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به نام آن که جان را فکرت آموخت

مقدهم:
دوره پاتوفیزیولوژی یا آن چنان که اکنون و پسس از بسازنیری دوره" ،مبسانی
طب بالینی" نامیده می شود یکی از مراحل چهارگانه آمسوزش دوره پزشسکی
میباشد .اهمیت این دوره زمانی مشخص میشود که توجسه کنسیم ایسن دوره
هر چند کوتاهترین مرحله از مراحل چهارگانه است اما به دلیل قسرار گسرفتن
بین دوره علوم پایه و کارآموزی نقش پلی برای ارتباط علوم پایه و بسالینی را
ایفا می کند .این امر به ویژه در برنامه آموزشی کامال سنتی مسا کسه مبتنسی بسر
جدایی کامل علوم پایه و بالینی است جاییاه ویژه ای به این دوره میدهد.
از ابتدای تالش برای بازنیری این دوره ،همسواره ایسن بحسث وجسود داشسته
است که آیا اساسا دوره پساتوفیزیولوژی کسه از اوایسل دهسه شصست در دوره
پزشکی وارد شد مفید بوده است یا خیر و این که اصوال آن چه در این دوره
بیان میشود بر خالف نام آن ،پاتوفیزیولوژی بیماریها نیست .با ایسن وجسود
از یک سو بررسسی برنامسههسای آموزشسی در بسسیاری از کشسورهای جهسان
مشخص میسازد که در اکثر کوریکولومهای دوره پزشکی عمسومی ،دورهای
برای بیان اختالالت ساختاری و عملکردی 1وجود دارد که در موارد متعددی
دقیقا تحت عنوان پاتوفیزیولوژی شناخته میشود ،و از سوی دییر حذف این
دوره و ادغام آن در دوره بالینی نه تنها چیزی بر ارزش این دوره نمسیافزایسد
بلکه به دلیل مالحظات علمی و اجرایی باعث آسسیب دیسدن دوره مسذکور و
حتی دوره بالینی میشود .از همین رو جمعبندی تمامی جلساتی که بسه ایسن
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منظور با گروههای آموزشی درگیر در این دوره برگزار شسده ایسن اسست کسه
دوره مذکور به عنوان دومین مرحله از برنامه آموزشی دوره پزشکی عمسومی
با تایید بر اختالالت ساختار و عملکرد ارگان -سیستمهسای مختلسب بسدن و
برای آماده سازی دانشجویان برای ورود به دوره بالینی حفس و چسالشهسای
آن مرتفع گردد.
ارزیابیهای انجام شسده در جریسان ارزشسیابی جسامع دوره پزشسکی عمسومی
دانشیاه علوم پزشکی تهران نشان داد که این دوره نیز همانند سسایر مراحسل،
در کنار نقاط قوت فراوان دارای چالشهای بسیاری است که به طور خالصه
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 نداشتن متولی مشخص برای ارایه دوره و ایجاد هماهنیی بین
کورسهای مختلب و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای اعضای
هیأت علمی
 عدم آماده سازی مناسب دانشجویان برای ورود به دوره بالینی
 مشخص نبودن اهداف دوره
 کمبود جزء عملی و بالینی
 تکرار مطالب فیزیوپاتولوژی در کارآموزی
 فقدان رفرانس برای دوره
 عدم استفاده از شیوه های دانشجو محور در آموزش مطالب
 عدم انسجام بین مطالب ارایه شده توسط اساتید مختلب
مجموعه این یافتهها موجب گردید تا در سال  1831و در ادامه اقداماتی که
در سالهای پیشین برای بازنیری در این دوره آغاز شده بود ،کار بسازنیری
دوره پاتوفیزیولوژی با همکاری گروههای آموزشسی فارمساکولوژی ،آسسیب
شناسی ،بیماریهای داخلی و بیماریهای قلسب و عسروق و مرکسز مهسارت

