
 

 کارآموز گرامی

روز در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت. در این مدت با انواع  60جراحی عمومی خوش آمدید. شما به مدتبه بخش    

( آشنا می شوید. آموزش تشخیصی و برخورد صحیح با این بیماریها برای شکم حادو جراحی های الکتیوو  ترومااز )اعم  جراحیبیماریهای 

هر پزشک امری کامالٌ ضروری است. شما در این چرخش آموزشی از طریق مشارکت در جلسات گزارش صبحگاهی، راند بخش و حضور در 

این  یردی شما در رسیدن به اهداف آموزشو کالسهای آموزشی و ... به این اهداف دست خواهید یافت. بدیهی است مطالعه ف درمانگاه

 یر گذار خواهد بود. ثبخش بسیار تأ

 مروری بر عناوین دوره:

 :به شرح زیر خواهد بودبا آنها برخورد خواهید داشت  ی کهدر این دوره عناوین

   یفاژ سید -1

 سر وگردن یها توده -2

 (درد -ترشح –پستان ) توده  عیشا مشکالت -3

 و تهوع  استفراغ -4

 حاد ومزمن شکم درد -5

 شکم   وکشاله ران توده -6

 یانسداد رقانی -7

  ( یوتحتان ی) فوقان یگوارش یزیخونر -8

 ( ونیکاسیپا ) کالد لنگش -9

 یبا توجه به مشکالت عروق یحاد اندام تحتان درد -10

 یبا توجه به مشگالت عروق یمزمن اندام تحتان درد -11

 دیروئیندول ت  -12

  کشاله ران الویگردن ، آگز ینواح یلنفادنوپات -13

 وژنیاف پلورال -14

 دفع مدفوع اختالل -15

 آنورکتال ) درد وخارش ( عیشا اتیشکا  -16

 شوک -17

 یسوختگ -18

 معده سرطان -19

  حاد تیسیآپاند -20

 روده بزرگ میبدخ یها یماریب -21



 روده کوچک وروده بزرگ و آنوس میخوش خ یها یماریب  -22

  معده ودوازده کیپپت یها یماریب  -23

  حاد و مزمن  تیپانکرات -24

 روده انسداد -25

  جدار شکم وکشاله ران یفتق ها  -26

 صفرا سهیاز سنگ ک یناش یها یماریبر ب دیبا تاک یصفراو یمجار یها یماریب -27

 پانکراس میبدخ یها یماریبر ب دیپانکراس با تاک یتوده ها  -28

 پستان میبدخ یها یماریب  -29

 دیروئیت یبرگواتر وپرکار دیبا تاک دیروئیت میخوش خ یها یماریب  -30

 دیروئیت میبدخ یها یماریب  -31

  در کشور عیشا یها یماریبر ب دیکبد با تاک میو بدخ میخوش خ یتوده ها  -32

  ATlLS یماژور واداره مصدوم بر اساس آموزه  ها یتروما -33

 یجراح مارانیوباز در ب دیو اس تیآب والکترول اداره -34

 یقبل و بعد از اعمال جراح یجراح مارانیب اداره -35

 و اصول انتقال خون یوهموستاز جراح یزیخونر -36

 یحاد جراح یمراقبتها  -37

 یحاد جراح یعفونتها  -38

 زخم میاداره زخم ها وترم  -39

 یمعده به مر رفالکس -40

 اعصاب یجراح ماریب نهیشرح حال ومعا  -41

 Head injury جمجمه در یمبتال به تروما ماری، اورژانسها( و اداره ب  یت یس یها افتهی ی) دسته بند کردیرو  -42

 ستون فقرات یمبتال به تروما ماریب اداره -43

                                                                                                                                    مغز یعروق یها یماریب -44

 

 با بیمارانی که تلفیقی از شکایات فوق و درگیری مولتی سیستم دارند برخورد خواهید داشت. جراحیبدیهی است در بخش 

 نتایج / اهداف یادگیری

فراوان است، لذا برخورد صحیح با این که به پزشک مراجعه می کندجراحی دانشجوی گرامی از آنجا که تعداد و تنوع بیماران با مشکالت 

، اتیولوژی آنها را جراحیلذا، شما در این بخش می توانید در ارتباط با بیماریهای ماًل ضروری می باشد. امری کا و اورژانس ها بیماریها

 . بررسی و تشخیص دهیداختالالت آزمایشگاهی را تفسیر کنید، عوارض را  ه،شرح حال گیری و معاینات را به خوبی انجام دادتوضیح دهید، 

 پیش نیازها



 یو آنچه که قبالً در دوره سمیولوژ جراحیجهت گذراندن موفق این دوره، الزم است مروری بر فیزیولوژی، آناتومی و دروس فیزیوپاتولوژی 

عملی و تئوری )معاینات و عالئم بیماریها( آموخته اید، داشته باشید. منابعی که در راستای رسیدن به این اهداف در دسترس و کمک 

 ه شرح زیر می باشد.:کننده هستند ب

 2019 کتاب جراحی الرنس -1

 ربارابیتزشرح حال گیری و معاینه بالینی  با -3

نیز   Up-to-dateعالوه بر موارد فوق مطالعه سایر رفرنس های معتبر و کتب موجود در کتابخانه دانشگاه و سایت های معتبر علمی و 

 راهگشا خواهد بود. 

