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 :مقدمه

 دانش افزایش ضمن که دانشجویان رود می انتظار دوره این طی در
 نقش ایفای برای الزم های توانمندی قبلی، مقاطع در شده کسب نظری
 گروه اهداف این به دررسیدن .نمایند کسب را آینده در ای حرفه

 خواهد دانشجویان به آموزش ارائه در را خود تالش حداکثر جراحی
 خداوند از با استعانت بتوانند دانشجویان مدت این در است امید .نمود

 .ببرند را کافی بهره اساتید، های راهنمایی از مستمر تالش و متعال
 جراحی کارورزی ماه 2و کارآموزی جراحی  ماه 2 شامل دوره این

 اهداف حداقل دانشجویان و وظایف ،شرح"راهبرد" کتاب در .است
 دقت با محترم است دانشجویان شایسته .است شده ارائه بخش آموزشی

 در حضور مدت طی در بتوانند تا نمایند مطالعه را کتاب این کافی
 که شود تاکید می .باشند داشته را وری بهره حداکثر جراحی بخش
 آموزشی اهداف حداقل آموزشی، اهداف عنوان به شده ذکر موارد

(Must learn) مطالعه به نیاز "مسَلما و باشد می بخش جراحی  در 
 بهداشت، وزارت توسط شده اعالم مراجع اساس بر بیشتری فردی
 .دارد وجود پزشکی آموزش و درمان

 

 :معارفه جلسه

 که معارفه جلسه جراحی گروه در بخش شروع کاری روز اولین در
 مدیر حضور با شود، می اعالم بخش شروع از قبل آن برگزاری زمان
 توجه با .گردد می برگزار گروه جراحی کنفرانس سالن محل در گروه

 جلسه، این در حضور شود، می جلسه ارائه این در که مهمی مطالب به
 جلسه در موجه غیر غیبت .باشد می الزامی دانشجویان تمامی برای

 دوره )نهایی نمره( کل نمره نمره از 1 کسر موجب معارفه،
 .شود می کارورزی/کارآموزی
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 :ضروری وسایل و پوشش نحوه

 محیط در متعارف و مناسب ظاهری با دانشجویان است شایسته
 و پوشش نامه آیین " از پیروی .یابند حضور درمانگاه و بیمارستان

سایت دانشکده پزشکی  در که "آموزشی های محیط در ای اخالق حرفه
 و دسترس است، در )ها نامه آیین قسمت( پزشکی جهرم علوم دانشگاه ،

 بستری های بخش در حضور زمان کل در ذیل موارد رعایت
 .است الزامی دانشجویان همه جهت درمانگاه و بیمارستان

 
o تمیز و سفید روپوش پوشیدن 
o روپوش روی بر دار عکس شناسایی کارت نصب 
o پزشکی گوشی داشتن همراه 
o گروهی، های بحث و راند در اختالل از جلوگیری جهت 

 راند، طول در را خود همراه تلفن گوشی بایستی دانشجویان
 .دهند قرار "زنگ بدون" در حالت درمانگاه، و ها کنفرانس

 

 :)اینترن استیودنت،( بخش در دانشجویان حضور زمان

 بخش در هفته هر شنبه پنج تا شنبه روز از دانشجویان تمامی حضور
 پنج تا شنبه روز دانشجویان حضور ساعت .باشد می جراحی الزامی

 استیودنت دانشجویان کشیک زمان .باشد می 14 تا صبح 7:30 از شنبه
 دانشجویان کشیک زمان .باشد می 21 ساعت بخش جراحی تا در

 .باشد می ساعته 24 اینترن
بخش  اتندینگ توسط بخش راند رسمی، تعطیالت و جمعه روزهای در
  .شود می انجام صبح 8 ساعت از
 

 کشیک های اینترن  استیودنت، همراه به قبل شب کشیک های اینترن
 جمعه و روزهای در بخش راند سر در که موظفند همگی همان روز،

  استیودنت،( دانشجویان کلیه .باشند داشته حضور رسمی تعطیالت
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حاضر  بخش در کشیک روز صبح 7:30 ساعت از باید کشیک )اینترن
 .شوند

 
 در بخش، شروع روز اولین صبح 8 ساعت در دانشجویان کلیه حضور

استاد و مدیر  به قبلی اطالع بدون( غیبت هرگونه .است الزامی شبخ
طبق آئین نامه برخورد با 4 و گردد می تلقی موجه غیر غیبت گروه (،

  غیبتبا ایشان برخورد می گردد .
 

