
  . درهفته وقت صرف نماید  ساعت6  براي برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه حداقل -ر
  .  توانایی همکاري، تعامل مثبت  و سازنده با گروه آموزشی و کارآموزان داشته باشد-ز
  برنامه هاي الزم در زمینه تئوري و عملی را براي) core curriculum(   بر اساس محتواي آموزشی ضروري -ژ

  .کارآموزان  تدوین و اجرا نماید
  
  :اعضاي هیئت علمی برنامه-4

 عفونی مشغول به خدمت در گروه بیماریهاي عفونی دانشگا ه علوم پزشکی مربوطه ، کلیه متخصصین بیماریهاي
بنا بربرنامه ارائه شده توسط مسئول آموزش برنامه که به تأیید مدیر گروه می رسد، موظف به  آموزش دانشجویان 

  .می باشند پزشکی
  
  : پیامد مورد انتظار از این برنامه آموزشی-5
  

  :در حیطه دانش
  :دانش الزم در موردکسب -

، بیماریزائی، آسیب شناسی،  تظاهرات بالینی، )همه گیر شناسی( اپیدمیولوژي ) سبب شناسی( اتیولوژي 
تشخیص ، تشخیص افتراقی،  اصول درمان و پیشگیري بیماریهاي شایع و مهم عفونی در کشور باتأکید بر موارد 

  .اورژانس عفونی مندرج در جداول محتوا ي حیطه دانش
   رویکرد تشخیصی مناسب به شکایات و نشانه هاي اصلی بیماریهاي شایع  عفونی-
   تفسیر تست هاي آزمایشگاهی و رادیولوژي رایج در بخش بیماري هاي عفونی-

  :در حیطه مهارت
 :کسب توانایی الزم در انجام

 بیماري ونوشتن صحیح  شرح پیشرفت 5اخذ شرح حال،  معاینه فیزیکی و تهیه فهرست مشکالت  - 
 )موالژ(اقدامات عملی ستاره دار در جدول مهارت ها بر روي  مدل  - 
برقراري ارتباط مناسب، مؤثر ، توام با احترام و مشارکت جویانه با بیمار، خانواده، همراهان وي، سایر  - 

  پزشکان و 
 دست اندرکاران حرفه پزشکی

 اقدامات مندرج در جدول مهارت ها بر بالین بیمار - 
  

  :شدر حیطه نگر
  :کسب نگرش مناسب در-ج

  رعایت اصول رفتار حرفه اي واخالقی مناسب -
  پذیرش کرامت و حقوق انسانی  بیمار و خانواده ي وي -

                                                
5 problem list 
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  پذیرش ارزش هاي فردي ، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وي -
  رعایت کامل منشور حقوق بیمار -
  اي ارائه خدمات بهداشتیدرك اهمیت مراقبتهاي بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راست -
  درك اهمیت سه محور پزشک ، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیري هاي بالینی -
تیم درمانی و درك نقش سایر اعضاء تیم » مدیر«  نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده درك اهمیت  -

  درمانی
 رفتار حرفه اي مناسبرعایت و متخلق بودن به اخالق و  -

 ، مبتال به عفونت ایدز ، هپاتیت و سایر عفونتهاي مسري خطرناك همانند سایر   بیماران معتاد ، بی خانمانتوجه به
  .بیماریها  و نگاه به انان به عنوان یک انسان نیازمند به کمک و اجتناب از هرگونه پیش داوري و انگ زدن به آنان

 
  :شاخص هاي تعیین محتواي ضروري- 6

  یماري بودن ب شایع -الف 
    اورژانس بودن بیماري-ب 
    قابل سرایت بودن بیماري-ج 
   برنامه غربالگريداشتنن و د قابل پیش گیري بو -د 
   بر سالمت افراد جامعه بیماريتأثیر جدي -ه 
   تاثیر جدي بیماري بر اقتصاد جامعه-و 
   نیاز جامعه و کشور بر اساس اولویت هاي کشوري ، منطقه اي و بین المللی-ز
    نظر صاحب نظران رشته-ح

  :منابع براي تعیین محتواي ضروري برنامه آموزشی  -7
 مصوبات آیین نامه هاي معاونت آموزشی وزارتخانه -1
  استفاده از تجربه اعضاي هیات علمی -2
 پزشکیدر نظر گرفتن اهداف و نیاز هاي معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و اموزش  -3
 زشکی عمومینیاز سنجی از فارغ التحصیالن پ -4
  

  :توایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق الذکر حاصل شوندمح .7
  

    )مباحث درس عفونی نظري(حیطه دانش  : 1جدول 
  

 عنوان محتوا ردیف

 عفونتهاي سیستم عصبی مرکزي 1

 عفونت بافت نرم 2
 استئومیلیت 3
 آرتریت 4

 ....).انفلونزا(انیقعفونت تنفسی فو 5
 عفونت تنفسی تحتانی 6
 آندوکاردیت 7

 عفونت هاي آمیزشی 8
 عفونت ادراري 9
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 گاستروآنتریت 10
 هپاتیت 11

  کاربرد بالینی آنتی بیوتیک ها 12
 ایدز 13
 )HSV, VZV, EBVسرخک،  ( شایععفونتهاي ویروسی 14
 کزاز 15

