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Course plan 

 ورهرح دـــط
پزشکی در  کارآموزان  برای 

 بخش داخلی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 با مراعات  اصول کوریکولوم مصوب وزرات بهداشت و درمان آموزش پزشکی

 
For medical students  
In internal medicine ward  

(kermanshah univercity of medical sciences)  
 :اساتیدگروه داخلیتهیه محتوای آموزشی

 تدوین طرح دوره:دکترماری عطایی 

 عضو هیئت علمی گروه داخلی

 EDCکمیته برنامه ریزی آموزشی  در : کارشناسی
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 نوان:ـــع

طرح دوره برای کار آموزان پزشکی بخش داخلی 

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
 

 تعریف دوره:
و دانشجوواانی  دوزی داخلی دوره ای ماژور می باشدوره کارآم

که دوره علوم پااه ، سمیولوژی ،فیزاوپاتولوژی را بجا موفییج    
گذرانده باشند از طراق آموزش دانشکده پزشکی قبج  از شجرو    

 دوره معرفی می شوند.
 

 مدت دوره:
داخلی ودرمانگاههای مراکز های در بخش موموعاً  که سه ماه اس  
 سپری می شود.(درمانی امام رضا) (و امام خمینی )رهآموزشی 

 هدف کلی دوره:
 بیماری های شااع طب داخلی زمینه کسب دانش و مهارت در 
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 ار کلی دوره و شرح وظایف دانشجویانساخت
مرکز آموزشی درمانی امجام  ماه در 5/1 تیسیم می شود که  دوره سه ماهه به دو بخش

اهد شد .در طول اان مرکز آموزشی درمانی امام رضا) ( سپری خوماه در 5/1خمینی و 
مدت دانشوو هر هفته بااکی از اساتید بخش اا اک سرواس خجا  روتیشجن خواهجد    

 داش .
ندسجازی پرونجده هجای پزشجکی و روش اخجذ      تدوره کارگجاه مس   در هفته اول شرو -

 شرح حال و اادداش  روزانه صحیح آموزش داده می شود.
پاای در درمانگاههجای  جهج  آمجوزش طجب سجر    هر دانشوو در طول دوره سجه ماهجه   -

شرک  خواهد کرد که قبج  از شجرو  دوره برنامجه    مختلف تخصصی و فوق تخصصی 
درحجال حاضجر    رازی و گروه بندی توسط مسئولین گجروه داخلجی انوجام مجی گیجرد .     

% دوره آموزشی داخلی به آمجوزش طجب سجرپاای و درمانگجاهی اختصجا       25حداق  
 دارد.
طبق برنامه رازی از پیش تعیین شده در مرکز  وزر 5هر دانشوو در طول دوره خود -
طجرح دوره  13موضجوعات منجدرد در صجفحه   هارتهای بالینی جهج  کسجب مهجارت در   م

                               شرک  می نمااند.
ورود در دفتر آمجوزش و خجرود از بخجش     یصبح با امضا 8ساع  حضور در بخش -
 خرود اس . یبا امضا 12/ 30

 انه آموزش در بخشهای داخلی به شرح ذا  اس  :برنامه روز
جبجاری  اس  وحضجور دانشجوواا    ا 15/9-15/8از ساع  که  راپورت ورنینگابتدا م-

 اس .

            و CC ،PIنحججوه ارا ججه شججرح حججال   نشججوو بججا حضججور در مورنینججگ راپججورت    دا
 ،ف آشنا شدهتظاهرات بالینی بیماراهای مختل و با  گرفته ااد تشخیص های افتراقی را

 د.نرا ااد میگیر  بحث اساتید اپروچ به بیماراها و با 
 
هر دانشوو با استاد ،رزادن  و اانتجر  در سجرواس خجود وارد     15/9 -11از ساع   -

Working round  موظف اس  قب  از حضور اسجتاد از کلیجه بیمجارا     میشود.دانشوو
 سرواس خجود وارد بحجث  ا  ارمطالعه بیم بتواند با تا شرح حال گرفته  سرواس خود

 داشته باشد. D.Dو  Problem listهر شرح حال بااد حتماً  شود.بفعال با اساتید 
 ضروری اس  . SOAPروزانه به روش  Noteگذاشتن -
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صجبح  11اک راند جنجرال وججود دارد کجه از سجاع       ه از شنبه تا چهارشنبهروزهمه -
ومی بجا  یانه بخش مسئول راند عمج شرو  می شود و هر روز اک اتند طبق برنامه ماه

کلیه دانشوواا  مرکز اس  دراان ساع  دانشوواا  سرواس خود را برای شجرک  در  
 راند عمومی ترک می نمااند.