 در بخش دانشجویان تمامی حضور نوروزی، تعطیالت ایام در :توجه
 روز هر صبح راند سر در کشیک غیر و کشیک از اعم مربوطه نیمه

 .است تعطیالت الزامی از
 

 :)اینترن و استیودنت( دانشجویان کشیک

 13 روزه 33 های ماه در موظفند دربخش جراحی دانشجویان کلیه
 برنامه .باشند داشته ماه در کشیک 11 روزه 31 های ماه در و کشیک
 به ماه روزهر اولین در بایستی ها بخش مقاطع دانشجویی کلیه  کشیک

 یک .شود تهیه نسخه دو در و شده نوشته همدیگر، بین توافقی صورت
 نصب بخش جهت سرپرستار به دیگر نسخه و بخش مدیر گروه به نسخه

 برنامه در جابجایی هرگونه .گردد تحویل بخش، اعالنات تابلو در
 مدیر گروه اطالع به قبل از و )بخش همان دانشجوی با( بایستی کشیک
 .شود رسانده بخش
 می 21 ساعت تا در بخش جراحی استیودنت دانشجویان کشیک زمان
 0333 از( باشد می ساعته24 اینترن دانشجویان کشیک زمان .باشد

 صبح روز بعد ( 8صبح تا 
 

 :مهم نکات

 استیودنت( دانشجو شخص توسط موظف های کشیکانجام  .1
 واگذاری قابل غیر و الزامی مربوطه، بخش در )اینترن/

 شرایطی هیچ تحت و وجه هیچ به دانشجو کشیکهای .است
 صورت در .باشد نمی همکاران سایر به واگذاری قابل



 

5 
 

 دوره تکرارکل به موظف دانشجو کشیک، واگذاری
 .باشد می کارورزی/کارآموزی

 تواند می دانشجو موجه، عذر یا و بیماری بروز صورت در .2
 مدیر گروه هماهنگی با را خود کشیک ضرورت، صورت در

 بخش همان در که خود دوره هم با دانشجوی فقط بخش
 تعداد بایست می ماه پایان در و نماید عوض دارد، حضور
 .باشد داده انجام را خود موظف کشیک

 بخش در 21 ساعت تا حداکثر کشیک استیودنت حضور .3
 زمان با ارتباط در تواند نمی کشیک اینترن .است الزامی
 در .نمایند گیری تصمیم بخش، در کشیک استیودنتهای ماندن

 استیودنت وجود به نیازی کشیک، اینترن حتی صورتیکه
 است موظف استیودنت بازهم باشد، نداشته بخش در کشیک

 .نماید مطالعه بخش بیماران با ارتباط در و مانده بخش در
 داشته حضور این بخش در اینترن /استیودنت که تعدادی هر .4

 شود. رعایت باید الذکر موظفی فوق کشیک تعداد باشند،
 

 :مرخصی

 بخش در حضور زمان در )اینترن و استیودنت( دانشجویان کلیه
 مشکل پیش آمدن صورت در .ندارند مرخصی هیچگونه جراحی،

 تواند می دانشجو اضطراری، بسیار و بینی پیش قابل غیر اورژانسی،
 یک روزه حداکثر 15 بخش در و روز دو حداکثر یکماهه بخش در

 کسب موارد این در مرخصی اخذ جهت .نماید مرخصی تقاضای روز
 بعد .باشد می الزامی  گروه بخش،مدیر  و بخش اتندینگ اولیه موافقت

 و نموده تکمیل را "روز سه از کمتر مرخصی تقاضای" فرم باید آن از
 به رفتن از قبل "نهایتا و شود رسانده الذکر افراد فوق همه امضاء به

 بدیهی .شود داده تحویل دفتر آموزش به مربوطه فرم باید مرخصی،
 موظفی کشیک تعداد از مرخصی، موافقت با صورت در که است

 کشیک تعداد همان به است موظف دانشجو و شود نمی کاسته دانشجو
 را بخش کشیک ،"دانشجویان کشیک برنامه" بند در شده ذکر موظفی

 .باشد داشته
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 یک از بیش یا و یکماهه بخش در روز دو از بیش مرخصی :توجه

 یا و( بخش تمدید به منجر موجه دلیل با حتی روزه، 15 بخش در روز
 .شود می ) گروه آموزشی شورای نظر حسب دوره بر تمدید

 

 :)اینترن و استیودنت( دانشجویان وظایف شرح

o در و بستری های بخش در بیمار بالین بر فعال حضور 
  آموزشی درمانگاه

o ایشان همراهان و بیماران با مناسب ای حرفه ارتباط برقراری. 
o آموزشی تیم اعضای تمام با مناسب ای حرفه ارتباط برقراری 

سایر  و سرپرستار بخش، دانشجویان سایر و اتندینگ،( درمانی
 .)پاراکلینیک پرسنل و بخش پرستاران

o معاینه انجام و کامل حال شرح پرونده،گرفتن دقیق مطالعه 
 ثبت و بستری بخش هر شروع روز اولین در خود بیماران

 بخش هر روز اولین در پرونده  بیماران در گزارشات دقیق
 Student/Extern/Intern on service عنوان تحت

note . 
o در جدید بیماران معاینه کامل انجام و کامل حال شرح گرفتن 

 در بیماران پرونده در گزارشات دقیق ثبت و کشیک روز
 Student/Extern/Intern تحت عنوان بستری روز اولین

admission note . 
o دقیق ثبت و بیماران روزانه معاینه انجام و حال شرح گرفتن 

 تحت خود بیماران بیماری سیر و پیشرفت گزارش روزانه
 . Student/Extern/Intern progress noteعنوان 

o بخش دانشجویان سایر و اتندینگ به خود بیماران کامل معرفی. 
o مراقبت به نیاز که آنهایی و بدحال بیماران بالین بر حضور 

