مصوب كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي

دادکشنه زپشکی

ربانهم آموزشی تم طولی مهارت اهی بالینی
چارچوب کلی ربانهم
.1

1

ساختار کلی دوره:
تم طولي مهارتهااي باالي ي باا اسب كوان توینم اسي سط توشا دینا آموختاه دینگاهاه عماو پزشاكي تهاری در

طيف گوترده مهارت ااي باالي يش شاامر گارشتح شار
یط آنهااا و ینمااا یاااسیمات عممااي هپروشاايمر ای و توا

ااا و مباي اه باالي يش ایا

و یریياه یط عاات پزشاكي ا ار

اااي آطمايگااها ي طیاای یشااتانسیرد اي تبياايح شااسه در ط اوا

دوره آموطشااي پزشااكي عمااومي در مهاااطا ههااار گانااه عمااو پايااهش میاااني طاان بااالي يش كااارآموطي و كااارورطي ی ااری
مي شود.

 .2اهداف آموزشی دوره:
هدف کلی:
آموخته دینگهاه عمو پزشكي تهری در پايا دوره پزشكي عمومي خود اادر به گارشتح شار

دین

مباي ه بالي يش ای

ااا و ینماا

و یریيه یط عات پزشكي ا ر یط آنهاا و ینماا یااسیمات عمماي هپروشايمر ای و توا

ااي

آطمايگها ي طیی یشتانسیرد اي تبييح شسه خوی س بود.

اهداف آموزشی دوره:
الف :دوره علوم پایه:
ینتظار ميرود دینگمو در پايا دوره عمو پايه در مویرد طير توینايي كون ك س:


دینگااموبايس بتوینااس نگااانها

*

اااي وااروري بااریي ینمااا مباي ااات بااالي ي و پروشاايمر اي بااالي ي ری

بر روي بس ینوا نگا د س .ه آناتومي شطحي و پروشيمریای


دینگمو بايس بتوینس كمک اي یوليه* *) (First Aidری ینما د س.

Landmark * 1
**  First Aidيا كمک اي یوليه طیی تبريف به ممموعه یرطيابي ا و مسیخ تي گفته ميگود كه ميتوینس توش مصسو يا یطریشيا بسو يا با
سیار تمهيزیت پزشكي ینما شود .هدشتوریلبمر ی يا شاا  0212ی
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دینگاامو بايااس بتوینااس اااادر بااه ینمااا ممموعااه یاااسیمات سط

ها

ینمااا ی يااا امیااي ريااوي پايااه

) (BLSباشس.


اي آطمايگها ي و پاریكمي يک ذير ری ینما د س:

دینگمو بايس بتوینس تو
 oرنگ آميزي گر

 oیشمير خو محيطي
 oتو

شي

و ینبهاد خو

 oیلكتروكارديوگریشي
o
ب :دوره مبانی طب بالینی:
ینتظار مي رود دینگمو در پايا دوره میاني طن بالي ي همطنی در مویرد طير توینايي كون ك س:



دینگمو بايس بتوینس شر

اا اما ) (comprehensiveیط يک بيمار بالغ بهيرد.

دینگمو بايس بتوینس كه بار روي ياک شارد بزرگوااا شاالم ری باه اورت كامار مباي اه شيزيكاي هباه یيار یط مباي اات
واس0ی ینما د س.





دینگمو بايس بتوینس كه مباي ات شيزيكي نرماا ری در خصوص مباي ات واس 0بر روي موسژ ینما د س.
دینگاامو بايااس بتوینااس كااه نتااايگ ا اار یط گاارشتح شاار

اااا و ینمااا مباي ااه شيزيكااي ری بااه شااكر ااحي ای ا

نمايس.
دینگاامو بايااس بتوینااس كااه نتااايگ ا اار یط گاارشتح شاار

اااا و ینمااا مباي ااه شيزيكااي ری بااه شااكر ااحي و بااه

ورت شفا ي و كتیي یریئه نمايس.