درروزهای خا  که از ابتدای ماه در بوردها اعالم مجی شجود برنامجه هجای آمجوزش      -

ارا ه می شجود و  به بعد 11....اس  که عمدتاً ساع   CPCعمومی بخش مث  کنفرانس ،
 شرک  کلیه فراگیرا  اجباری اس  .

هر دانشوو در طول دوره سجه ماهجه خجود در شجرااط اورژانجس موجاز بجه اسجتفاده         -
اسجتاد مربوطجه ومجدارگروه مجی باشججد و     روز مرخصجی بجا همجاهنگی     4-5حجداکثر  از

 مرخصی فیط با هماهنگی مسئول بخش و مدارگروه میدور می باشد.
ق آ ین نامه منوجر بجه تجذکر اجا تجوبیع و معرفجی بجه آمجوزش         غیب  غیر موجه طب-

 دانشکده خواهد شد.
                          کشججیک موظججف ازمرکججز آموزشججی  دو هججر دربججا برنامججه مججدار گججروه دانشججوواا  -

نظجر دسجتیارا  بجه کسجب      طول شیف  تحج   در خواهند داش  و 19لغاا   13ساع  
 لی می پردازند.ممهارت ع ح علمی وو افزااش سط،دانش ،مهارت توربه 
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 موزانآوظایف حرفه ای و اخالقی کار
 

 اتیک  شناساای در معرض داد   صبن-1

   ای پزشکی ظاهری با شئو  حرفه وضعی مطابی  -2

 احترام به اساتید ،همکارا ،پرسن  و مسئولین -3

حجرام  و توجه بجه معرفجی خجود بجه بیمجار،حف        مصاحبه  کسب اجازه ازبیماربرای-4

 ،احترام به بیمارخصوصی بیمار حین معاانه 

 برقراری ارتباط مناسب با بیمار و همراها  وی -5

 در گرفتن شرح حال صحیح وجامع از بیمارا   تدراوی کسب توربه -6

 کسب توربه تدراوی درمعاانه سیستمیک بیمارا  -7

( problem listکسب توربه در ثب  صحیح شجرح حجال بجا قیجد لیسج  مشجکالت )       -8

( و تشجخیص نهجاای در پرونجده    Differential diagnosisطرح تشخیصهای افتراقجی ) 

 بیمارا  .

درپرونجده بیمجارا  وارزش آ  درپجرورش قجوای     آشناای با ارزش ثبج  مسجتندات   -8

 استدالل وقضاوت بالینی پزشک وجراا  رسید  به تشخیص
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 ی آموزشیامحتو
  

 برای رسیدن به اهداف ویژه آموزشی
 

براساس عناوان کوراکولوم مصوب وزارت )

 بهداش  درما  و آموزش پزشکی(

 دانشووی پزشکی درپااا  دوره سه ماهه خود

                  بااجد در حجدود تعیجین شجده زاجر دانجش ومهجارت       

 (Must learn)کسب نمااد
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 محتوی آموزشی:

 
 بیماریهای خون  -1
تشخیصجی دربیمجار بجا     Planاکجی گذاشجتن   گرفتن شرح حال و انوام معاانجه فیز  تواناای-1

 را کسب نمااد. عال م خونرازی  ناشی ازسیستم انعیادی

 ، انوججام معاانججه فیزاکججی در بیمججار مبججتال بججه آنمججی     –توانججاای گججرفتن شججرح حججال    =2

 ترومبوسیتوپنی لکوپنی را کسب نمااد.

 .اپروچ به آنمی را بداند -3

 .اپروچ به پا  سیتوپنی را بداند -4

 فهرس  نمااد.ه های بالینی و آزمااشگاهی شااع و مهم آنمی فیر آهن را اافت-5

 اافته های بالینی و ازمااشگاهی شااع و مهم آنمی مگالوبالستیک را فهرس  نمااد.-6

 آنمی همولتیک را نام ببرد.  شاخصاافته های بالینی و آزمااشگاهی -7

 د.نام ببررا  DICمهم تظاهرات بالینی و  آزمااشگاهی -8

تواناای تفسیر اافته  های الم خو  محیطی،شام  انجدکس هجای خجونی، رتیکولوسجی  را      -9

 کسب نمااد

را بطججور کامجج  نججام  DVTعلج  شججرااط افججزااش انعیجاد پججذاری و راسججک فاکتورهجای    -10

 ببرد.عالام بالینی آنرا بداند.