 داشته مجدد ویزیت به نیاز که بخش بیمار هر و دارند ویژه
 .باشد

o همکاری/انجام و شوند می احیا که بیمارانی بالین بر حضور 
  CPR انجام در

o دچار و شده بدحال بیمارانی/بیماری کشیک، در صورتیکه در 
 موظفند بخش کشیک اینترن و استیودنت شوند، جدیدی مشکل
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 دقیق بطور را بیمار پیشرفت سیر شب، گزارشات همان در
 .نمایند ثبت بیماران/بیمار پرونده در و تهیه

o گروه شبانه راند در بخش کشیک دانشجویان کلیه فعال شرکت 
 که بیمارانی بویژه و بخش بیماران کلیه معرفی و جراحی

 هرگونه کردن مطرح و بدحال بیماران یا و شده بستری"جدیدا
 شده مواجه آن با کشیک یا و بخش در که مشکالتی و مسائل

)راند شبانه قبل از .آنها حل پیگیری تسریع در منظور به اند
 (21ساعت 

 

 اتندینگ بخش نظارت تحت پزشکی دستورات نوشتن. 

 بخش اتندینگ نظر زیر مشاوره برگه نوشتن. 

 جمله از تصویربرداری درخواست های برگه نوشتن CT 
Scan ، MRI ، ،آندوسکوپی، سونوگرافی، رادیوگرافی 

 .دیگر پاراکلینیک های درخواست برگه کلیه و آنژیوگرافی

 یا پرونده خالصه( ترخیص سبز برگ نوشتن Green 
Sheet ( زمان ذکر با بیماران 

 درمانگاه در بیمار پیگیری. 

 و ترخیص هنگام در بیماران آزمایشات و دارویی نسخ نوشتن 
 )آنان همراه یا و( بیماران به الزم های آموزش و ها توصیه

 و احتمالی عوارض و خاص داروهای مصرف نحوه مورد در
 .بخش اتندینگ  نظارت تحت پیگیری نحوه

 منظور به خود، بیماران پاراکلینیک جواب مداوم پیگیری 
 و بیماران به کمک جهت در بیماران، سریعتر تکلیف تعیین

 بیشتر تعداد شدن بستری با همه دانشجویان بیشتر آموزش
 گروه در حضور زمان از بیشتر وری بهره و بخش در بیمار

 .جراحی

 کشیک در جدید بیماران پاراکلینیک جواب مداوم پیگیری ) 
 .)اورژانس موارد در حضوری بصورت

 داشته ثبات بی حیاتی عالئم که بدحال بیماران با همراهی 
 دارند پزشکی خاص های مراقبت به نیاز که بیمارانی و باشند

 به انتقال در کند، می تهدید را آنها ای بروز عارضه امکان و
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اتندینگ  نظر با ها بیمارستان سایر یا و دیگر های بخش
 .بیمارستان کشیک

 ]یا و( بیمار اینترن/ستیودنتا عهده بر وظیفه این 
 .]باشد می )بخش کشیک اینترن/ستیودنتا

 اقدامات انجام از پس بیماران از مراقبت و حیاتی عالئم کنترل 
 کسانی یا کلیه، بیوپسی کبد، بیوپسی نظیر تهاجمی تشخیصی

 انسولین تحمل تست نظیر خطیری تست های آنها برای که
 .شود می انجام

 هماهنگی با آنها به آموزش و بیماران سؤاالت به پاسخ 
 .بخش اتندینگ

 فراگیری و خود بیماران مشکالت مورد در مستمر مطالعه 
 .آموزشی منابع در جستجو روش

 اتندینگ توسط درمانی -آموزشی راندهای در فعال حضور 
 .بخش

 بخش اتندینگ آموزشی درمانگاه در فعال حضور. 

 بخش اتندینگ توسط شده ارائه های کنفرانس در فعال حضور. 

 شده ارائه )گروهی های ها )بحث کنفرانس در فعال شرکت 
 .بخش اتندینگ  توسط

 جراحی  گروه آموزشی اهداف مورد در فردی مطالعه
 ) آموزشی اهداف لوجد به مراجعه(

 در بخش آموزشی برنامه )نظرسنجی( ارزشیابی در شرکت 
 می برگزار گروه توسط که کارورزی/کارآموزی دوره پایان
 .شود

 کارورزی/کارآموزی دوره همان آخر کتبی آزمون در شرکت 
 .قبولی نمره کسب و

 ذیل درمانی و تشخیصی مراقبتی، اقدامات انجام: 
 