دینگمو بايس بتوینس پروشيمر اي شاده طير ری بر روي موسژ ینما د س:
 oگرشتح نمونه خو وريسي
 oبراریري ریه وريسي محيطي
 oتزريی :دیخر پوش ش طير مسيش عض ني و وريسي
 oك ترا خونريزي شسيس خار ي
 oپانوما و مریای

یط طخم

ج :دوره کارآموزی:
ینتظااار مااي رود دینگاامو در پايااا دوره كااارآموطي ع ا وه باار تهوي ا

توینم ااسي اااي ذكاار شااسه در دوره میاااني طاان

بالي ي در مویرد طير توینايي كون ك س:






دینگمو بايس بتوینس شر

اا كامر و اما یط كودكا ش طنا باردیر و شالم سی بهيرد.

دینگمو بايس بتوینس مباي ه شيزيكي عمومي و اما بر روي كودكا ش طنا باردیر و شالم سی ینما د س.
دینگمو بايس بتوینس شر

اا متمركز بر شكاي

دینگمو بايس بتوینس مباي ه ووبي

رویني ینما د س.

دینگمو بايس بتوینس مباي ه بالي ي متمركز بر شكاي

 0مباي ات واس مگتمر یش

ی مي یخذ نمايس.

بر مباي ه ژنيتاليا ش ركتاا و پوتا

ی مي ینما د س.
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دینگمو بايس بتوینس ی وا مربوط به ای

یط عات مربوط به بيمار بوتري و شرپايي ری به اورت احي رعايا

نمايس .یيح مویرد عیارت س یط:
 oنوشتح پرونسه هیط ممه ياشته اي یوليهش شير پيگرش

بيماريش دشتوریتش خ

ه پرونسهی

 oنوشتح مگاوره



 oنوشتح شر پروشيمر ا
دینگمو بايس بتوینس ورورت ینما پروشيمر اي طيرش ههونهيش عویرض انیي و محسودي

اي آنهاا ری باه بيماار

شر د س و به ت هايي و به طور حي یيح پروشيمر ا ری ینما د س .یيح پروشيمر ا مگتمر بر مویرد ذير یش :
 .1خو گيري به م ظور ینما كگ

خو

 .0خو گيري مويرگي در بزرگواا و یطفاا و یشتفاده یط گموكومتر و آموطش یشتفاده یط آ
 .3خو گيري شرياني به م ظور ینسیطه گيري گاط اي شرياني
 .4براریري ریه وريسي محيطي
 .5تزريی ینووليح و آموطش ینما آ
 .6تزريی :دیخر پوش ش طير مسيش عض ني و وريسي
 .7ینما بي وي مووبي
 .8یدیره ریه ویيي
 .9ی ياي امیي ريوي پيگرشته
 .12دشيیري شيو امیي
 .11خارج كرد

وم خار ي یط ریه ویيي هبا مانور ايممي

و ...ی

 .10كريكوتيروتومي
 .13توریكوش تز
 .14پاریش تز شكمي
 .15ی تياطات یشتانسیرد به م ظور ك ترا عفون
 .16ك ترا خونريزي شسيس خار ي
 .17بخيه كرد و بردیشتح بخيه پوشتي
 .18پانوما و مریای

یط طخم

 .19یدیره طخم شوختهي در مر مه اد
 .02تبیيه و خارج كرد كاتتر مثانه
 .01یدیره طیيما طیيبي
 .00مانور اي ك ترا خونريزي ببس یط طیيما
 .03ینما پاپ یشمير
 .04ینما پونكويو لومیر
 .05مر و نهر بيمار مصسو
 .06آتر گيري و بانسیژ

به ويژه كار كرد در شریي یشترير
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 .07یشتفاده یط یشگانه ) (inhalerو آموطش یشتفاده یط آ به بيمار
 .08یشتفاده یط وشاير مونيتوري گ مودي اميک
 .09تبیيه ركتاا تيوب
 .32اریر دید لوله مبسه یط ریه بي ي
 .31تامپو اسیمي بي ي
 .30خارج كرد

وم خار ي شاده یط می

 .33خارج كرد شرومح یط گوش
 .34شوتگوي هگم با شاليح


متح بر یشاس سوا آماده شسه در كميته اي كارآموطي و كارورطي تغيير دیده خوی س شس.