های بالینی 2آغاز شود .با توجه به دشواری کار ،این طرح در سه مرحله بسه
مورد اجرا گذاشته شد .دو مرحله اول و دوم این طرح که عبارت بودنسد از
ارایه دروس مختلب مرتبط به یک ارگان -سیستم به صورت همزمان و نیز
اضافه کردن بحثهای موردی 8در طول دو سال گذشته به تدریج به مسورد
اجرا گذاشته شد و ارزیابیهای مختلفی در مورد مشکالت و چسالش هسای
آن به عمل آمد .همانیونه که انتظار میرفت با وجود استقبال دانشجویان از
مواردی همچسون ارایسه همزمسان دروس و نیسز برگسزاری جلسسات بحسث
موردی ،بسیاری از چالشهای از پیش تعیین شده همچنان بسه قسوت خسود
باقی بودند که موجب گردید مرحله سوم طرح که مرحلسه بسازنیری جسامع
محتوا ،شیوه ارایه و شیوه ارزیابی میباشد آغاز شود .مستن حاضسر حاصسل
کار کمیته برنامهریزی دوره مبانی طب بالینی و نیسز رایزنسی بسا گسروههسای
آموزشی دست اندرکار به ویژه کمیته پاتوفیزیولوژی گسروه هسای داخلسی و
قلب و عروق دانشیاه می باشد که پس از دریافت نظرات اصالحی گسروه-
های آموزشی و اعالم اصالحات مورد نیاز برای تصویب به مراجسع ییسربط
ارسال میشود.
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ربانهم آموزشي دوره مباني طب باليني
هدف کلی:
هدف کلی دوره مبانی طب بالینی آمادهسازی دانشجویان پزشکی بسرای ورود
بسسه دوره بسسالینی مسسیباشسسد .ایسسن دوره شسسامل آمسسوزش آسسسیبشناسسسی،
پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی ،اصول مهارتهسای بسالینی پایسه مشستمل بسر
مهارتهای ارتباطی ،مهسارت شسرح حسال گیسری و معاینسه فیزیکسی ،اصسول
تشسسخیص و پیشسسییری ،مبسسانی فارمسساکولوژی درمسسان و اصسسول کلسسی درمسسان
بیماریهای مهم یا شایع بالغین است .هر چند طیسب وسسیعی از موضسوعات
در این دوره مورد بحث میباشند اما تأکید دوره بسر آن دسسته از موضسوعاتی
است که با بیماریهایی که پزشکان عمومی به طور شایع با آن مواجه هسستند
یا مهم میباشد ،ارتباط دارند و دانشجویان پزشکی بایسد در مسورد آن هسا در
هنیام ورود به دوره بالینی آگاهی داشته باشند .ایسن دوره بسر تقویست تفکسر
بالینی در نزد دانشجویان با استفاده از دانسستههسای خسود در زمینسه مکانیسسم
بیماریها ،مکانیسم عملکرد داروها و اصول مراقبت از بیماران تأکید دارد.

اهداف آموزشی دوره:
انتظار میرود دانشسجو در پایسان کسورسهسای مربسوط بسه ارگسان -سیسستم-
هسسای بیمسساریهسسای ریسسوی ،بیمسساریهسسای قلبسسی عروقسسی ،بیمسساریهسسای
گسسوارش و کبسسد ،بیمسساریهسسای روماتولوژیسسک ،بیمسساریهسسای خسسسون،
بیمسساریهسسای کلیسسه ،و بیمسساریهسسای غسسدد و متابولیسسسم در مسسوارد زیسسر
توانایی کسب کند:

دانش:
 .1درک آسیب های بافتی ارگان  -سیستم های فوق در جریان بیماری
های مرتبط
 .2درک این که چرا و چیونه ارگانهای طبیعی تحت تاثیر عوامل
بیماری زا آسیب میبینند.
 .8درک تعاریب و آشنایی با ترمینولوژی بیماریها
 .4درک اپیدمیولوژی بالینی بیماری های مطرح شده در هر یک از ارگان
سیستمها
 .5درک تظاهرات بالینی اصلی بیماری هایی که در ارگان -سیستمهای
فوق ایجاد میشوند.
 .1درک اصول تشخیص ،پیشییری و مراقبت از اختالالت عمده مربوط
به ارگان – سیستمهای مورد نظر
 .7درک مبانی فارماکولوژیک درمان بیماریهای ارگان – سیستمهای
مورد نظر