 بدحال بیماران بالین بر (Stand by) پیوسته حضور .1
 بدحال بیماران حیاتی عالئم چارت و کنترل .2
 )اورژانس موارد در( آزمایشگاه به نمونه انتقال .3
 )اورژانس موارد در( خون های فراورده انتقال .4
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 در( پاراکلینیک اقدامات جواب حضوری پیگیری .5
 )اورژانس موارد

 هرگونه انجام هنگام در همکاری و بالین بر حضور .6
 بیماران روی بر تهاجمی درمانی -تشخیصی اقدام
 بخش

 خاص داروهای تزریق هنگام در بخش در حضور .0
 )درمانی شیمی داروهای مانند(

 Intake/Output چارت و کنترل .8
 زدن آمبو و airway و تراشه لوله گذاشتن .9

 /اتندینگ با بیماران رادیولوژی های عکس خواندن .13
 رادیولوژی

 تفسیر و محیطی خون الم آمیزی رنگ و تهیه .11
  آن میکروسکوپی

 آن تفسیر و گرم آمیزی رنگ و الم تهیه .12
 ادرار تجزیه آزمایش انجام .13
 مدفوع در مخفی خون بررسی آزمایش انجام .14
 موارد در( تراشه لوله و حلق ترشحات ساکشن .15

 )اورژانس
 معده شستشوی و (NG tube) معده لوله گذاشتن .16
 همجنس بیماران در ادراری سوند گذاشتن .10
 وریدی و (ABG) شریانی خون گازهای گرفتن .18

(VBG) 
 آسیت مایع (Tap) کشیدن .19
 پلور مایع (Tap) کشیدن .23
 (LP) لومبار پونکسیون .21
 زانو مفصل پونکسیون .22
 (Serum keton) سرم کتون کردن چک .23
 معده و ریه ترشحات از نمونه گرفتن .24
 زخم ترشحات از برداری نمونه .25
 نیاز که هایی زخم و عفونی های زخم پانسمان انجام .26

 )روتین غیر( تخصصی شوی و شست و دبریدمان به
 دارند
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 مقدماتی تفسیر و اورژانس موارد در ECG گرفتن .20
 بیمار پرونده در ثبت و آن

 آن خواندن و PPD تست انجام .28
 به استخوان مغز بیوپسی و آسپیراسیون در کمک .29

 اتندینگ
 و (Intrathecal) نخاعی داخل تزریق در کمک .33

 مفصلی داخل
 )اورژانس موارد در( فلبوتومی .31
 /اتندینگ هماهنگی با لزوم صورت در( بخیه کشیدن .32

 :مهم نکات

 در 21 ساعت تا کشیک های استیودنت حضور به توجه با .1
 بیماران معاینه کامل انجام و کامل حال شرح گرفتن بخش،
 شده بستری بخش در بعد به قبل شب21 ساعت از که( جدید

 عنوان تحت آنها پرونده در گزارشات دقیق ثبت و )اند
Student admission note اینگونه  کار پیگیری و

 .باشد می بعد روز کشیک های استیودنت عهده بر بیماران
 نوشتن بیماران، پرونده در دارویی و پزشکی دستورات ثبت .2

 بیماران سبزترخیص برگ  نوشتن و )مشاوره برگه( کانسالت
(Green sheet) ، می بیمار همان اینترن عهده بر همه 

 .باشد
 و پرونده در شده ثبت دارویی و پزشکی دستورات همه باید .3

 امضاء بیمار همان اینترن توسط بیماران، ترخیص سبز برگ
 دستورات کشیک، زمان در که است بدیهی .شود مهر و

 بیماران پرونده در کشیک اینترن توسط باید دارویی و پزشکی
 .شود مهر و امضاء ثبت،

 -آموزشی راند انجام از بعد هفته، تعطیل غیر روزهای در .4
 بر بخش، بیمار هر دارویی و پزشکی دستورات ثبت درمانی،

 پزشکی دستورات ثبت فقط .باشد می بیمار همان اینترن عهده
 .باشد می کشیک عهده اینترن بر کشیک، زمان به مربوط

 شدن حال بد صورت در که موظفند بخش کشیک اینترن .5
 "فورا جدید، بیماران/بیمار شدن بستری یا و بخش در بیماری

 .دهند اطالع اتندینگ کشیک به
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 یا و( اولیه تشخیص جریان در که موظفند بخش کشیک اینترن .6
 در بستری بیماران کلیه درمانی پالن و )افتراقی های تشخیص

 را بخش بیماران کلیه به مربوط امور "مرتبا و باشند بخش آن
 .نمایند پیگیری کشیک در

 انجام درمانی، و تشخیصی مراقبتی، اقدامات قسمت در .0
 و باشد می بخش اینترن عهده بر "کال شده ذکر پروسیجرهای

 آنها انجام هنگام در باید )کشیک استیودنت یا( استیودنت بیمار
 .باشد داشته حضور کننده کمک و گر مشاهده بعنوان

 در مخفی خون بررسی و ادرار تجزیه آزمایشات انجام .8
 تا گرم، آمیزی رنگ و محیطی خون الم آمیزی رنگ مدفوع،
 21 ساعت تا یعنی( دارد بخش حضور در استیودنت زمانیکه