 بوتولیسم 16
 سالمونلوز 17
 سل 18

 بروسلوز 19
  راجعهتب 20
 لپتوسپیروز 21

 امیب 22
 ماالریا 23
 توکسوپالسموز 24
 شمانیوزیل 25
 هاي کرمی شایع عفونت 26
 )موکور، کاندیدا،آسپرژیلوس ( شایعقارچ هاي 27

 بیماریهاي نوپدید و بازپدید 28

 عفونت در سالمندان 29
 عفونت در معتادان 30

 عفونت بیمارستانی 31

  
  )برخورد با عالئم و نشانه ها ي شایع در بیماریهاي عفونی(ش حیطه دان: 1جدول 

  
 عنوان محتوا ردیف

 برخورد با بیمار تب دار 1

   با تب و راشبرخورد 2

 تب و زرديبرخورد با  3

 لنفادنوپاتیبرخورد با  4

5 Sepsisو شوك سپتیک  

 اصول پیشگیري از بیماریهاي عفونی 6

 روتینتفسیر تستهاي آزمایشگاهی  7

 اصول ایزوالسیون 8

  
  ) حداقل مواردي از بیماري که دانشجو باید در طی یک ماه ببیند و آموزش بگیرد(

 )FUO(بیمار تب دار - 



ت تاد و و  د  ورخ دوم دی ماه سال  ارو ی  و ی  وزش   وری آ ت  ن  ّ        وبات  ا  ش                 
 

 
145 

 لنفادنوپاتی ، تب و زردي، تب و راش  - 
 - Sepsisو شوك سپتیک  
 عفونتهاي سیستم عصبی مرکزي - 
 عفونت بافت نرم - 
 آرتریت حاد و استئومیلیت - 
 فارنژیت و سینوزیت - 
 عفونت تنفسی تحتانی - 
 )آندوکاردیت و ترومبوفلبیت(عفونت بستر عروقی  - 
  و دستگاه تناسلیعفونت ادراري - 
 گاستروآنتریت - 
 هپاتیت - 
 ایدز - 
 )HSV, VZV, EBVسرخک،  ( شایععفونتهاي ویروسی - 
 سل - 
 بروسلوز - 
 عفونتهاي انگلی - 
 )موکور، کاندیدا ( شایعقارچ هاي - 
 عفونت در سالمندان - 
 قیعفونت در معتادان تزری - 
  بیماریهاي بومی منطقه - 
  حیطه مهارت ها: 2جدول

 : روش آموزش دادن و فراگرفتن  -9

 عنوان محتوا ردیف

 معاینه فیزیکیشرح حال و  1

 نوشتن روزانه سیر بیماري 2

 (PPE)شستن دست و استفاده از وسایل محافظتی شخصی  3

 گرفتن نمونه خون براي کشت 4

 تهیه الم خون محیطی 5

 انجام تست توبرکولین 6

 ست توبرکولینخواندن نتیجه ت 7

 CBC(diff) مثل نیروت  آزمایشگاهی پایهتفسیر تستهاي 8

 ...تفسیر یافته ها در گرافی ساده قفسه سینه یا مهره یا استخوان و  9

 توانایی برقراري ارتیاط با بیمار 10

 توانایی برقراري ارتیاط با همکاران و پرسنل 11

 پونکسیون مایع نخاع  بر روي مدل 12

 بر روي مدلیق عضالنی و وریدي و گذاشتن کاتتر وریدي تزر  13
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 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •
educationتوصیه می شود،. 

هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یادگی • ري درکارورزان الزم است ترجیحاً
  .می شود،آموزش داده شود

  . استفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردد •
  بطورکلی ،آنچه اصل است استفاده ازروش هایی است که موجب حداکثر یادگیري گردد و  •

 .متناسب ترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  باشد
 :ایی از روش هاي آموزش دادن و فراگیري عبارتند از نمونه ه •
 

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 
• Authentic learning  

……………. 
  

  :اصلی براي آزمون    منابع- 10
  .بدیهی است منابع براي آزمون ،همان منابع آزمون پیش کارورزي است

v  ، دستور العمل کشوري اداره مبارزه با بیماري هاي واگیر، مقابله با بیماریهاي سل ، ماالریا ، ایدز
  نریزي دهنده کریمه و کنگو ، بوسلوز و آنفلوانزاتب خو

  
Cecil Essentials of Medicine .Androli Thomas, Carpenter Charles, Griggs 
Robort, Benjamin Ivor. Saunders , 7th edition, 2007 

 
Harrison’s Principles of Internal Medicine .Kasper L.Dennis, Braunwald 
E.,Longo D., Jameson L.,Anthony S. Mc Graw Hill, 16th,2004 

 
 دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول )formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  -  11

 :دوره

الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد  •
 :ر می توان از روش هاي ارزیابی مختلف مانندبراي این منظو. ارزیابی عینی قرار گیرد

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
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• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 
•  

دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است . استفاده نمود
.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي 

 .يِ آن می افزایداستفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر روایی و پایا

در طی دوره با ابزارهاي علمی ) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
 .انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارآموز داده شود