مهارت:
 .1توانایی مقدماتی گرفتن شرح حال و انجام معاینه بالینی مناسب ،جسامع،
منظم و با رعایت اصول برقراری ارتباط با فسرد بسال طبیعسی و ثبست و
ارایه آن
 .2توانایی تحلیل یک مساله بالینی مکتوب با استفاده از دانش علوم پایسه و
پاتوفیزیولوژی مرتبط به گونهای که در راستای تصمیم گیری تشخیصی
و مراقبت مناسب از بیمار باشد.

نیرش:
 .1اهمیت دانش علوم پایه و پاتوفیزیولوژی بیماری ها را در تحلیل مسایل
بالینی و رسیدن به تشخیص و ارایه پالن درمانی صحیح بشناسد.

 .2اهمیت چند بعدی بودن علوم پزشکی و ضرورت همکاری بین رشتهای
برای مراقبت مناسب از بیمار را بشناسد.
 .8اهمیت برقراری ارتباط صحیح با بیمار و تأثیر آن را بسر تقویست روابسط
پزشک و بیمار و بهبود نتایج درمانی بپذیرد.
 .4به بیمار به عنوان یک انسان اهمیت داده و ضرورت توجه به خواسسته-
های او در رابطه پزشک و بیمار را درک کند.
 .5اهمیت شرح حال و معاینه دقیق در مراقبت صحیح و مناسسب از بیمسار
را بپذیرد و در جهت ارتقای توانمندی خود در این زمینه تالش نماید.
تبصره :در مورد بقیه ارگان سیستمها (سیستم عصبی ،سیستم پوسست) مسوارد
مرتبط با فارماکولوژی ،پاتولوژی و مبانی شسرح حسال گیسری و معاینسه ارایسه
خواهد شد.

اهدا ف آموزشي ،محتوا و اهدا ف آموزشي کورس اهي  9گاهن:
هر یک از کمیتههای زیرگروه این اهسداف را در راسستای اهسداف کلسی دوره
تعیین میکنند.

روش آموزش:
با توجه به نقش روش آموزشی در ارتقای کیفیست دورههسای آموزشسی ،در
مرحله سوم بازنیری دوره مبانی طب بالینی به این امر توجه ویژه میشسود.
به این منظور:
 .1هر چند سخنرانی همچنان به عنوان روش اصلی آموزش باقی می مانسد
اما هدف اصلی سسخنرانی ،ارایسه تجربیسات اسساتید و نکسات اصسلی و

کلیدی است که دانشجویان برای درک بهتر منابع علمی مورد مطالعه بسه
آنها نیاز دارند.
 .2تقویت سخنرانی تعاملی ) (interactive lecturingدر ایسن زمینسه مسورد
تأکید می باشد .به این منظور دفتر مبانی طب بالینی بسا همکساری گسروه
های آموزشی مربوط و کمک دفتسر توسسعه آمسوزش دانشسکده ،امکسان
تبادل تجربیات بین اعضای هیأت علمی در خصسو

شسیوه برگسزاری

مطلوب سخنرانی و ارتقای توان مندیهای اعضای هیأت علمی در این
خصو

را فراهم میآورد.