 جدول زمان بندی:

 به بعد 14 14ظهر-10صبح صبح10-8 صبح8تا7

 راند بالینی

 

 

 

 

 

 

هدف: آموختن شرح 

حال گیری و معاینه 

و تفسیر اطالعات 

پاراکلینیک بیماران 

 بستری در بخش 

 یگزارش صبحگاه

و کنفرانس اساتید 

 وکاراموز و کارورز

 

 

 یریادگیهدف: 

ی ها ماریب تیریمد

و مطالب جدید 

 جراحی 

حضور در بخش 
و  جراحی درمانگاه
 اورژانس

 
آموختن شرح :هدف

و  یریحال گ
و نحوه  نهیمعا

 ریبرخورد تفس
اطالعات 

 ارانمیب کینیپاراکل
 یی و بستریسرپا

 

حضور فعال در 

 کشیک

 

 

 

 

 

 

هدف:انجام امور 

محوله و اموزش بر 

 بالین بیمار

 

)تاریخ  ژورنال کالب و کنفرانس کار اموزی و 11-9گراند راند در روزهای سه شنبه هر هفته ساعت روزه  60* ضمناً در طول ایندوره 

واحد  6واحد و  5الزم به ذکر است تعداد واحد بیماری ها برگزار خواهد شد. شود(اطالع رسانی می جراحی عمومیبورد گروه  دقیق آن در

 کاراموزی بالینی می باشد.

 راهبردهای یادگیری 

استراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارآموز انتظار می رود به صورت فعال در فرایند آموزش مشارکت 

 داشته باشد. 



عالوه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و درمانگاهی به کارآموز معرفی و 

 ید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، چگونگی حل مسئله را فرا بگیرد.ایشان با

 همچنین برگزاری وبینار اموزشی برای کار اموزان بر گزار میشود

 فرصت های یادگیری

 را خواهید داشت: جراحی عمومیبیماریهای در این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع 

 و اورژانس   جراحیای سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران -1

خیصی افتراقی و اپروچ تشخیصی صحیح شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تش

در بخش و با حضوراتندینگ در و حضور اتند  , جراحین مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار تمامی ایبه بیماریها را فرامی گیرد. 

انجام می شود و رفع اشکاالت احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه صورت می گیرد. الزم به ذکر است درمانگاهها

 باشید . میبیمار بستری  روزانه شما موظف به پیگیری دقیق

 یشرکت در جلسات گزارش صبحگاه-2

 یبستر مارانیب یاسام ستیشود، ل یصبح برگزار م 10-8( ساعت لیتعط یجلسات که هر روزه )بجز سه شنبه، پنج شنبه، روزها نیدر ا

چالش  مارانیاز ب یشود و سپس تعداد یبخش ها، ارائه م ریمشاوره شده در سا مارانیساعت گذشته و ب 24زنان در  بریشده در بخش و ل

و درمان  یصیتشخ کردیو در مورد رو  انیب کیکش نترنیها توسط ا یو بررس ناتیمعا جیو نتا شانی. شرح حال ادگردن یانتخاب م زیبرانگ

 شود. یحاضر در جلسه، بحث و گفتگو م نگیمربوطه و اتند کیکش اریدست یآن با همکار یو چالش ها

 کنفرانس -3

 یگزارش صبحگاهرایه کنفرانسهای علمی تعیین شده طبق برنامه تنظیمی دستیار و استاد مربوطه در ا10 = 9از ساعت 

 راند -4

 شرکت در راندهای روزانه .گراند راندو کنفرانسهای روزانه

 

  جراحی زنان و مردان بخش-5

 جراحی یکار اموز کولومیبر اساس کور یو انجام اقدامات درمان گرفتن شرح حال کامل و دقیق از بیماران بستری شده

 جراحی عمومیدرمانگاه -6

بر اساس  یمربوطه و انجام اقدامات درمان اریو گزارش به دستو بررسی مدارک و ازمایشات بیمار  ینیبال نهیگرفتن شرح حال .معا