 نام ببرد .فیط اسامی داروهای بکاررفته در  درما  را  -11

کامج   انه صحیح طحال وغددلنفاوی و اپروچ به اسپلنومگالی و لنفادنوپاتی را معاروش -12

 بداند.
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 ی آموزشی:امحتو

 
 روماتولوژی   هایبیماری-2
 را بداند .)دانش(( LBP  )کمردرد،منوآرترا  ،اپروچ به پلی -
 )مهارت( )دانش(و در بالین بیمار تشخیص بدهدنام ببرداافته های آرترا  را در مفاص  محیطی  -
 معاانه مفص  ساکرواالیاک را انوام بدهد )مهارت (-
 )مهارت (انوام بدهدرا  SLRتس  فابر،تس  شوبر،تس  -
معاانات نورولوژاک در بیمار مبتال )دانش(و  نام ببرد معاانات نورولوژی مربوط به کمر درد را -

 را انوام بدهد)مهارت( ،حس،فورس عضالتری وترفلکس  leg straight  به کمردرد را شام  تس 
 آنرا فهرس  نمااد.شااع منوآرترا  حاد ومزمن را تعراف کند و عل  -
 معیارهای تشخیص منوآرترا  سپتیک را بشمارد .-
 افتراق دردهای آرتیکولر از پری آرتیکولر بداند .-
 معیارهای تشخیص کمردرد التهابی را نام ببرد.کلیه -
 . درکمر دردها را فهرس  نمااد (نیک )آزمااشگاهی و راداولوژاکیانداکاسیونهای ارزاابی پاراکلی-
 عوارض مهم آ  را نام ببرد.و  معیارهای تشخیصی،کلیه تعراف لوپوس ،-
 .لوپوس را نام ببردتشخیصی در تستهای آزمااشگاهی کلیه -
 آ  را نام ببرد.ی معیارهای تشخیصو کلیه تعراف آرترا  روماتو ید ،-
 وعوارض مهم آنرا درارگانها فهرس  نمااد. PSSتظاهرات اصلی  -
 معیارهای تشخیص آ  را نام ببرد.کلیه اسپوندالوپاتی و آرترا  راکتیو را تعراف کند-
 و مفاص  شااع درگیر را فهرس  نمااد. تعراف استئوآرترا -
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 ی آموزشی:امحتو
 
 

 بیماریهای غدد درون ریز -3
  بداند.پلی اوری و ناکچوری را اپروچ به بیمار با شکاا  -

 .فهرس  نمااد را  WHOتیسیم بندی و گواتر را تعراف کند.-

 عال م اصلی پرکاری وکم کاری تیرو ید را فهرس  نمااد و عل  اصلی ااواد آنرا نام ببرد.کلیه -

اسجامی داروهجای    )ری وپرکاری تیرو ید را نجام ببجرد  تشخیص کم کا برای تستهای آزمااشگاهی-

 (نام ببرد.فیط ود در درما  آنها را موج

 معیارهای تشخیص دااب  واسکران دااب  را بداند .کلیه -

 فاکتورهای خطرساز دااب  نو  دو را فهرس  نمااد.کلیه =

 عوارض مهم آ  را فهرس  نمااد.و  ،انوا  اصلی دااب  -

 نام ببرد.ونو  دو را  اک  نو دااب   در زما  اسکران عوارض-

 ببرد.برای درما  هردو نو  دااب  را نام  وههای داروای موجوداسامی گر-

 را فهرس  نمااد.کلیه و تظاهرات پرافرال نوروپاتی نوروپاتی داابتی  انوا  -

 وپاتی داابتی را فهرس  نمااد.فرنتظاهرات -

 را فهرس  نمااد.    HBA1Cدااب  وتفسیر  بود  معیارهای کنترل -

 را نام ببرد. HONKو  DKAمعیارهای تشخیصیکلیه -

 عل  برای هر کدام نام ببرد.5را بداند و حداق  استئوپروز واستئوماالسی  تفاوت تعراف و-

 فهرس  نمااد.عل  اصلی  هااپوکلسمی وهیپرکلسمی را -
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 ی آموزشی:امحتو
 
 

 کلیه ومجاری ادراربیماریهای -4
،ادم ژنرالیجزه را  داجس اوری   وریفرکونسی ،اولیگوری ،هماچوری ،پروتئینج پلی اوری ،اپروچ به -

 بداند.
کلیجه  تعراجف و  را (شام  پجره رنجال ،رنجال ،پوسجترنال     ) حاد کلیه نارساای نارساای  مزمن  و -

 را بداند. هاآنافتراق معیارهای 
 نام ببرد.را حاد ومزمن کلیه عل  اصلی نارساای -
 را بلد باشد. GFRروش محاسبه -
 را فهرس  نمااد. CRF,CKDروشهای جلوگیری از پیشرف  -
 انداکاسیونهای داالیز اورژانس رانام ببرد. -