دینگمو در پايا دوره كارآموطي اادر خوی س بود ع وه بر توینم سي اي ذكر شسه در دوره اي ایمي به
ت هايي تو

اي آطمايگها ي و تگخيصي مبموا ری ینما د س و یط لزو ینما آنها و محسودي

یوليه آنا مطما باشس یيح تو

ا و تفوير

ا مگتمر بر مویرد طير ميباش س:

 oنمونه گيري بریي آطمايگات به روش حي همان س نمونه گيري خو ش یدریرش میش مرطوب ویژي اای
 oتو

توبركوليح

 oرنگ آميزي گر
 oیلكتروكارديوگریشي
 oیشمير خو محيطي
 oتو
 oتو

یدریري باردیري
شي

و ینبهاد خو

د :دوره کارورزی:
دینگمو در پايا دوره كارورطي بايس ممموعه توینم سي اي بخ

مهارتهاي بالي ي مو ود در موت س

"توی م سي اي دین آموختها دوره پزشكي عمومي دینگهاه عمو پزشكي تهری " ری دیری باشس.

 .3روش آموزش:
الف :دوره علوم پایه:
 oك س اي نظري و كارگاه اي مباي ه روي مك شي با یشتفاده یط مكااري گاروه آموطشاي آنااتومي هآنااتومي
شطحي و پروشيمریای
 oكارگاه اي عممي مریه با یشتفاده یط موسژ در مركز مهارتهاي بالي ي هی يا پايه و كمک اي یوليهی
 oآموطش در آطمايگهاه با مكاري گروه اي آموطشي شيزيولوژيش یيمونولوژيش ميكاروب ش اشايش ینهار ش اشاي و
بيوشيمي هتو

اي آطمايگها يی

ب :دوره مبانی طب بالینی:
 oكارگاه اي مباي ه روي مك شي در مركز مهارتهاي بالي ي
o

موات آموطشي درس مهارتهاي بالي ي پايه مریه با یشتفاده یط یش يس و ويسيو
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 oكارگاه اي شر

اا نويوي و ای

یط عات پزشكي در مركز مهارتهاي بالي ي هدر االان درس مهارتهااي باالي ي

پايهی
 oبرنامه موی هه بالي ي با یشتفاده یط توتور 3يا م تور

4

 oكارگاه اي آموطشي عممي در مركز مهارتهاي بالي ي با یشتفاده یط موسژ به م ظور آموطش پروشيمر اي شاد ح
ج :دوره کارآموزی:
 oدوره آموطش مهسماتي در مركز مهارتهاي بالي ي به م ظور ایا

یط عاات بيماار در پروناسه و  . ...پروشايمر ااي

وروري با مكاري گروه آموطشي دیخمي و ری ي
 oآموطش شر

اا و مباي ه كودكا در دوره هرخگي كودكا

 oآموطش شر

اا و مباي ه طنا باردیر در دوره هرخگي طنا و طیيما

 oآموطش شر

اا و مباي ه شالم سی مرتی به ر گروه آموطش توش

ما گروه آموطشي

 oكارگاه اي عممي در مركز مهارتهاي بالي ي با مكاري گروه اي آموطشي در طوا دوره كارآموطي
 oآموطش بر باليح و آموطش شرپايي به م ظور آموطش شر

اا و مباي ه باالي ي متمركاز بار شاكاي

ی امي تحا

نظارت یعضاي يات عممي و دشتياری در دوره اي هرخگي
 oآموطش بر باليح به م ظور آموطش پروشيمر ا
 oآموطش شر

اا گيري و مباي ه بالي ي و ای

ياشته ا با پروژه م توري گ

د :دوره کارورزی:
 oتمريح مهارتهاي آموخته شسه بر باليح بيمار با نظارت یعضاي يات عممي و دشتياری
 oبرگزیري كارگاه آموطشي در مركز مهارتهاي بالي ي به م ظور تهوي

مهارتهايي كه در دوره كارآموطي نه

تماشاگر

شباا دیشته یش .

 .4روش ارزشیابی:
ارزشیابی دوره:
 oیطرشيابي دوره با یشتفاده یط شر

اي نظر ش مي یط دینگمويا و مسرشيح ینما مي شود.

 oبه طور شاليانه یط یعضاي يات عممي كه در پروژه م توري گ شرك

ميك سش نظر خوی ي ميگود

 oباطخورد گروه اي آموطشي در گير در آموطش مهارتهاي بالي ي در مورد تم طولي مهارتهاي بالي ي به
ورت شاختار م س مورد بررشي اریر ميهيرد.