 
  :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11
 

  :ون هاي پایان دوره لحاظ گردد عبارتند ازاصولی که الزم است در طراحی آزم
 آزمون به گونه اي تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی مورد blueprintاست  الزم - 1

  .انتظار در برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشد
وایی  و پایایی مناسب قرار الزم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با روش هاي داراي ر -27

  .گیرد
روش هاي ارزیابی فراگیران اصل است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که اصول زیر /آنچه در انتخاب روش -28

  :در آن رعایت شده باشد
  روایی -29
  پایایی -30
 تعمیم پذیري -31

 عادالنه بودن  -32

 امکانپذیربودن  -33

 .موجب ارتقاي یادگیري شود -34

 : براي حیطه  هاي مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند ازنمونه هایی از روش هاي آزمون* 

• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

  
اعضاي ، )curriculum communication( فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی به فراگیران -12

 :هیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرائی دانشکده و دانشگاه
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شود به  بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزار می study guideتوصیه می شود **

  : ، حداقل باید شامل موارد زیر باشدstudy guideاین . کارآموزان و کارورزان داده شود
  برنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش. 1
  معرفی بیمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیران. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  ضور و غیابنحوه انجام ح. 4
  حدود وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانه. 5
انتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی و . 6

  درمانی
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
 و نیز یک نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر log bookالزم است در این جلسه یک نسخه از . 8

  .دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیکی داده شود
و آگاه سازي  قرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکی* 

  .امی است الز تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی 
  

  ):curriculum management( فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی -13
  در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان . 1
نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا . 2

  وينماینده  
  آموزش اعضاي هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولوم. 3



ت تاد و و  د  ورخ دوم دی ماه سال  ارو ی  و ی  وزش   وری آ ت  ن  ّ        وبات  ا  ش                 
 

 
149 

  
  ):curriculum evaluation( ارزیابی برنامه آموزشی-14

الزم است  درهردوره ،ارزیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر توسط گروه آموزشی  •
  براي مربوطه و با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آمده

  :ارتقاي کیفیت برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گردد

  
 

گروه آموزشی موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیابی  برنامه در فواصل منظم زمانی  •
به دانشکده پزشکی،رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامه به 

  .دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارائه نمایداعضاي گروه ارزشیابی 
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  پـیـوسـت
  جزئیات نحوه ارائه برنامه آموزشی

  دردانشکده پزشکی
بیماریهاي این قسمت توسط  گروه آموزشی (

  )دانشگاه تکمیل میگردد عفونی 
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  :ارتباط محتوا با بخش 
 زمانی، توسط کدام استاد و باچه روشی منظوراین است که مشخص شود هرمحتوایی درکجا ، درچه: توضیح(

درحقیقت در این قسمت برنامه عملی روزانه که باید دراختیار اعضاي هیئت علمی . قراراست آموزش داده شود
برنامه و کارآموزان قرارگیرد، برروي کاغذ آورده می شود تا آنها به آسانی در عمل بتوانند برنامه را اجرا و دنبال 

  .)نمایند
ت جدول زیر توسط گروه آموزشی مربوطه دردانشکده پزشکی  تکمیل و در آغاز دوره در اختیار الزم اس

  :دانشجویان ، اعضاي هیئت علمی و مجریان آموزشی  قرار گیرد
  

 عنوان محتوا ردیف
روش 
 مکان آموزش  آموزش

زمان 
آموزش 

  )ساعت(
  استاد

  حیطه دانش
       کاربرد بالینی آنتی بیوتیک ها   59
       یشگیري از بیماریهاي عفونیاصول پ   60
       برخورد با بیمار تب دار   61
       لنفادنوپاتی ، تب و زردي، تب و راش    62
63   Sepsisو شوك سپتیک         
       عفونتهاي سیستم عصبی مرکزي   64
       عفونت بافت نرم   65
        آرتریت حاد و استئومیلیت   66
       فارنژیت و سینوزیت 67
        عفونت تنفسی تحتانی 68
         )آندوکاردیت و ترومبوفلبیت(عفونت بستر عروقی  69
         و دستگاه تناسلیعفونت ادراري 70
         گاستروآنتریت 71
         هپاتیت 72
         ایدز   73

 ,HSV, VZVسرخک،  ( شایععفونتهاي ویروسی   74
EBV( 

        

         سل   75
          بروسلوز   76
          عفونتهاي انگلی   77
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          ایدز   85
 ,HSV, VZVسرخک،  ( شایععفونتهاي ویروسی   86

EBV( 
        

         زازک   87
         بوتولیسم   88
         سالمونلوز   89
         سل   90
        بروسلوز   91
          تب راجعه   92
         لپتوسپیروز   93
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        ماالریا   95
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         لشمانیوز   97
         هاي کرمی شایع عفونت   98

 )وسموکور، کاندیدا آسپرژیل ( شایعقارچ هاي

       بیماریهاي نوپدید و بازپدید   99

       عفونت در سالمندان   100

      عفونت در معتادان   101

       عفونت بیمارستانی   102

      اصول ایزوالسیون   103

      معاینه فیزیکیشرح حال و    104

      نوشتن روزانه سیر بیماري   105

شستن دست و استفاده از وسایل محافظتی شخصی    106
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       گرفتن نمونه خون براي کشت   107