 نام ببرد. را ARF,CRFروشهای آزمااشگاهی وتصوار برداری درتااید تشخیص -
(و سندرم نفروتیک را فهرس  AGNتظاهرات اصلی بالینی و آزمااشگاهی گلومرولونفرا  حاد )-

 نمااد.
انوا  وجود اافته های غیر طبیعی در آزمااش ادرار مث  ارت (تفسیر آزمااش ادرار را بلد باشد.)مه-

 راتشخیص بدهد.کاس  ها ،پروتئین ،خو  ،لکوسی  ،باکتری وساار المانها 
 م وجود سنگ ادراری را به شمارد .عال  -
 را بداند .و ( یباال )هیپرتانستعراف فشارخو  -
 روش صحیح اندازه گیری فشارخو  را بلد باشد.)مهارت (-
 را بداند .هر کدام  و تسراع شده و بدخیم و تعراف تیسیم بندی انوا  فشارخو  )اولیه ،ثانواه (-
عل  ثانواه  R/Oمعاانه جه  دار برای  ،شرح حال  شام  اپروچ به بیمار مبتال به فشار خو  -
 ساار راسک فاکتورها بداند .شناساای و

رس  نمااد وگروههای مهم  داروهای ضد را فه( TLC) روشهای غیر داروای کنترل فشارخو  -
 نام ببرد.)بدو  دوز(فیط فشارخو  را 

 را نام ببرد.هیپرناترمی و هیپوناترمی هیپرکالمی و هیپوکالمی  مهم عوارض-

 هیپوناترمی و هیپرناترمی را بداند.–هیپرکالمی –تعراف هیپوکالمی  -
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 ی آموزشی:امحتو
 
 

   دستگاه تنفسیبیماریهای -5
بااد مهارت گرفتن شرح حال از بیمار راوی ومعاانه دستگاه تنفس را بجه طجور   ی پزشکی دانشوو

 کام  کسب نمااد .
خلط،هموپتزی،تنگی نفس)درجه  افتراق عل  قلبی  ،حادو مزمن اپروچ به بیمار مبتال به سرفه-

 از راوی(،سیانوز را بداند.
در اسپیرومتری نام ببرد )دانش(و  رامعیارهای اصلی بیماری های انسدادی و رسترکتیو کلیه -

 تفسیر نمااد )مهارت ( را  اسپیرومتریدراان حد 
 تظاهرات بالینی اصلی آ  را نام ببرد.کلیه تعراف آسم ،انوا  آ  ،عوام  محرک تشداد آسم ،-
 نام ببرد.تشخیصهای افتراقی آسم را کلیه -
 دوز الزم نیس  (اسامی داروهای بکار رفته درکنترل آسم حاد را نام ببرد.)-
 تعراف برونشکتازی وتظاهرات اصلی آنرا نام ببرد.-
 را فهرس  نمااد.اصلی آ  عال م بالینی و ،  COPDتعراف -
 را نام ببرد.آ  خیص شنمااد و کلیه معیارهای ت فهرس  ، PTEبالینی کلیه تظاهرات  -
 را فهرس  نمااد. PTEتا ید تشخیص روشهای اصلی  -
معیارهای آمپیم و کلیه اگزودا را کام  بداند  وترانسودا  افیوژ  پلورال  فتراقا کلیه معیارهای-

 را بشمارد 
 مااع پلور را تفسیر نمااد)مهارت ( -
-ABG  .را تفسیر نمااد 
 )مهارت ( بتداای راداوگرافی راه آشنا باشد.باتفسیر ا-
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 ی آموزشی:امحتو
 
 

 دستگاه گوارشبیماریهای -6
 
 بداند.اد و مزمن ،ابوس  ،درد شکم ،ارقا  و آسی  را اپروچ به اسهال ح-

 را بداند.اپروچ به بیمار مبتال به خونرازی حادگوارش فوقانی و تحتانی -

 عل  مهم خونرازی گوارش فوقانی وتحتانی را فهرس  نمااد. -

 داس پپسی را تعراف نمااد.-

 تعراف داسفاژی وعل  مهم آ  را بداند .-

 ند .تعراف سیروز را بدا-

 سیروز رانام ببرد. عوارض مهم -

 تفسیر مااع آسی  گراداا  باال و پااین را بداند)مهارت(-

-Management )  آسی  سیروزی را کام  بلد باشد)دوز داروالزم نیس 

 را نام ببرد.راسک فاکتورهای ااواد آنسفالوپاتی کبدی کلیه -

 ااد.پانکراتی  حاد را فهرس  نمشااع عال م بالینی ،عل  -

 اولسروز را فهرس  نمااد.و وجوه افتراق کرو  کولی  را نام ببرد  IBDانوا  -

 تفسیر تستهای مخت  و غیر طبیعی کبدی را بداند )مهارت(  -
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مهارتهایی که کسب آنها در پایان دوره سه ماهه 