 3یعضاي يا ت عممي كه طیی ما هي به عمر آمسه یط شوي مركز مهارتهاي بالي ي بر عممكرد یيگا نظارت ميك س و آموطش ميس س.
 4پروژه م توري گ هدر یيح پروژه گرو ي یط یعضاي يأت عممي بالي ي به ع وی م تور دینگمويا در مهاطا میاني طن بالي ي و كارآموطي مبرشي ميگونس .بسيح ترتين ر دینگمو يک م تور خوی س دیش
آموطش بر باليح بيمار ممموعه یي یط مهارتهاي بالي يش مهارتهاي یرتیاطي با بيمار و ی وا یخ ق و رشتار رشه یي ری یط وي خوی س آموخ  .دینگمويا در یيح شيوه در گروه اي كوهک در طما
شسه در طوا شاا تحصيمي در محي ویابي درماني اور مي شونس و مهارتهاي شوق یلذكر ری یط م تور خود مي آموطنس.ی

كه با یشتفاده یط شيوه

اي مبي ي به طور برنامه ريزي
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ارزشیابی دانشجو:
مقطع علوم پایه:
 oیرطيابي در پايا درس آناتومي به ورت عممي هاومتي یط نمره وی س آناتومي عمميی
 oیرطيابي یيوتها ي در پايا كارگاه اي عممي ی يا پايه و كمک اي یوليه هیریئه گوی ي موشهي
بریي شرك

در كارگاه

در آطمو عمو پايه یلزیمي یش ی

 oیرطيابي مهارتهاي آطمايگها ي و پاریكمي يک مریه با یمتحانات عممي دروس عمو پايه هاومتي یط نمره
عممي دروس عمو پايه مرتی ی
 oبرگزیري آطمو

اما عممي پايا عمو پايه هدر ورت تویشی بر برگزیري یيح آطمو ی

مقطع مبانی طب بالینی:
 oآطمو پايا دوره مطن به شيوه آشكي
 oیرطيابي تكوي ي و نهايي توش م تور يا توتور هبا یشتفاده یط هک ليو

مگترکی شهم نمره در كميته

مربوطه تبييح خوی س شس.
مقطع کارآموزی:
 oآطمو آشكي پي
 oآطمو

كاروطي هاومتي یط یرطيابي نهاييی

اي عممي در پايا

ر دوره كارآموطي هبه ورت مگترک توش گروه آموطشي ینما شود.ی در

دوره اي كوتاه مست در ورت لزو آطمو
 oیرطيابي توش م تور هتوش هک ليو

ر ه س ماه يكیار و تمميبي برگزیر شود.

مگترکی

مقطع کارورزی:
 oآطمو آشكي پايا دوره پزشكي عمومي
 oگ مانس یرطيابي مهارتهاي بالي ي در پايا هرخگهاي بالي ي
 oآطمو

اي عممي در پايا

ر دوره كارورطي هبه ورت مگترک توش گروه آموطشي ینما شود.ی در

دوره اي كوتاه مست در ورت لزو آطمو

ر ه س ماه يكیار و تمميبي برگزیر شود.

 oسگ بوک
ارزشیابی اعضای هیأت علمی:
 oنظر ش مي یط دینگمويا
 oباطخورد مركز مهارتهاي بالي ي به گروه اي آموطش در ایاا پايی س بود به برنامه
 oخود یظهاري م تور ا يا توتور ا

 .5روش اطالع رسانی در مورد دوره:
 oوب شاي

مركز مهارتهاي بالي ي به ع وی متولي برنامه آموطش مهارتهاي بالي ي

 oبر یشاس تصميم گيري مگترک در كميته اي ههارگانه

 .6مدیریت دوره:
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 oمووولي

ی ریي مویرد ذكر شسه در موت س بر عهسه گروه اي آموطشي موووا و یعضاي محتار

ياات

عممي دینگكسه پزشكي یش .
 oكميته تم طولي مهارت اي بالي ي موووا تصميم گيري اي ری یاردي در خصاوص شايوه ی اریي تام
طولي مهارتهاي بالي ي یش .
 oمركز مهارتهاي باالي ي دینگاكسه متاولي واح ی اری و نظاارت بار تام طاولي مهارتهااي باالي ي یشا .
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جدول ربانهمرزیی آموزشی تم طولی مهارت اهی بالینی
علوم پاهی
1