      تهیه الم خون محیطی   108

      انجام تست توبرکولین   109

      خواندن نتیجه تست توبرکولین   110

       CBC(diff)تفسیر تستهاي آزمایشگاهی مثل    111

تفسیر یافته ها در گرافی ساده قفسه سینه یا مهره یا    112
 ...استخوان و 

     

      توانایی برقراري ارتیاط با بیمار   113

      لتوانایی برقراري ارتیاط با همکاران و پرسن   114
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بر تزریق عضالنی و وریدي و گذاشتن کاتتر وریدي    116
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 معاونت آموزشی
  راي آموزش پزشکی عمومیدبیرخانه شو

 

  1111مصوبه مصوبه 
برنامه آموزشی ضروري برنامه آموزشی ضروري 

عفونی در مقطع عفونی در مقطع 
  کارورزي کارورزي 
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مقدمه و سخنی با سیاستگذاران محترم آموزش پزشکی عمومی ، اعضاي محترم هیئت علمی   
 :ان پزشکی در جمهوري اسالمی ایران دانشکده هاي پزشکی و دانشجوی

 
 این برنامه آموزشی ضروري حاصل بیش از دهها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان ،

  .می باشدزشکی صاحب نظران ، فرهیختگان و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاهها ي علوم پ
راي آموزش پزشکی عمومی ازسال روند بازنگري برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شو

  . آغاز شد1386
  :لذا بازنگري به سه مرحله تقسیم شد. بود outcome –basedطراحی فرآیند بازنگري به صورت 

  outcomeتدوین محصول نهایی یا :مرحله نخست  - 1
این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندي هاي موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکتراي پزشکی 

ی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی مصوب و  عموم
 توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان 27/4/1388آ مورخ /172628/12طی نامه شماره 

  .و آموزش پزشکی به کلیه داشنگاههاي علوم  پزشکی کشور جهت اجرا ابالغ گردید
 قطع بالینی شامل دوره کارورزي و کارآموزي بازنگري م:مرحله دوم-2

  .این مرحله در حال پایان می باشد.. که بحمدا
  بازنگري برنامه آموزشی ضروري علوم پایه: مرحله سوم - 3

 مشخص و تعریف شود ،آنگاه می توان با سهولت بیشتر کوریکولوم بالینی و محصول نهاییزمانی که 
ع پایه به عنوان پیش نیاز براي مراحل بعدي  وبراي دستیابی به تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسی

  .توانمندي هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان ضروري است 
  retrogradeبه عبارت دیگر، بازنگري برنامه آموزشی ضروري دوره دکتراي پزشکی عمومی به صورت

  : انجام می شود  پایه به سوي علوم outcomeاز 

  رنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام موارد لحاظ شده در سند حداقل درپایان کار،ب
  .توانمندي هاي مورد انتظار از دانش آموختگان را در برگیرد 

درپایان کار،برنامه هاي آموزشی تدوین شده می بایست تمام توامندي هاي ذکر شده در سند 
  .ره دکتراي پزشکی عمومی را دربرگیردحداقل توانمندي هاي مورد انتظارازدانش آموختگان دو

در حال حاضر، نقاط ضعف  برنامه آموزش پزشکی عمومی  در برخی از دانشگاهها درکشورما عبارت است 
  :از 
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• disease –oriented بودن به جاي سالمت محوربودن آن و کم بودن توجه به  طب پیشگیري 
)preventive medicine (  

• hospital-based  ي  بودن به جاcommunity-orientedبودن   
تخصصی وفوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جاي مطالب مربوط به توانمندیهاي  •

  primary health careتعریف شده براي پزشکی عمومی و 
 کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها  •
 ت جامعه کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهاي بخش سالم •
کم توجهی به آزمودن فراگیران در باره توانمندي  آنها در خصوص اهداف آموزشی در حیطه  •

 مهارت ها و نگرش 
بدیهی است که اصالح موارد مذکور، با آموزش کارورزان دربیمارستان هاي آموزشی که برخی از آن ها 

یس مراکز آموزش طب سرپایی هستند ،حاصل  نمی شودو الزم است  تأس tertiary care centerحتی 
استاندارد و ارتقاي مراکز بهداشتی  و درمانی به گونه اي که  داراي استانداردهاي آموزشی بوده و در آنها 
آموزش دهندگان  واجدشرایط و متعهد به آموزش بپردازند ،به طورجدي  در مدنظر سیاستگذاران 

  . آموزش پزشکی عمومی کشور قرارگیرد
محوري نیاز –محوري به سوي سالمت -  فعالیت  آموزش پزشکی عمومی کشوراز بیمارتغییر سو و جهت

شامل متناسب و متعادل نمودن بارارائه ( به نگاهی همه جانبه و تأمین تمام زیرساخت هاي الزم آن 
خدمات درمانی توسط کارورزان به ویژه در مراکز درمانی شلوغ ،تأمین تعداد کافی اعضاي هیئت علمی 

