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 نوان:ـــع

جراحی طرح دوره برای کار آموزان پزشکی بخش 

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عمومی 
 

 تعریف دوره:
                   یااام ور  زی  شاااز م هاااره دو جراحاااز ا دوره کااامرزی    

علا   پمیاه     پس ا گذراندن دوره هم  دانشج یمن  یز بمشد .که
دانشادده  یعرفاز ت سا     طریقسمی ل     فیزی پمت ل    ا  

 یعرفز یز ش ند. ز به این دورهپزشد
 

 مدت دوره:
 یمه یز بمشد.2یدت این دوره   

سامع   250یدت  یمن سمعمت یفید زی  شز در ط ل دوره حدود
 فعملی  بملینز در بخش جراحز اس .

 هدف کلی دوره:
 جراحز عم یز کسب دانش و یهمرت در بیممر  هم  شمیع 

 



  

3 

 

 

 دوره و شرح وظایف دانشجویان ار کلیساخت
 

 ماه می باشد.2طول دوره آموزشی استاژرهای جراحی عمومی  -1

سه شنبه وچهارشنبه توسط اتندینگ انجام می –راندآموزشی روزهای یکشنبه  -2

 می باشد.10برنامه آموزشی روز شنبه فقط شامل درمانگاه و راس ساعت شود.

 7:45گزارش صبحگاهی راس ساعت  ته یعنی دو روز در هف روزهای یکشنبه و چهارشنبه -3

 صبح با حضور اتندینگ  انجام می شود.

موربیدیتی و تومور بورد انجام می -روز دوشنبه به طور متناوب برنامه آموزشی مورتالیتی -4

صبح ادامه دارد سپس هر کارآموز براساس برنامه 10شود . این برنامه تا ساعت 

اهد یافت . امکان انتقال برنامه مورتالیتی مشخص در درمانگاه با بخش جراحی حضور خو

 موربیدیتی و تومور بورد به سایر روزها فعالً امکانپذیر نمی باشد.–

صبح وپس از اتمام کار درمانگاه و  11ارائه کنفرانس استاژرها هر چهارشنبه درساعت  -5

 بخش درحضور دستیار  و اینترن جراحی و کلیه کارآموزان برگزار می گردد.

راس ساعت ا به شکل چرخشی درگروههای منقسم دردرمانگاه جراحی عمومی استاژره -6

نحوه برخورد با بیماران سرپایی را یعنی پس از اتمام راند آموزشی، صبح هر روز 10

تقسیم بندی استاژرها و درحضور اتندو رزیدنت و اینترن درمانگاه آموزش خواهند دید.

ولین روز حضور در بخش وپس از قرار گیری در درمانگاه، در ا برنامه حضور چرخشی آنها

 استاژرها در گروه هر اتندمشخص انجام می پذیرد.

از ساعت  یعنیاتندمسئول آموزشی کارآموزان درپایان گزارش صبحگاهی  راند آموزشی -7

از پیش تدوین شده با حضور استاژرها در بخش و برمبنای اهداف آموزشی  45/9تا 45/8

 انجام می شود. در راند آموزشی اتندینگ 

کنفرانس های -حضورکلیه کارآموزان درکلیه جلسات آموزشی )گزارش صبحگاهی -8

تورمور برد وسمینارهایی که دراین مرکز -مورتالیتی و موربیدیتی–مشترک با دیگرگروهها 

، به جز گراند راند ها که روزهای پنجشنبه هر دو هفته یکبار  انجام می شود)الزامی است(

 د.برگزار می گرد

 درطی دوره و ارائه آن درپایان دوره آموزشی می باشند. Log Bookاستاژرها موظف به پرکردن  -9

ارزیابی پایان دوره با برگزاری امتحان شفاهی و درنظرگرفتن حضور مرتب و منظم -10

درراندهای آموزشی ومحل های اموزشی و وظائف محوله دربخش وشرکت فعال درفعالیتهای 

  رانس خواهد بود.آموزشی وارائه کنف
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ماهه جراحی عمومی  2برنامه مدون آموزشی کارآموزان پزشکی در دوره 