 .8با توجه به این که تقویت توانایی حسل مسساله جسزء اهسداف دوره مسی
باشد ،گنجاندن جلسات بحث موردی بسه عنسوان یسک روش آموزشسی
مورد تاکید می باشد .هر چند در حال حاضسر در برحسی از دورههسا بسه
شکل محدود این کار انجام میشسود امسا افسزایش تعسداد ایسن مسوارد و
گنجاندن آن در برنامه رسمی دوره مورد نظر میباشد .این امسر بایسد بسه
گونه ای برنامه ریزی شود تا حتی المقدور تظاهرات اصلی بالینی شسایع
در هر یک از کورس ها را شامل شود .به این ترتیب زمینه بسرای شسکل
گیری یک چارچوب فکری انسجام یافته برای مواجهه با بیمساری هسای
شایع فراهم می شود.
 .4در مورد آموزش شرح حال گیری روش اصلی عسالوه بسر سسخنرانی و
استفاده از امکانات چندرسانهای ،شرح حال گیری از بیماران واقعسی در
بخش های بالینی میباشد.
 .5در مورد آموزش مهارتهای معاینه روش اصلی عالوه بسر سسخنرانی و
استفاده از امکانات چندرسانهای ،معاینه روی همکالسی و معاینسه روی
بیماران در بخش های بالینی میباشد.

 .1در مورد آموزش مهارتهای ارتباطی ،روش اصلی آموزش گسروههسای
کوچک (بحث و گفت و گسو ،و تحلیسل فسیلم) و مصساحبه بسا بیمساران
استاندارد شده و مصاحبه با بیماران در بخشهای بالینی میباشد.
 .7با توجه به اهمیت مواجهه بالینی در تعمیق یادگیری مهارتهسای بسالینی
شرح حال گیری ،معاینه بالینی و برقراری ارتباط ،افزایش موارد مواجهه
بالینی دانشجویان (حضور بیماران در بخسشهسای بسالینی بسا همساهنیی
بخشهای مذکور) مورد تأکید قرار گرفت .به این منظور مقسرر شسد بسه
گونسسه ای برنامسسه ریسسزی شسسود تسسا در هسسر یسسک از کسسورسهسسای بسسالینی
دانشجویان یک نیم روز در بخسشهسای بسالینی بسه صسورت چرخشسی
حضور پیدا کنند.

روش ارزشیابي

ارزشیابی دانشجو
 .1روش اصلی ارزشیابی دانشجو ،امتحانات پایان کورسها میباشد .بسا
توجه به چالشهایی که به دلیل تفاوت در آزمونهای دانشجویان دو
گروه بیماریهای داخلی بیمارستان های امام خمینی(ره) – امیسراعلم
و دکتر شریعتی -سینا ایجاد شده است مقرر گردید سسؤاالت آزمسون
دانشجویان در پایان هر یک از کورسها به صورت مشترک و توسط
اعضای هیأت علمی دو گروه در کورس مربوط طراحی شوند .انجام
این امر با توجه به اعالم رفرانس واحد بسرای آزمسون در هسر یسک از
کورسها امکان پذیر میباشد.
 .2هر چند روش اصلی در این امتحانات ،سسؤاالت تسستی چهسارجوابی
میباشد ،اما استفاده از روشهای دییر در کنار ایسن شسیوه ،از جملسه

سؤاالت  matchingو تشریحی کوته پاسخ مورد تأکید مسیباشسد .در
اولین دوره از اجرای این برنامه سهم این موارد تا سسقب  83درصسد
از کل سؤاالت میباشد.
 .3در مورد روش ارزیابی مهسارتهسای معاینسه و شسرح حسالگیسری و
مهارتهای ارتباطی از آزمون  OSCEاستفاده میشود.
 .4در مورد توانایی ثبت شرح حسال و معاینسه ،از روش ارزیسابی شسرح
حال گرفته شده توسط دانشجویان استفاده میشود.
 .5در مورد توانایی دانشسجویان در حسل مسساله ،حسداقل  23درصسد از
سسسواالت ارایسسه شسسده در امتحسسان پایسسان هسسر کسسورس ،سسسواالت بسسا
تاکسونومی باال خواهد بود تا بتوانسد توانسایی دانشسجویان در تحلیسل
مسایل بالینی را ارزیابی کند.
 .1با وجود اختالف نظرات موجود و بر اساس مجموعسه نظسرات ارایسه
شده ،انجام حضور و غیاب مورد تأیید اکثریت اعضای کمیته بود .در
مورد راهکار اجرایی آن دو پیشنهاد عمده وجود داشت )1 .برگسزاری
کسسوییز در تعسسدادی از جلسسسات بسسه صسسورت پرسسسش از تعسسدادی از
حاضران )2 .تعیین سهمی از نمره درس برای حضور و غیاب کسه در
صورت عدم شرکت دانشجویان به صورت متناسب از نمره دانشسجو
کم میشود .مقرر شد در این زمینسه بسا همساهنیی معاونست آمسوزش
پزشکی عمومی دانشکده اقدام شود.