 کشیک اینترن عهده بر آن از بعد و استیودنت عهده بر )شب
 )محیطی خون الم "مخصوصا(اه الم کلیه تهیه .باشد می بخش
 بخش اینترن راهنمایی با و نظارت تحت باید استیودنت توسط

 .شود انجام کشیک یا و
 

 :وکارورزی کارآموزی های دوره پایان و بخش پایان ارزشیابی

 نمره دو مجموع کارورزی/کارآموزی دوره پایان ارزشیابی کل نمره
 کتبی آزمون نمره و ها بخش/بخش کارورزی/نمرات کارآموزی/نمره(

 سما سیستم در و محاسبه ذیل های فرمول با که باشد می )پایان دوره
 می اعالم پزشکی دانشکده عمومی پزشکی آموزشی معاونت به و ثبت

 .گردد
 نمرات میانگین :با است برابر کارآموزی کل نمره :استیودنتی دوره
 پایان کتبی ونمره آزمون %53استیودنتی  کارآموزی های بخش دوماه
 %53دوره 

 
 ماه دو نمرات میانگین  با است برابر کارورزی کل نمره :اینترنی دوره
 %53کتبی آزمون و   %50 اینترنی بخش

 
 می شرط 2 هر احراز جراحی کارورزی/کارآموزی دوره در قبولی
 باشد3

 و باالتر 12کسب نمره کل -1
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 در آزمون پایان بخش  12کسب نمره کتبی -2 
 

 12اگر نمره کل دوره کار اموزی استیودنتی /کارورزی اینترنی کمتر از 
 بود کل دوره باید تکرار گردد 

 
 تعطیالت اول نیمه به مربوط بخش کارورزی/کارآموزی نمره :توجه
 تعطیالت زمان در وظایف انجام حسن تأیید صورت در نوروز، عید

 نیمه کارورزی/نمره کارآموزی همان توسط مدیر گروه بخش ، نوروز
 .شود می گرفته نظر در دانشجو ماه فروردین دوم
 

  :دوره پایان کتبی آزمون
 توسط کارورزی/کارآموزی دوره اواخر در دوره، پایان کتبی آزمون

 آزمون در قبولی نصاب حد .شود می برگزار دفاتر آموزش بالینی 
 دوره اواخر در کتبی دقیق آزمون زمان .باشد می12نمره کسب کتبی،

 در موظفند دانشجویان کلیه .گردد می اعالم کارورزی،/کارآموزی
 و نمایند شرکت کارورزی/کارآموزی دوره پایان آزمون کتبی اولین
 کارورزی/کارآموزی های بخش کلیه باید آزمون این در شرکت جهت
 دوره یک در کارورز/کارآموز هر .باشد پایان رسیده به دوره همان

 پایان کتبی آزمون در تواند می بار دو حداکثر کارورزی،/کارآموزی
 دوره پایان کتبی آزمون اولین در غیرموجه غیبت .نماید شرکت دوره

 موجه غیر غیبت صورت در .است ممنوع کارورزی/کارآموزی
 صورت در یا و دوره اولین(دوره پایان کتبی آزمون در دانشجو

 گروه آموزشی شورای در موضوع ،)بعدی دوره اولین در مردودی
 تکرار است ممکن که شود می گرفته نظر در تنبیه و مطرح جراحی

 علت به که دانشجویی .باشدجراحی  کارورزی/کارآموزی دوره کل
 و نماید، شرکت دوره پایان کتبی آزمون اولین در نتواند موجه غیبت

 فقط باشد، نکرده کسب را قبولی نصاب حد نمره اول آزمون در یااینکه
 آزمون این در باید بعدی دوره آزمون اولین در "الزاما و دیگر یکبار

 .نماید شرکت
 کسب را12 قبولی نمره نصاب حد کتبی آزمون دو در که دانشجویی

 آزمون اولین در نتوانسته موجه غیبت بعلت که دانشجویی و ننماید،
 کسب را ) 12 قبولی نصاب حد نمره دوم آزمون در و شرکت نماید
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 ذیل بشرح راجراحی  کارورزی/کارآموزی دوره باید باشد، ننموده
 در شرکت اجازه دوباره ها، بخش/بخش تکرارزا پس و نماید تکرار
 .دارد را )بار دو حداکثر( الذکر فوق مفاد طبق دوره پایان کتبی آزمون

 
 کتبی آزمون متوالی دوره دو در قبولی نمره کسب عدم صورت در

 :کارورزی/کارآموزی دوره پایان
 .نماید تکرار را بخش ماه دو باید ( کارآموزی( استیودنتی دوره در -
 .نماید تکرار را بخش ماه یک باید )کارورزی( اینترنی دوره در -

 دوره دو در "مجددا فوق، میزان به بخش تکرار از پس دانشجو اگر
 دوره کل باید نشد، قبولی نمره کسب به موفق دوره پایان کتبی آزمون