 بیمارستان امام رضا )ع(

 اهداف –الف 

 ماه ، دانشجو با ید توانائیهای زیر را کسب نموده باشد : 2در پایان  دوره 

 شناخت )تشخیص و درمان( بیماریهای شایع جراحی عمومی – 1

 ن شرح حال کامل و صحیح از بیماران جراحیتوانایی گرفت – 2

 توانایی تجزیه و تحلیل اطالعات کسب شده – 3

 توانایی مطرح نمودن تشخیص های افتراقی برای بیماران جراحی – 4

 به بیماران شایع جراحی عمومی approachتوانای  – 5

 برخورد صحیح و توام با اخالق پزشکی با بیماران – 6

 برنامه ها –ب 

 ظهر در بخش حضور داشته باشد . 12صبح تا  7کارآموز موظف است از ساعت  – 1

نسبت کارآموز به تخت در بخش جراحی یک نفر به هر تخت می باشد که بر اساس تعداد کارآموزان  – 2

 و توسط رزیدنت ارشد جراحی تعدیل خواهد شد .

 moringصلبح در جلسله    45/7کارآموز موظف است روزهای یکشنبه و چهارشنبه قبلل از سلاعت    – 3

report .حضور یابد 

صلبح در جلسله مورتلالیتی ،     30/8کارآموز موظف است روزهای دوشنبه هر هفتله قبلل از سلاعت     – 4

 موربیدیتی و یا تومور بورد که بصورت یک هفته در میان و بصورت نوبتی تشکیل می گردد ، حضور یابد.

حال کامل جراحی اخذ نماید و وی را معاینله دقیلن نمایلد و    کارآموز بایستی از بیمار تخت خود شرح  -5

problem list  و تشخیص افتراقی های بیماری وی را تهیه نموده و تمامی مطالب را در پرونده بیمار ثبت

 نماید .

کارآموز موظف است هر روز در راند آموزشی بخش که توسط یکی از اعضای هیئت علمی یا رزیدنت  – 6

می کردد ، شرکت نموده ، نسبت به معرفی بیمار خود اقدام نماید و در برنامله آموزشلی    جانشین برگزار

 شرکت فعال داشته باشد .

و در ساعت مقرر در درمانگاه تخصصی جراحی  یعنی از شنبه تا چهارشنبهاست هر روز کارآموز موظف  -7

حضور یابلد و در   اتند خود یبند که هر روز هفته مختص به یک اتند آموزشی می باشد، براساس تقسیم

برنامه آموزشی درمانگاه که توسط یکی از اعضاء هیئت علمی یا رزیلدنت جانشلین اعملال ملی گلردد ،      

بله   Approachاین برنامه به صورت راند عمومی درحضور اسلتاژرها و بیملار و نحلوه     مشارکت نماید .

سرپایی در هر سه حیطه دانش، مهارت و بیمار و توضیح روشهای تشخیصی و درمانی بیماران بیماری هر 

 نگرش می باشد.

ماهه آموزشی در بخش جراحی عمومی ، یک کنفرانس بر اساس  2هر کارآموزوظیفه دارد طی دوره  – 8

تیتر مطالب بالینی جراحی عمومی و ارائه شده توسط بخش آموزش جراحی و با حضور کلیه کارآموزان و 

 نت جانشین در روزهای چهارشنبه هر هفته ، ارائه نماید.یکی از اعضاء هیئت علمی یا رزید
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 موزانآوظایف حرفه ای و اخالقی کار
 

 برقرار  ارتبمط ینمسب بم بیممر و همراهمن و  -

 و انجم  یعمینه  یصمحبه  کسب اجم ه ا بیممربرا -

 به بیممران احترا  بگذارند.-

 داشته بمشد. یطمبق  ا  پزشدز ظمهر  زنهم بم شئ ن حرفه وضعی  -

بگاذارد و اوا ل اقاپز پزشادز را      به اسمتید  همدمران پرسنل و یسائ لین احتارا   -

 دری ارد ف ز رعمی  نممید.