 جراحی عمومی یکار اموز کولومیکور



 بیماران بستری و سرپایی الگ بوکتکمیل -8

 

 جلسات ژورنال کالب شرکت در -9

 ارزیابی:

 ارزیابی خواهید شد. skill labگرامی شما در پایان این دوره با امتحان کتبی،  کاراموز

 میباشد 20بر مبنای  12شرکت در امتحان کتبی پایان ترم و کسب نمره قبولی 

 .میباشد کاراموزپایان ترم و کسب نمره بر اساس فرم ارزشیابی   skill labشرکت در امتحان 

 

 نمره 15  کتبی  و شفاهی   امتحان 

نمره لوگ  2) وکبلوگ 

 -بوگو پوشش حر فه ای 

 نمره پرونده نویسی ( 3

 نمره 5

الزم به ذکر است امتحان شفاهی  شامل مجموعه ارزیابی  بالینی دانشجو  و داپس 

 می باشد. 

 

 مقررات بخش:

 گرامی لطفاً به نکات زیر توجه نمائید: کاراموز

همکاری شایسته با کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت امری ضروری و مهم می باشد. شما در این بخش باید ویژگیهای رفتار حرفه ای  -1

ی یت پذیری، ورزیدگمناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهید. خصوصاً در شرایط مختلف بالینی، مشخص می شود که مسئول

 و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را بدست آورده اید.

 الزامی است. 7-14حضور فعال شما در بخش هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت  -2

 کارت شناسایی در کلیه ساعات حضور در بیمارستاننصب  -3

 الزم می باشد. بیمارستانمناسب جهت حضور در  منظم در حد شونات پزشکیسفید تمیز و مرتب و داشتن ظاهری  روپوشپوشیدن -4

 حفظ و رعایت شیونات شرعی. اخالقی و پزشکی در کلیه ساعات حضور در بیمارستان و رعایت ضوابط و قوانین شغلی و اداری-5

 شما در ارزشیابی کسر خواهد شد.  شرکت در تمامی کالسها و جلسات اجباری بوده و در صورت غیبت غیر موجه از نمره نهایی -6



مرخصی ندارد و مقررات مربوط به غیبتهای مجاز و غیر مجاز براساس قوانین مدون پزشکی عمومی  جراحی عمومیدوره کاراموزی  -5

 میباشد.

 غیبت غیرمجاز در راند یا درمانگاه آموزشی منجر به تجدید دوره این روتیشن خواهد شد. -6

 

ل ئومساساتید ول پزشک عمومی وئمس.معاون اموزشی و جراحی عمومیمستقیم مدیر گروه شما طی این دوره تحت نظارت مستقیم 

 : آموزش خواهید داشت و درمانگاهها و اورژانس بخشها

1 

 را فرا گرفته باشید. ومیجراحی عمدانشجوی عزیز، شما در پایان این بخش باید اخذ شرح حال، معاینه بالینی و رویکرد به بیماریهای 

 ضمناً شما در این دوره باید بیاموزید که تعدادی از بیماران در مراحل خاص از تشخیص، درمان یا بروز عوارض نیاز به ارجاع به متخصص یا

 فوق تخصص مربوطه دارند و باید قبل از بوجود آمدن چالش جدی برای ایشان، ارجاع صورت گیرد.



 

 

 



 

 

 یبسمه تعال

باشد که هم یم مارانیب یسیپرونده نو حیصح ی، اجرا رانیمهم در امر آموزش فراگ یتهایاز فعال یکی وهم در  حیدرمان صح ندیفرآ در 

خواهد نمود یانیکمک شا رانیآموزش فراگ لحاظ نشده  رانیفراگ یده ازیموضوع در امت نیا یابیارز یبرا یروش مشخص نکهیباتوجه به ا 

 نیاختصاص داده شود وبد یسینو مختلف پرونده یتمهایبه آ ینیبال یدر بخش ها ریفراگ یاز نمره عمل یبخش شودیم شنهادیاست ،لذا پ

و  دگروهیاسات یاربا همک ینیبال یبخشها ی، توسط روسا انهیوماه به صورت منظم یمختلف آموزش یگروهها رانیفراگ یستیمنظور با

لحاظ قرار گرفته شود . رموردیفراگ یانیدر نمره پا یینها جهیو نت رندیقرار گ یابیمورد ارز یکارشناسان آموزش  

اختصاص داده بشود حیصح یسیبه پرونده نو ریفراگ یینها یعمل نمره 3 شودیم شنهادیپ   

.درماه .............ارزیابی پرونده نویسی استاژرگروه آموزشی  .................   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