هدف کلی

2

اهدددددددددداف

مطب

کارآموزی

کارورزی

توان مندی در مهارتهای بالینی مندرج در مستند توان مندیهای دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آموزشددددددی

آناتومی سطحی ،کمک های اولیه،

شرح حال جامع

شرح حال متمرکز

کلیه توانمنیدی هیای منیدرج در

احیا پایه

معاینه فیزیکی نرمال

یافته های غیر طبیعیی در معاینیه

سییند توانمنییدی هییای دانییش

پروسیجر های ساده

فیزیکی

آموختگان دوره پزشیکی عمیومی

دوره

پروسیییییجر و تسیی ی

هییییای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

آزمایشییگاهی بییا درجییه س ی تی
متوسط
ثب

3

روش آموزش

4

روش ارزشیابی

-1

ارزشییییابی

و ارایه اطالعات

کارگییاه هییای عملییی در مرکییز

در قالب درس مهارتهیای بیالینی

آموزش در مرکز مهارتهای بیالینی

آموزش در مرکز مهارتهای بیالینی

مهارتهای بالینی

پایه،

با همکاری گروه های آموزشی

با همکاری گروه های آموزشی

کارگاه عملی توسط گروه آناتومی

پروژه منتورینگ

آموزش بر بالین

آموزش بر بالین

پروژه منتورینگ

4
-2
4
-3
4

2

دوره
ارزشییییابی

نظییر سیینجی از دانشییجویان و

نظر سنجی از دانشجویان

نظر سنجی از دانشجویان

نظر سنجی از دانشجویان

مدرسین کارگاه ها

نظر سنجی از منتورها

نظر سنجی از متنورهیای و گیروه

نظر سنجی از گروه های آموزشی

آزمون عملی پایان کارگاه

های آموزشی

دانشجو
ارزشییییابی

نظر سنجی از دانشجویان

نظر سنجی از دانشجویان

نظر سنجی از دانشجویان

خوداظهاری منتور ها

گییزارش ادورای عملکییرد گییروه

گییزارش ادورای عملکییرد گییروه

نظر سنجی از دانشجویان

نظارت از سوی مرکیز مهارتهیای

های آموزشی به مرکز مهارتهیای

های آموزشی به مرکز مهارتهیای

بالینی

بالینی

بالینی

بر اساس تصمیم گییری کلیی در

بر اساس تصمیم گییری کلیی در

بر اساس تصمیم گییری کلیی در

بر اساس تصمیم گییری کلیی در

کمیته تم های طولی

کمیته تم های طولی

کمیته تم های طولی

کمیته تم های طولی

علمی
5

رسانی
6

5

مددددددددیریت

منتور

آزمون های آسکی درون گروهیی

بوک ،ارزیابی های درون گروهی

ارزیابی توسط منتور

هیییییی ت
روش اطدددالع

آزمیون آسییکی ،ارزیییابی توسییط

آزمون آسیکی پییش کیارورزی،

آزمیون آسییکی پایییان دروه ،الگ

وب سای

مرکز مهارتهای بالینی

مرکز مهارتهای بالینی دانشکده

وب سای

مرکز مهارتهای بالینی

مرکز مهارتهای بالینی دانشکده

وب سای

مرکز مهارتهای بالینی

مرکز مهارتهای بالینی دانشکده

وب سای

مرکز مهارتهای بالینی

مرکز مهارتهای بالینی دانشکده

2

دوره

 5در مورد روش یرطشيابيش یط ع رشاني و مسيري

دورهش بخگي یط آ در ر ههار شاط مگترک یش

آ به ويژگي اي ر شاط باط مي گردد و بايس سیگانه تبييح شود.

و به طور مگترک تبييح مي شود؛ یما بخگي یط