 در گرفتن شرح حمل وحیح وجمیع ا  بیممران کسب تجربه  -

 کسب تجربه تدریجز دریعمینه سیستمیک بیممران -

(طارح  Problem listکسب تجربه در ثب  وحیح شرح حمل بم قیاد لیسا  یشادپت    -

بط ر اولیاه وثبا    (وتشخیص نهمیز Differential  diagnosisتشخیصهم  افتراقز  

 در پرونده بیممران بیممر بص رت رو انه ( Progress noteسیر بیممر   

- درپرونده بیماران وارزش آن درپرورش قوای آشنایی با ارزش ثبت مستندات

 استدالل وقضاوت بالینی پزشک وجریان رسیدن به تشخیص
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 محتوی آموزشی
  

 برای رسیدن به اهداف ویژه آموزشی
 

 

یمهه ق د دز درپمیمن دوره دودانشج   پزش

                  بمیاد در حادود تعیاین شاده  یار داناش ویهامرت       

 (Must learn کسب نممید
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 حتوی آموزشی:ــم
 اورژانسهای جراحی -1
تروما واورژانسهای مربوط به بیماریهای جراحی  شاملاورژانسهای جراحی آشنایی با -1

 م حاد وایسکمی های اندام .ازقبیل مشکالت قفسه سینه وتنفسی ،شک

 .آشنایی با اصول ترانسفوزیون -2

احیاء بیماران دچار شوک هموراژیک  با اقدامات اولیه برخورد با بیمار ترومایی وآشنایی -3

 جراحی دربیماران با ترومای نافذ و غیر نافذ نیازمندمواردنیزو 

تنگی نفس ومشکالت حیاتی اورژانسهای قفسه سینه که اغلب موجب آشنایی با -4 

 .آنها می شود ونحوه برخورد ،تشخیص واقدامات اولیه  تنفسی

کلی شکم حاد که شایعترین مشکالت حاد  نااورژانسهای شکمی تحت عنوآشنایی با -5

منحصر که  جراحی است ومهمترین بیماریهای آن از قبیل آپاندیست وپریتونیت و انسداد

 .این بیمارانبه سرویس جراحی عمومی است و تشخیص به موقع 

اورژانسهای مهم اندامها از قبیل ایسکمی اندام به دلیل آمبولی و ترومبوز آشنایی با -6 

 .ولیه آنهاوتشخیص ا
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 بیماریهای تیروئید :-2
                    مناسب و دامات تشخیصی نحوه برخورد با توده های تیروئید و اقآشنایی با -1

تصمیم گیری جهت جراحی آنها ونیز عوارض عمل جراحی تیروئید و نحوه پیشگیری این 

 بیماریها.                              

  

 تان:بیماریهای پس-3

وعلل آن و آشنایی با نحوه آشنایی با شکایت های شایع پستان )توده ،درمان ،ترشح( -1

 خوش خیم بررسی و تشخیص توده های 

  

 بیماریهای قفسه سینه :-4
ای تیموس بویژه میاستن گراو بخاطر آدنومهای تیموس تشخیص و آشنایی با بیماریه-1

 پیگیری  این بیماران پس از عمل جراحی 

خیم و توده های خوش روشهای تشخیصی و برخورد با ندول منفرد ریوی و شنایی با آ-2

 .نتسبدخیم ریه و توده های مدیا

درمان دارویی آشنایی با روشهای تشخیص و  ،کیست هیداتید ریه ومدیاستنآشنایی با -3

 و جراحی و پیگیری این بیماری 

ر و پنوموتوراکس و روشهای آشنایی باروشهای تشخیصی و برخورد با افوزیون پلو-4

  ساده درمانی آنها

 کبد ومجاری صفراوی : -5
بیماریهای کیسه صفرا و مجاری صفراوی از قبیل سنگها و کانسرهای مجاری  آشنایی با-1

 صفراوی و کیسه صفرا و طرز برخورد و تشخیص ایکتر انسدادی درزمینه سنگ و یا کانسر 
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یعات فضاگیر کبدی)آبسه ها،کیست ها،تومورهای ضا بیماری کبدی از قبیلآشنایی با -2

سیروز وپورتال  هیپرتنشن و واریس مری که درصورت برو زخونریزی   و اولیه و ثانویه(

 گوارشی اقدامات جراحی درمورد آنها حیاتی خواهد بود.