وقت ، تأسیس مراکز آموزش سرپایی استانداردبارویکرد جامعه نگر و سایر عرصه هاي آموزشی تمام 
 ..)مناسب  ، ارتقاي آزمون ها و روش هاي ارزیابی دانشجویان و فراگیران ، آموزش اعضاي هیئت علمی ،

 نوبه خود ،برخی از این زیرساخت ها مانند تأمین اعضاي هیئت علمی در مناطق محروم کشور به .  دارد
 .نیاز به فراهم نمودن یک سلسله اي دیگراززیرساخت ها را می طلبد

  بدیهی است دستیابی به  زیرساختارهاي الزم براي تمام این موارد ،نیاز به سیاستگذاري ،
برنامه ریزي و عزم راسخ هماهنگ و مستمرتمام مسئولین محترم و دست اندرکاران گرامی در سطح ملی 

وقتی است که در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با همتی واال مایه خوش.دارد
  .وتالشی عظیم دراین زمینه مشغول فعالیت می باشد

  لذا مالحظه می گردد که باتوجه به توضیحاتی که در باالذکر شد ،تغییرو اصالح  برنامه آموزشی  را 
دامی تدریجی ، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزي دقیق نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد واین امر  اق

 curriculum on(وساختن زیرساخت ها را می طلبد ،درغیراینصورت برنامه آموزشی روي کاغذ 
paper( برنامه آموزشی که در حقیقت و در عمل دردانشکده ها اجرامی شود با    

)curriculum in actionمتفاوت خواهد بود .  
 ،گام هاي بلندي رو به جلو 1364ت محوري ،برنامه حاضر نسبت به برنامه سال درراستاي سالم

برداشته است و قطعاًدر بازنگري برنامه طی سالیان بعدو با فراهم شدن زیرساخت هاي الزم ،این حرکت 
  .پرشتاب تر و مؤثرترخواهد شد

اندن یک ماه دوره الزم به ذکر است طبق مصوبه پنجمین نشست شوراي آموزش پزشکی عمومی ،گذر
  . است" الزامی"عفونی کارورزي 

با اتمام بازنگري برنامه هاي آموزشی ضروري مقاطع کارآموزي و کارورزي ، بازنگري مقاطع  
  .فیزیوپاتولوژي و علوم پایه آغاز شده است
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  :محورهاي که الزم است در بازنگري علوم پایه مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از
رفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي دستیابی به توانمندي هاي مندرج در سند مصوب حداقل ارتباط س  - 1

  توانمندي هاي مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههاي علوم پزشکی کشور
   ارتباط سرفصل ها و پیش نیاز بودن آنها براي برنامه هاي آموزشی ضروري علوم بالینی -2
  اي ملی و منطقه اي در بخش سالمت  نیازه- 3
4 - core بودن سرفصل ها و محتواي آنها   
   پیشرفت هاي روزعلوم پایه پزشکی در دنیا-5
   امکانات اجرایی موجود دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور- 6
   علوم پایه و بالینی integration استراتژي هاي مؤثر آموزشی مانند - 7
   ،ذکرexposure early clinicalروش هاي مختلف  مانند  ادغام عمودي بااستفاده از-8

  clinical correlates و ..  
   کوریکولوم علوم پایه پزشکی دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا-9
  نظرات دانش آموختگان و دانشجویان- 10
   ارزشیابی هاي برنامه انجام شده در دانشگاههاي -11
  ر سال هاي اخیر  تحلیل آزمون هاي جامع علوم پایه د-12
 و پرهیز از افزایش طول دوره curriculum overload رعایت طول دوره پزشکی و پیشگیري از بروز -13

  دکتراي پزشکی عمومی 
14- emerging topics در کوریکولوم علوم پایه پزشکی در دانشکده هاي پزشکی معتبر دنیا   
  )outcomes(یه  پیامدهاي آموزشی مورد انتظار از آموزش علوم پا- 15
   نقش هاي حرفه اي پزشکان عمومی در جامعه ما-16
   مادام العمر بودن فراگیري دانشجو ودانش آموخته پزشکی -17
 مناسب و متناسب با سطح تحصیلی دانشجویان براي آزمون هاو مطالعه بیشتر (references) منابع - 18

  دانشجویان 
عضاي گرامی هیئت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی از کلیه رؤساي محترم دانشکده هاي پزشکی ،ا

کشورو سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد دردانشگاههاي علوم پزشکی کشور تقاضا می شود نطرات و 
  :پیشنهادات سازنده خودرا با دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی به آدرس 

–طبقه هشتم –رمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت ، د–خیابان سیماي ایران – میدان صنعت –شهرك قدس 
  .ارسال فرمایید021-88364228:  یا دورنگار1467664961کدپستی –دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی 

  
  با سپاس

  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی
  1388دي ماه 
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   هفته4: طول دوره -1
  :تعریف ماه دردوره کارورزي   •
   ساعت ،بدون احتساب کشیک130 پزشکی عمومی  معادل حداقل هریک ماه کارورزي دردوره  آموزش*

  . است12می باشد سقف کشیک هاي ضروري درهرماه 
حضور درکشیک هاي شبانه به تعداد تعیین شده و انجام وظایف محوله به نحواحسن و با احساس *