ارزشیابی دوره و اعضای هیأت علمی
 .1بسسرای ارزشسسیابی دوره و مجموعسسه عملکسسرد اعضسسای هیسسأت علمسسی
مشارکت کننده در هسر یسک از کسورسهسا ،بسا اسستفاده از فسرمهسای
نظرخواهی نظرات دانشجویان گردآوری و تحلیل می شود.

 .2در مورد دروس پاتوفیزیولوژی بیماری های داخلی ،در پایان هر یک
از کورس ها یک نفر از اعضای هیأت علمی بخش مربوط به صورت
حضوری جلسه ای را با دانشجویان یا نمایندگان دانشجویان برگسزار
و نظرات آنها را در مورد کیفیت آموزشی و مشکالت موجود بررسی
می کند .بهترین زمان برای برگزاری این جلسه در پایان جلسه بحسث
موردی می باشد .این کار در مورد دروس فارماکولوژی و پساتولوژی
در پایان هر ترم انجام می شود .بخش ها/گروه های آموزشسی نتسایج
این بررسی ها را در جلسات خود مطرح و آن بخش از مشکالتی که
نیاز به اطالع رسانی به دانشکده دارند را به دفتر مبسانی طسب بسالینی
منعکس می نمایند.
 .8در پایان هر دوره کامل دوره مبسانی طسب بسالینی (دو نسیم سسال) ،بسا
استفاده از فرمهای نظرخسواهی و برگسزاری جلسسات گسروه متمرکسز
نظرات تفصیلی دانشجویان در مورد دوره جمع بندی میشود.
 .4نتایج عملکرد هر گروه از دانشجویان در امتحانات دروس مختلب با
نتایج دورههای قبل مقایسه میشود.
 .5با همکساری اعضسای هیسأت علمسی گسروههسای آموزشسی ،سسؤاالت
امتحانات هر یک از کورسها از نظر رعایت اصسول طراحسی سسوال
مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن به طراحان سواالت بازخورد داده
میشود.
 .1نتایج به دست آمده از روشهای مختلب ارزشیابی برای بهرهبسرداری
در اختیار گروههای مربوط قرار میگیرد.
 .7انجام امور اجرایی ارزشسیابی ،تحلیسل و ارایسه اطالعسات بسه گسروه-
های آموزشی توسط دفتر مبانی طب بالینی انجام میگیرد.

 .3از نتسسایج ایسسن ارزشسسیابی هسسا صسسرفا بسسرای اهسسداف سسسازنده مسسورد
اسسستفاده قسسرار مسسی گیسسرد و بسسرای مسسواردی نظیسسر ارتقسسای اعضسسای
هیأت علمی از روش های دییر استفاده می شود.

روش اطالع رساني رد مورد دوره
 .1برای اطالع رسانی صحیح در مورد اهسداف ،روشهسای آموزشسی و
ارزشسسیابی دانشسسجویان و دوره ،راهنمسسای دوره تسسدوین و در اختیسسار
دانشجویان قرار میگیرد.
 .2به منظور اطالع رسانی مناسب و سسریع در مسورد دوره ،وب سسایت
دفتر مبانی طب بالینی راهاندازی و تمامی اطالعات از ایسن طریسق در
اختیار دانشجویان قرار میگیرد.
 .8با معرفی رفرانس ،زمینه برای حذف جزوه به عنوان مبنسای یسادگیری
دانشجویان فراهم شده و دانشجویان به سسمت مطالعسه منسابع اصسلی
سسسوق داده شسسوند .نکتسسه مهسسم در ایسسن خصسسو