 .نماید راتکرار کارورزی/کارآموزی
 

 :توجه

 کل نمره محاسبه در دوره پایان کتبی آزمون نمره مالک 1-
 .باشد می شده کسب قبولی کتبی نمره آخرین کارورزی،/کارآموزی

 که است الزم دوره پایان کتبی آزمون در شرکت برای دانشجویان 2-
 .باشند داشته همراه به کن پاک و نرم مداد

 

 :دوره پایان کتبی آزمون منابع
Charles Bruicardi,F & Dana K. Andersen , (2010) 

Schwartzs:Priciples of Surgery 

 

 جراحی : بخش آموزشی های برنامه و اهداف

 که شده طراحی جدول سه آموزشی ، های برنامه و اهداف تبیین برای
 3 باشد می ذیل بشرح آنها محتوای

 زمان و بخش در دانشجویان اتندینگ و حضور برنامه :اول جدول

 ها وکنفرانس صبح راندهای شروع
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 حیطه در بخش آموزشی محتوای و ها برنامه اهداف، :دوم جدول

 آموزش و مکان آموزش، نحوه ذکر با نگرش، و مهارت دانش، های
 دهنده آموزش فرد

  بخشی درون آموزشی های کنفرانس عناوین :سوم جدول

 در حضور زمان در بخش جراحی و به ورود از قبل موظفند دانشجویان
 ارتباط در شده ذکر های برنامه و را مطالعه مربوطه جداول بخش، آن
 در بیماران پیشرفت سیر گزارش دقیق ثبت و بخش در حضور زمان با

 ، صبح درمانی و آموزشی درراندهای و نموده رعایت را پرونده
 و حضور وبعدازظهر، صبح آموزشی های کنفرانس و ها درمانگاه
 .باشند داشته فعال مشارکت

 

 جراحی  بخش در دانشجویان و اتندینگ حضور برنامه

 (پیمانیه )بیمارستان 
روز 
 هفته

کلیه 
دانشجویان 
بخش )ثبت 

گزارش سیر 
 پیشرفت (

راند درمانی  
صبح اینترن 
کشیک با کلیه 

 دانشجویان

راند 
آموزشی با 
اتندینگ 
 مربوطه

 استاد

صبح تا  9 0333 صبح 8-9 شنبه
 پایان راند

 دکتر نقشوار

صبح تا  9 0333 صبح 8-9 یکشنبه
 پایان راند

 دکتر حق بین

صبح تا  9 0333 صبح 8-9 دوشنبه
 پایان راند

 دکتر طاهری

صبح تا  9 0333 صبح 8-9 سه شنبه
 پایان راند

 دکتر سپیدکار

چهار 
 شنبه

صبح تا  9 0333 صبح 9-8
 پایان راند

دکتر 
سلیمی/دکتر 

 عیسائی
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پنج 
 شنبه

صبح تا  9 0333 صبح 9-8
 پایان راند

 دکتر دهقان 

دانشجویان  چمعه
 کشیک

فقط دانشجویان 
 کشیک

تعیین 
ساعت طبق 
نظر استاد 

 مربوطه

 

 
 آموزشی درمانگاه )صبح( هفته در روز یک بخش اتندینگ هر :توجه
 و شده انجام زودتر اتندینگ توسط درمانی راند روز، آن در که دارد
 .یابند حضور استاد دردرمانگاه موظفند )کشیک بجز( فراگیران کلیه

 
 
 

 بخش در نگرش و مهارت دانش، های حیطه در آموزشی اهداف

 جراحی
 نحوه آموزش عناوین و محتوای آموزشی

  

 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی عالئماب آشنایی فیزیکی،

 تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن تشخیص،
 ببیماران جراحی  مناسب ارجاع و اولیه درمانی

 

 بر بالین/سرپایی 

 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی،

 تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن تشخیص،
 با بیمار مناسب ارجاع و اولیه درمانی

مشکالت شکایت های پری آنال 
ق های فت–)فیشر؛هموروئید ،سینوس پیلونیدال ( 

 جدار شکم  
 

 بر بالین/سرپایی 
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 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی،

 تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن تشخیص،
 با بیمار مناسب ارجاع و اولیه درمانی

مشکالت شکم حاد ، انسداد روده )دیورتیکول 
 مکل ، ایسکمی مزانتر (،آپاندیسیت 

 

 بر بالین/سرپایی 

 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی،

 تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن تشخیص،
 با بیمار مناسب ارجاع و اولیه درمانی

مشکالت یرقان انسدادی و تشخیص های افتراقی 
 سنگ های صفراوی و بیماریهای مرتبط –

 بر بالین/سرپایی 

 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی،

 تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن تشخیص،
 با بیمار مناسب ارجاع و اولیه درمانی

مشکالت خونریزیهای گوارش فوقانی و تحتانی 
 اولسر پپتیک –اولسر مری –از دید جراحی 

 

 بر بالین/سرپایی 

 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی،

 تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن تشخیص،
 با بیمار مناسب ارجاع و اولیه درمانی