  .مسئولیت پذیري توسط کارورزان الزامی است 
 به سایر مطلقهیچ وجه وتحت هیچ شرایطی قابل واگذاري هیچ یک ازکشیک هاي دوره کارورزي به *

  همکاران و کارورزان
ه  ،کارورز می تواند کشیک خودرا با سایرکارورزان هم دوره (نمی باشد  درصورت بروز بیماري یا عذرموج

  ). نمایدعـوضخود 
  .انجام کشیک به تعداد تعیین شده براي دریافت گواهی پایان بخش ضروري است*
  : زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره  مدت-2

   ساعت6 روز در هفته ، هر روز 6:  ساعت156
  : مسئول آموزش برنامه- 3

  :متخصص بیماریهاي عفونی عضو هیات علمی به انتخاب مدیر گروه که داراي شرایط ذیل باشد
   سال سابقه فعالیت آموزشی2حداقل  •
 آشنایی با آیین نامه هاي مربوط به امر آموزش •
  روز در بخش آموزشی حضور داشته باشد5حداقل هفته اي  •
 براي برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه وقت کافی صرف نماید •
 توانایی، همکاري و تعامل مثبت و سازنده با گروه آموزشی و کارورزان داشته باشد •
  ب دهدوي موظف است طبق محتواي کوریکولوم برنامه هاي الزم را براي کارورزان ترتی •

  : اعضاي هیئت علمی برنامه- 4
  کلیه متخصصین بیماریهاي عفونی شاغل در بخش هاي آموزشی بیماریهاي عفونی بنا بر برنامه ارائه شده
  توسط  مدیر مسئول، موظف به آموزش دانشجویان پزشکی بر اساس برنامه ریزي مسئول برنامه هستند

  :) outcomes(پیامد مورد انتظار برنامه آموزشی-5
 زیربناي مناسبی براي طبابت مستقل پس از دانش آموختگی به عنوان آموزشی ایجاد برنامه هدف از این

 مراقبت حاد و مزمنو طب پیشگیري،  ارتقاي سالمت،تامین و  جنبه هاي مهم که استپزشک عمومی 
  را در برگیرددر حیطه بیماري هاي عفونی 

  
  : درحیطه دانش-الف

به کارگیري آن براي قضاوت ،تفسیر،تصمیم گیري، تجویز و مدیریت  با کسب دانش الزم و توان  - 1
 هاي عفونی هاي شایع در بیماري شکایات و نشانه

اپید میولوژي، اتیولوژي ، عالئم و نشانه هاي بالینی ، (شناخت  کلیات بیماري هاي عفونی شایع  -2
انمندي الزم براي به جهت کسب تو)تشخیص هاي افتراقی،  درمان ،  پیشگیري و ایزوالسیون 

 کارگیري آنها در اداره اولیه بیماران در حد وظایف پزشک عمومی
کسب دانش الزم براي انجام پروسیجرهاي مرتبط با بیماریهاي عفونی قابل انجام توسط پزشک  - 3

  عمومی
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 : درحیطه مهارت- ب
  :کسب توانایی انجام

 گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی صحیح - 3
سب با بیمار و همراه بیمار ، همکاران خود، دستیاران، اساتید و برقراري ارتباط منا - 4

 پرسنل پرستاري
 رویکرد مناسب تشخیصی به شکایات و عالئم بیمار -5
 پروسیجرهاي رایج مندرج در جدول مهارت ها - 6
 تفسیر بررسی هاي آزمایشگاهی  و تصویربرداریهاي مندرج در جدول  محتواي دانش - 7
 رانمستند سازي مدارك پزشکی بیما -8

 
  : درحیطه نگرش-ج
داشتن نگرش صحیح نسبت به بیماران با تأکید بررعایت اصول اخالق پزشکی و اسالمی، رفتار حرفه  .1

نگري و  اي، پاسخگویی و احساس مسؤولیت، ارتباط مؤثر و آموزش بیمار، کار گروهی، جامعه
 پیشگیري

 وهپاتیت HIV ان مبتال به عفونت و بیمار داشتن نگرش مناسب نسبت به بیماران معتاد ، بی خانمان .2
 و سایر عفونتهاي مسري خطرناك بدون هیچگونه قضاوت و پیش داوري

 داشتن نگرش صحیح  نسبت به اهمیت مستند سازي  مدارك پزشکی بیماران .3
 
 :و متدولوژي تعیین محتواي ضروري)core content( شاخص هاي تعیین محتواي ضروري- 6

   بودن بیماري شایع -الف 
    اورژانس بودن بیماري-ب 
    قابل سرایت بودن بیماري-ج 
   برنامه غربالگريداشتنن و د قابل پیش گیري بو - د 
   بر سالمت افراد جامعه بیماريتأثیر جدي -ه 
   تاثیر جدي بیماري بر اقتصاد جامعه-و 
      نیاز جامعه و کشور بر اساس اولویت هاي کشوري ، منطقه اي و بین المللی-ز
  نظر صاحبنظران رشته    - ح