توجسسه بسسه سسسطح

دانشجویان دوره مبانی طب بالینی و ضرورت متناسسب بسودن سسطح
رفرانسهای معرفی شده با اولویتهای نیازهای ایشان میباشد.
 .4مقرر شد در مورد مباحث داخلی با تهیه راهنمای یسادگیری در مسورد
منابع مناسب برای بخش های مختلسب دروس رفسرانسهسای معتبسر
تعیین گردد .هر چند مبنای اصلی در این کار منابعی نظیسر هاریسسون
برای موضوعات با اهمیت بیشتر و اسانسیل سسیل برای موضسوعات
با اهمیت کمتر میباشد اما در موارد لزوم می توان از منابع دییر نیسز

استفاده کرد .در هر حال تناسب منابع معرفی شده بسا اهسداف دوره و
درس و نیز سطح دانشجویان مورد تأکید میباشد.
 .5در هر یک از کورسها ،منسابع مناسسب بسرای مطالعسه و درک بیشستر
دانشجویان معرفی میشوند.

مدرییت دوره
 .1ایجاد هماهنیی بین گروه های آموزشی درگیسر در دوره مبسانی طسب
بالینی ،اخذ تصمیمات کلی مورد نیاز در خصسو

بسازنیری دوره و

نیز اصالحاتی که در مسیر اجرای برنامه بازنیری شسده ضسروری بسه
نظر می رسد بر عهده کمیته برنامهریزی دوره مبانی طسب بسالینی بسه
عنوان زیرمجموعه کمیته برنامهریزی دوره پزشکی عمومی میباشد.
 .2این کمیته با تمامی گروههای آموزشی درگیسر و مرکسز مهسارتهسای
بالینی دانشکده در ارتباط میباشد.
 .8در هر یک از گروهها و بخشهای آموزشی یک نفر از اعضای هیأت
علمی به عنوان مسؤول دوره توسط گروه/بخش مربوط معرفی مسی-
شود .مسؤول دوره هماهنیی بین گروهی/بین بخشی برای برگسزاری
دوره و انجام ارزیابی دانشجویان را انجسام داده و رابسط گسروه/بخش
مربوط با دفتر مبانی طب بالینی میباشد.
 .4انجام امور اداری و جاری دوره مبانی طب بالینی بر عهده دفتر مبسانی
طب بالینی که در حوزه معاونت آموزش پزشسکی عمسومی دانشسکده
فعالیت مینماید میباشد.

 .5با توجه به تعدد بخشهای آموزشی گروههای داخلی بیمارستانهسای
امام خمینی – امیراعلم و دکتر شریعتی – سینا که درگیر دوره مبسانی
طب بالینی میباشند و با توجه به ضرورت همساهنییهسای کلسی در
زمینه اهسداف ،روشهسای آموزشسی و ارزشسیابی بسین کسورسهسای
مختلب ،کمیته پاتوفیزیولوژی متشکل از مدیران گروههای آموزشی و
مسؤوالن پاتوفیزیولوژی بخشهای آموزشی درگیر و نیسز نماینسدگان
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق به همراه نماینسدگان کمیتسه
برنامهریزی دوره مبانی طب بالینی تشکیل میشود.
 .1مسؤولیت و اختیار انتخاب و سامان دهی محتوای آموزشی هسر یسک
از دروس در کورسهای دوره مبانی طب بسالینی بسر عهسده گسروه و
بخش آموزشی مربوط میباشد .در عین حسال ایجساد همساهنیی بسین
گروهها و بخش های آموزشی و نیز نظارت بسر اجسرای برنامسه دوره
مبانی طب بالینی در هر یک از کورسها بر عهده کمیته برنامسهریسزی
دوره مبسانی طسب بسالینی و کمیتسه پساتوفیزیولوژی (در مسسورد دروس
پاتوفیزیولوژی بیماریهای داخلی و قلب و عروق) میباشد.