 پستان )توده درد ،ترشح (مشکالت شایع 

 بر بالین/سرپایی 

 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی،

تشخیصی در بیماران  plan گذاشتن تشخیص،
باز،آب و الکترولیت و مایع  و اسید با 3اختالالت

 هموستاز و اصول ترانسفیوژن –درمانی 

 بر بالین/سرپایی 

 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی،

 بر بالین/سرپایی 
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 تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن تشخیص،
 با بیمار مناسب ارجاع و اولیه درمانی

3تروماهای شایع ) ارزیابی اولیه ،کنترل 
 خونریزی ،احیاء و ارزیابی اولیه (

 

 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی،

 تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن تشخیص،
شوک و روش   مناسب ارجاع و اولیه درمانی

 درمان از دید جراحی 
 

 بر بالین/سرپایی 

 معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی
 نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی،

 تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن تشخیص،
بیمار اختالالت   مناسب ارجاع و اولیه درمانی
 تیروئید 

 
 

  

 بر بالین/سرپایی 



 

18 
 

عناوین و محتوای  ردیف

 آموزشی

 آموزش دهنده نحوه آموزش محتوای آموزش

 دکتر سپیدکار گروهی بحث بالینی عالئم تعریف، شکم حاد 1

 انجام و حال شرح گرفتن تعریف، انسداد روده 2

 پالن گذاشتن و فیزیکی معاینه

 بیمار در تشخیصی

 

 دکتر سپیدکار گروهی بحث

یرقان انسدادی و  3

تشخیص های 

 افتراقی آن

 بالینی عالئم تعریف،

 

 دکتر سپیدکار گروهی بحث

شکایت های پری  4

آنال ) توده ، درد ، 

ترشح (،فیشر آنال 

، همروئید ، 

 سینوس پیلونیدال

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر سپیدکار گروهی بحث

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن توده های شکمی 5

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر سپیدکار گروهی بحث

روده باریک )  6

دیورتیکول مکل ، 

 ایسکمی مزانتر (

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر سپیدکار گروهی بحث

سرطانهای شایع  7

روده بزرگ ، 

پروالپس رکتوم ، 

 آپاندیسیت

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر سپیدکار گروهی بحث

کبد)ضایعات فضا  8

گیر کبد ،ابسه 

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 دکتر سپیدکار گروهی بحث
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 –های کبد 

 ( هیداتیت کیست

 بیمار در

 

سنگ های  9

صفراوی و بیماری 

 های مرتبط

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر نقشوار گروهی بحث

فتق های جدار  11

 شکم

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر نقشوار گروهی بحث

برخورد با  11

خونریزی های 

گوارشی فوقانی از 

 دید جراحی

 

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر نقشوار گروهی بحث

برخورد با  12

خونریزی های 

تحتانی از گوارشی 

 دید جراحی

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر نقشوار گروهی بحث

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن ندول تیروئید 13

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر نقشوار گروهی بحث
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روش برخورد با  14

تروماهای شایع ) 

اولیه ،  ارزیابی

کنترل خونریزی ، 

 احیاء و ارزیابی (

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر نقشوار گروهی بحث

اولسر پپتیک ،  15

سرطان معده از 

 دید جراحی

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 نقشواردکتر  گروهی بحث

اولسر مری  16

)سرطان مری از 

 دید جراحی (

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر نقشوار گروهی بحث

)  جراحیجراحی  17

فوریت های 

 جراحی و تروما (

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر حق بین گروهی بحث

)  جراحیجراحی  18

ناهنجاریهای شایع 

دستگاه گوارش ، 

 جدار شکم (

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر حق بین گروهی بحث

شکایت های  19

پستان ) توده درد، 

 ترشح (

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر حق بین گروهی بحث
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سوختگی )  21

اقدامات اولیه ، 

احیاء ، مراقبت ها 

) 

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر حق بین گروهی بحث

واریس ،  21

بیماریهای شریانی 

) تظاهرات بالینی 

، درمان طبی (، 

بیماریهای شریانی 

 محیطی

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر حق بین گروهی بحث

آنوریسم آئورت  22

شکمی ، بماریهای 

انسدادی حاد و 

 مزمن

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر حق بین گروهی بحث

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن تروما به سینه 23

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر حق بین گروهی بحث

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن تروما به شکم 24

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر حق بین گروهی بحث

بیماریهای قفسه  25

سینه ) ندول 

منفرد ریه ، 

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 دکتر طاهری گروهی بحث
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سرطان ریه ، آبسه 

ریه ، پنموتوراکس 

، برخورد با افیوژن 

 پلور (

 

26 Hyper 
alimentation 

در بیماران  

 جراحی

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 طاهریدکتر  گروهی بحث

آب و الکترولیت  27

 ها و مایع درمانی

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر طاهری گروهی بحث

هموستاز و اصول  28

 ترانسفیوژن

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر طاهری گروهی بحث

و روش شوک  29

درمان از دید 

 جراحی

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر طاهری گروهی بحث

برخورد با زخم  31

 های دیابتی

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر طاهری گروهی بحث
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پانکراس )  31