 دستگاه گوارش: -6
 آشنایی با سرطان مری و روشهای برخورد تشخیصی با بیماران دچار دیسفاژی-1

 و عوارض اولسرهای پپتیک H.piloriآشنایی با اولسر پپتیک ،روشهای تشخیصی آلودگی با -2

 آشنایی با سرطان معده-3

 آشنایی با بیماریهای روده بیماریک )دیورتیکول مکل،ایسکمی مزانتر( و روش تشخیص آنها -4

 آشنایی با سرطانهای روده بزرگ و روشهای تشخیصی آن-5

داد روده و نحوه برخورد تشخیصی با بیماران دچار انسداد روده و آشنایی با علل انس-6

 اقدامات اولیه درمانی درآنها

 آشنایی با آپاندیسیت و نحوه برخورد با بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد -7

اولیه ونحوه  ا احیآشنایی با خونریزیهای گوارشی فوقانی و تحتانی وعلل آنها و اقدامات -8

 با آنها و اندیکاسیونهای جراحی اورژانس این بیماران  برخورد تشخیصی

 :حالط -7

آشنایی با بیماریهای طحال و اندیکاسیونهای اسپلنکتومی اورژانس وایکتر و انواع -1

 اسپلنکتومی و عوارض آنها

 :بیماری شریان-8

آشنایی با شریان محیطی و درمان طبی آنها وآنوریسم آئورت شکمی و روش های -1

 حاد و مزمنو برخورد با بیماریهای انسدادی شریانی تشخیصی 

 :فتق های جدار شکم-9  

 آشنایی با انواع فتن های جدار شکم و اندیکاسیونهای جراحی آنها-1
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 مهارتهای ضروری  

 شرح حال گیری ومعاینه بیماران جراحی-1

 معاینه کامل عروق محیطی-2

 معاینه پستان-3

 تشخیص شکم حاد جراحی-4

 کتالتوشه ر-5

 تشخیص فتن-6

 کنترل خونریزیهای خارجی -7

 استفاده از ابزار ساده جراحی-8

 بی حسی موضعی-9

 بخیه زدن وکشیدن-10

 پانسمان وبانداژ-11

 بکارگیری تکنیک های آسپتیک-12

 تزریقات عضالنی، وریدی، زیرجلدی،رگ گیری-13

 درناژ آبسه-14

 تعبیه لوله معده و سوند ادراری -15

 راه هوایی بازکردن -16
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  جراحی  روشهای عمده آموزش کارآموزان در بخش
(Teaching & Learning Methods) 

 

 

 
( Bedside teaching بصاا رت تئاا ر  و عملااز  *زیاا  ب بربااملین بیماامر 

 (Procedural skill teachingو 

 ( Case based teaching *جلسمت گزراب وبحگمهز و ی رتملیتز 

  (Small group discussion و راند عم یز *برگزار  کپسهم   ورنمل 

 دری رد زشنمیز بم بیممریهم  جراحز   Video presentation*کپسهم  
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 امتحانی  آموزشی و نابعـــم

 

کتمب یرجاع ز یا ن پایش کامرور   کاه هار سامل ت سا          -1

 دبیرقمنه ش را  زی  ب پزشدز اعپ  یز ش د.

  کپسهم  یختلف وحبتهم  شفمهز اسمتید و ر یدنتهم و -2
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 روشهای ارزیابی 
 
روشهم  ار یمبز براسمس ک رید ل   ابپغز و ارتخمنه یاز بمشاد    -1

 DOPS  Mini CEX  Osce  CBDکه فعپ روشهم  ن ین زن شامیل 

انجم  نماز شا د و برنمیاه ریاز  بارا         From Global Ratingو

در  اس  ولز روشهم  سنتز  یر کهدرحمل انجم   انجم  این روب هم

 ک رید ل   هم زیده  جمر  اس .

ار شاایمبز بااملینز  ناامظر برکسااب دانااش و یهاامرت و نگاارب        -2

اقپز پزشدز ( کامرزی  ان ا طریاق   – یستندسم   پرونده بیممران 

 %کل ایتیم (20 ایتیم  دهز دستیمران به هرکمرزی   درپمیمن دوره 

رت بررسز ل گ ب ک هرکمرزی    نمظر بر ار یمبز ییزان دانش ویهم -3

 کل ایتیم (%15و  در پمیمن دوره  

شرک  فعمل درجلسامت زی  شاز درطا ل دوره و سانجش زیا  ب       -4

کسااااب شااااده در پمیاااامن هاااار جلسااااه درقملااااب ار یاااامبز    

 %کل ایتیم (Formative  )15تد ینز 
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درقملب ار یمبز و کتبز  بص رت ایتحمن شفمهز ایتحمن پمیمن دوره  -5

ک ا  زیتم هم  شفمهز که هری %کل ایتیم (Summative ) 50تراکمز 

 و کتبز ایتیم   یسمو  دارند.

 