 ضروری است .
 مهارت گرفتن شرح حال -1
 مهارت نگارش سیربیماری و اادداش  روزانه-2
 مهارت معاانه سیستمیک بیمارا  از سر تا پا  -3
  IV Lineمهارت تعبیه  -4
 مهارت تزرایات ورادی ،عضالنی ،زارجلدی ،داخ  جلدی  -5
 اصول رگ گیری و سرم تراپی صحیح -6
  CBCتواناای انوام -7
 درالم خو  محیطی   CBCتفسیر -8
 تفسیر آزمااش ادرا ر -9

  و تفسیر آ PPDتواناای انوام -10
 و تفسیر آ   ABGانوام  -11

 ده و شستشوی محتواات مع( NGTمهارت گذاشتن لوله معده )-12
 مهارت پونکسیومااع مفص  زانو-13
 )حداق  برروی مدل( LPتواناای انوام-14
 اسپیرومتری ابتداای تفسیر  -15
 تفسیر راداوگرافی راه  -16
 مهارت گذاشتن لوله تراشه -17
 رروی مدلاحیاء قلبی عروقی ب-18

 طبیعی از غیر طبیعی EKGتشخیص  -19
 تواناای تفسیر تستهای غیر طبیعی کبدی -20
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 های عمده آموزش کارآموزان در بخش داخلی فیلد

(Teaching & Learning Methods ) 

 
 

 آموزش دربالین بیمارا  بستری   -1

 آموزش در بالین بیمارا  سرپاای)درمانگاه(   -2

 مورنینگ راپورت()آموزش در گزار ش صبحگاهی  -3

 ،ژورنال کالب CPC،Ground Roundآموزش درکالسهای کنفرانس ، -4

 آموزش در راندعمومی اساتید  -5

 آموزش در مرکز مهارتهای بالینی  -6

 روشهای عمده اادگیری

1- Small Group Discution  

2- Meeting 

3- Self learning 

4- Teaching on model and mollage 
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 ی ــنابع درســـم

 
 اساتید در راند وکالسها  را ه شده مطالب ا-
آخران چاپ کتاب طب داخلی هاراسجو  درحجدتعیین شجده درمحتجوای     -

 آموزشی  
 در محتوی آموزشی  شده آخران چاپ کتاب سیسی  درحدتعیین -

  
 باربارا بتز-کتابهای سمیولوژی میور-
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 روشهای ارزیابی
 

 20از  12سه ماه نمره آزمو  مشخص می شجود نمجره    دوره درپااا  -
 حد نصاب قبولی محسوب می شود .

 سجئوال کتبجی   درصد90اختصا  دارد کجه   نمره به امتحا  کتبی 10 -

(و Must Learnآموزشججی ارا ججه شججده اسجج  )   اهججدا براسججاس 

درصد سئواالت کتبی از مطالب ارا ه شده در کالسهای مختلف که 10

 (Better to know)خواهد بود.اهدا  آموزشی باشدحتی خارد از 

ارزشججیابی اسججاتید از عملکججرد درو  بخشججی   میججانگین بججهمججره ن4 -

 )طبق فرم تنظیم شده گروه( اختصا  دارد .

 که شام  : -

 آمادگی به پاسع سئواالت در بالین بیمارا    -

 رضاا  استاد از نظم وحضور دانشوو -

  رضاا  استاد ازپرونده نواسی -

وسجط  ها مجی باشجدکه ت   هنمره نتیوه چارت راند )چک لیس  پروند 3-

به عم  آمده و توسط مدارگروه ،اا رااسج   واعضاء گروه سوپرواازر 
 (ی گرددجمع بندی م در فرمهای تنظیم شده بخش داخلی امام خمینی

رح حجال ومعاانجه   شبرای ارزشیابی مهارت  Mini Cexنمره امتحا  3 -
 (اارگانه

 :مومو  نمرات فوق 
 را تشکی  می دهند. 20از نمره  3/2
که آخر هجر دوره توسجط    اس  مو  شفاهیزمتعلق به آ 20از نمره  3/1

بجرای غیبج  هجا از نمجره      اساتید مراکز از دانشوواا  گرفته می شجود.  
 .واهد شدخنهاای کسر 