  
  :منابع براي تعیین محتواي برنامه آموزشی ضروري - 7

 مصوبات آیین نامه هاي معاونت آموزشی وزارتخانه -
  استفاده از تجربه اعضاي هیات علمی -
 پزشکیدر نظر گرفتن اهداف و نیاز هاي معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و اموزش  -
 عمومینیاز سنجی از فارغ التحصیالن پزشکی  -
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  : توانمندیهایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پیامدهاي فوق الذکر حاصل شوند-8
  

 عنوان محتوا ردیف

  )Management تاکید بر جنبه هاي تشخیص و ( حیطه دانش 
 )sepsis(سپسیس    1
 مننژیت و آنسفالیت   2
 عفونت هاي دستگاه تنفسی فوقانی   3
 ی تحتانیعفونت هاي دستگاه تنفس   4
 عفونت هاي ادراري   5
  گاستروآنتریت 6
 سل ریوي 7
 سل خارج ریوي 8
 بروسلوز و تیفوئید   9
 گازگرفتگی انسانی و حیوانی   10
 بیماریهاي آمیزشی   11
  هپاتیت هاي ویروسی   12
  تب و زردي   13
  لنفادنوپاتی   14
 تب و راش   15
  بیماریهاي عفونی آندمیک در منطقه   16
  HBV, HCV, HIVپیشگیري بعد از مواجهه با  17
  اصول ایزوالسیون و پیشگیري از عفونت بیمارستانی 18

19 
راههاي اکتساب و عفونت هاي فرصت طلب و  (HIVدانش مقدماتی در مورد عفونت 

  )تشخیص 
  شناخت کاربرد بالینی آنتی بیوتیک هاي رایج و عوارض دارویی شایع آنها 20
  آندوکاردیت عفونی 21
  عفونت هاي پوست و نسج نرم 22
  ونت در معتادانعف 23

  حیطۀ مهارت
 گرفتن شرح حال و معاینه عمومی بیماران  عفونی 24

 تفسیر اولیه رادیوگرافی قفسه سینه در بیماریهاي عفونی 25

 تفسیر اولیه سی تی اسکن  یا  ام آر آي  مغز  و ریه در بیماریهاي عفونی 26

 در بیماریهاي عفونی) صلمغزي نخاعی ،پلور ، پریتوئن ، مف( تفسیر آنالیز مایعات بدن  27

  در بیماریهاي عفونیCBCتفسیر 28

 تفسیر آنالیز  ادرار در بیماریهاي عفونی 29



ت تاد و و  د  ورخ دوم دی ماه سال  ارو ی  و ی  وزش   وری آ ت  ن  ّ        وبات  ا  ش                 
 

 
160 

  تفسیر آنالیز  مدفوع در بیماریهاي عفونی 30
 تفسیر آنالیز خلط در بیماریهاي عفونی 31

 انجام و تفسیر تست پوستی توبرکولین 32

 روش صحیح کشت خون 33

 تهیه الم خون محیطی 34

  صحیح قبل از پروسیجر هاي رایجآسپسی 35

 اخذ نمونه میکروبی از مناطق مختلف بدن به روش صحیح 36

 شستن دست و پوشیدن و در آوردن صحیح وسایل محافظت شخصی 37

 LPانجام  38

  حیطۀ نگرش
  توانایی برقراري ارتباط مناسب 39
 احساس مسوولیت در قبال بیماران   40

  ینه سیستماتیک و کامل بیمار شرح حال و معا دادن به گرفتن اهمیت   41
 بیمارانمدارك پزشکی اهمیت دادن به مستندسازي    42

  توجیه بیمار و همراهان وي وبه آموزشدادن اهمیت    43

  وقوف به اصول اخالق پزشکی و اجراي آن ها   44
  اي صداقت به ویژه در روابط حرفه   45
   مثبت HIVنداشتن پیش داوري نسبت به بیماران    46
 وري نسبت به بیماران معتادنداشتن پیش دا   47

 : روش آموزش دادن و فراگرفتن - -8
 SPICES ، community-oriented medicalازنظر استراتژي ،استفاده از استراتژي هاي  •

educationتوصیه می شود،. 
هریک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یادگیري درکارورزان  • الزم است ترجیحاً

  .وزش داده شودمی شود،آم
  . استفاده ازروش هاي یادگیري فعال و روش هاي آموزشی تعاملی توصیه می گردد •
بطورکلی ،آنچه اصل است استفاده ازروش هایی است که موجب حداکثر یادگیري گردد و متناسب  •

 .ترین روش براي آموزش دادن و فراگرفتن  آن موضوع خاص  باشد
 :ن و فراگیري عبارتند از نمونه هایی از روش هاي آموزش داد •

• Bedside teaching 
• Ambulatory teaching 
• Problem-based learning 
• Apprenticeship model 
• Lecture 
• Small group discussion 
• Large group discussion 
• Computer-assisted learning 
• Role play 
• Role model 
• Video presentation 
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• Workshop 
• Task-based learning 
• Demonstration 
• Authentic learning  

……………. 
  :منابع اصلی براي آزمون -9
  .منابع مطالعه همان منابع آزمون دستیاري است*
 مقابله با بیماریهاي سل ، ماالریا ، ایدز ، تب خونریزي دهنده کریمه و کنگو ، دستور العمل هاي کشوري*