حاد ، پانکراتیت 

توده های پانکراس 

) 

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر طاهری گروهی بحث

اندیکاسیون های  32

اسپلنکتومی و 

 عوارض آن

 معاینه انجام و حال شرح گرفتن

 تشخیصی پالن گذاشتن و فیزیکی

 بیمار در

 

 دکتر طاهری گروهی بحث

 هایتفسیر تست  33

آب و الکترولیت و 

اسید و باز در 

حیطه بیماریهای 

 جراحی

 نحوه و بالینی عالئم با آشنایی

 تشخیص

 

 دکتر طاهری گروهی بحث

رادیولوژی در  34

 جراحی

 نحوه و بالینی عالئم با آشنایی

 تشخیص

 دکتر طاهری گروهی بحث
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 "جراحی  گروه آموزشی های برنامه ارزشیابی پرسشنامه "
 

 استیودنتی :تحصیلی مقطع
 محترم، دانشجوی
 شده تنظیم جراحی بخش در آموزش کیفیت ارتقاء جهت زیر پرسشنامه

با  را ما و ه خواند دقت به را پرسشنامه گردد می درخواست .است
 در شما نظر باشید مطمئن .کنید یاری خویش ارزشمند نظرات ارائه

 .ماند خواهد محرمانه اشخاص با رابطه
 بخش ............ بیمارستان ...............              

 ................ سال                   ماه...............    
  :....................................................دکتر :استاد

 بخش............................... سرپرستار نام

 

 

 

برگزار  ضعیف خوب عالی 
 نگردید 

تعدادبرگزار 
 شده 

 اهداف با آشنایی و معارفه جلسه برگزاری :الف

 توسط بخش شروع ابتدای در بخش آموزشی

 بخش استاد

 

     

 توسط بخش عمومی مسائل با آشنایی جلسه :ب

 بخش سرپرستار

 

     

      استاد توسط بخش راند :ج
      استاد توسط شده برگزار های کنفرانس

      گروهی بحث
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 می ارزیابی چگونه را بخش این به مربوط آموزشی های برنامه

 کنید؟
 

 راهنمایی شما به ،)ماه طول در( بخش این گذراندن زمان در آیا .1

 شد؟ داده بازخوردی یا و

 خیر                                    بلی  .2

 از درصد چند بخش، این آموزشی اهداف با شدن آشنا صورت در .3

 درصد .............. اید؟ گرفته فرا را آموزشی اهداف

 :بخش این سرپرستاروداتیاس با ارتباط در شما نظر .4

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
.......................... 

 دارید؟ پیشنهادی چه آینده در بخش این کیفی ارتقاء برای .5

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
..... 

 می ارزیابی چگونه را بخش این به مربوط آموزشی های برنامه .6

 کنید؟

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 در بخش آموزشی اهداف با آشنایی و معارفه جلسه برگزاری :الف .7

 بخش استاد توسط بخش شروع ابتدای

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 

 بخش سرپرستار توسط بخش عمومی مسائل با آشنایی جلسه :ب .8

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی
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 استاد توسط بخش راند :ج .9

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 استاد توسط شده برگزار های کنفرانس :ه .11

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 

 استاد  حضور با ، گروهی بحث :و .11

   ضعیف  متوسط  خوب  عالی

 

 دارید؟ پیشنهادی چه آینده در بخش این کیفی ارتقاء برای  .12

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

 و بالینی معاینه تاریخچه، اخذ بیمار، با ارتباط نحوه در را خود توانایی13

 (Symptoms & Signs)ها بیماری های نشانه به Approach نحوه

 کنید؟ می ارزیابی چگونه /اینترنی (استیودنتی( دوره این پایان از بعد را

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------ 

 جراحی  گروه در /اینترنی (استیودنتی( دوره این آموزشی قوّت نقاط 14

 است؟ مواردی چه شامل

13. .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

....................................... 
14. .......................................................................

.......................................................................
............................................ 
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 جراحی گروه در )استیودنتی( دوره این آموزشی ضعف قاطن .15

 است؟ مواردی چه شامل

16. .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

............................................ 
17. .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
............................................ 

 های کنفرانس برگزاری با ارتباط در شما کلی نظر16

 چیست؟ آن تداوم و برگزاری زمان ، تی/اینترنی ودناستی

18. .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

............................................ 
19. .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
............................................ 

 گروه دراینترنی  / استیودنتی دوره آموزش کیفیت ارتقاء برای 17

 دارید؟ پیشنهادهایی چه جراحی 

18 .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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.......................................................................
............................................ 

19 .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

............................................ 
21 .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
............................................ 

21 .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

............................................ 

  : خانوادگی نام و نام ← )تمایل صورت در

 ............................................................. :تماس شماره

 سپاسگزارم گرامی دانشجوی شما همکاری از

 جراحی گروه مدیر

 

 

 

 
 