  بوسلوز و آنفلوانزا
Cecil Essentials of Medicine .Androli Thomas, Carpenter Charles, Griggs 
Robort, Benjamin Ivor. Saunders , 7th edition, 2007 

 
Harrison’s Principles of Internal Medicine .Kasper L.Dennis, Braunwald 
E.,Longo D., Jameson L.,Anthony S. Mc Graw Hill, 16th,2004 

 
 

 :دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخورد دادن در طول دوره) formative(روش هاي ارزیابی تکوینی  - 10

الزم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارآموزان توسط اساتید و دستیاران مورد  •
  :براي این منظور می توان از روش هاي ارزیابی مختلف مانند. ارزیابی عینی قرار گیرد

• Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) 
• Clinical Encounter Cards (CEC) 
• Clinical Work Sampling (CWS) 
• Blinded Patient Encounters (BPE) 
• Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) 
• Case-base Discussion (CbD) 
• Multi Source Feedback (MSF) 

  کارورز، پس از ارزیابی تکوینی الزامی است دادن بازخورد با روش مناسب به کارآموز و. استفاده نمود
.  به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود'Global rating forms'استفاده از فرم هاي 

 .استفاده از روش هاي متعدد ارزیابی بر روایی و پایايِ آن می افزاید

ی دوره با ابزارهاي علمی در ط) professionalism(الزم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه اي  •
 .انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارآموز داده شود

 :دانش، مهارت و نگرش) summative( روش هاي ارزیابی تراکمی یا نهائی -11

  :اصولی که الزم است در طراحی آزمون هاي پایان دوره لحاظ گردد عبارتند از
تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامد هاي آموزشی مورد  آزمون به گونه اي blueprintاست  الزم - 1

  .انتظار در برنامه آموزشی و محتواي آموزش داده شده باشد
الزم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با روش هاي داراي روایی  و پایایی  -2

 .مناسب قرار گیرد

 است استفاده ازروش هاي ارزیابی است که روش هاي ارزیابی فراگیران اصل/آنچه در انتخاب روش - 3
 :اصول زیر در آن رعایت شده باشد

 روایی - 4

 پایایی -5
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 تعمیم پذیري - 6

 عادالنه بودن  - 7

 پذیربودن  امکان -8

 .موجب ارتقاي یادگیري شود -9

 :نمونه هایی از روش هاي آزمون براي حیطه  هاي مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند از* 

• MCQ 
• Extended matching item (EMQ) 
• Extended-matching items 
• OSCE(objective Structured Clinical Examination ) 
• OSPE (Objective Structured Practical Examination) 
• Log book 
• Portfolio 
• Global rating form 
• 360 degree evaluation 
• Simulated patient 
• ….. 

  
اعضاي ، )curriculum communication(به فراگیران  فرآیند اطالع رسانی این برنامه آموزشی -12

 :هیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرائی دانشکده و دانشگاه

  
 بخش در جلسه معارفه یا که در ابتداي بخش برگزار می شود به study guideتوصیه می شود **

  :زیر باشد ، حداقل باید شامل موارد study guideاین . کارآموزان و کارورزان داده شود
  برنامه آموزشی ضروري بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش. 1
  معرفی بیمارستان و بخش هاي مختلف آن به فراگیران. 2
  تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره. 3
  نحوه انجام حضور و غیاب. 4
  حدود وظایف کارآموز در بخش هاي مختلف و در مدت کشیک هاي شبانه. 5
 نتظارات از کارآموز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضاي تیم آموزشی وا. 6

  درمانی
  سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان. 7
 و نیز یک نسخه از کوریکولوم به کارآموزان هر log bookالزم است در این جلسه یک نسخه از . 8

  . الکترونیکی داده شوددوره به صورت مکتوب یا فایل
و آگاه سازي  قرار دادن کوریکولوم ضروري برروي وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکی* 

  . الزامی است تمامی  فراگیران و اعضاي هیئت علمی مربوطه  درمورد این  برنامه آموزشی 
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  ):curriculum management( فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی -13

   در دسترس بودن کوریکولوم براي تمامی اعضاي هیات علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان .1
نظارت بر اجراي صحیح کوریکولوم توسط مسئول آموزشی هر بخش، معاون آموزشی بیمارستان یا . 2

  نماینده  وي
  آموزش اعضاي هیات علمی در راستاي حصول اهداف کوریکولوم. 3
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  ):curriculum evaluation(ه آموزشی ارزیابی برنام-14
الزم است  درهردوره ،ارزیابی برنامه آموزشی طبق مدل کلی زیر توسط گروه آموزشی  •

مربوطه و با همکاري و نظارت دانشکده پزشکی انجام گیردو ازنتایج بدست آمده  براي 
  :ارتقاي کیفیت برنامه  آموزشی در دوره هاي بعدي استفاده گردد

 موظف است ،ضمن ارسال گزارش مکتوب ارزیـابی  برنامـه در فواصـل مـنظم زمـانی بـه                    گروه آموزشی 
دانشکده پزشکی،رونوشت این گزارش و اقدامات انجام شده به منظور ارتقا و اصالح برنامـه بـه اعـضاي                   

  .گروه ارزشیابی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی عمومی ارائه نماید


