
 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم

 رسالت و اهداف آموزشی گروه داخلی

  

که پس از فارغ التحصیلی در حوزه های بهداشتی و درمانی و  طوریبه در رشته پزشکی تربیت نیروی انسانی کار امد  :رسالت

 آموزشی و پژوهشی قادر به مرتفع نمودن نیاز های جامعه در حد پزشکی عمومی باشد .

 

 کارآموزان:

درمان و  داخلی، شایع بیماریهای با آشنایی بخش داخلی ،شرح وظایف،فیزیکی با محیط دانشجویان  آشنایی: هدف کلی

 همراهیان بیمار با رعایت اخالق پزشکی  ، درمانپرسنل  با بیماران ، صحیح نحوه ارتباط .وبستری( بیماران)سرپاییمراقبت از 

 

 :خاصاهداف 

 (، معاون آموزشی بیمارستانآشنایی با محیط بخش داخلی و پرسنل پرستاری و آموزشی) مدیر گروه ،اعضای هیئت علمی-1

 مصوب وزارت بهداشت پزشکیان آشنایی با شرح وظایف کار آموز-2

 آشنایی با نحوه ارتباط و برخورد صحیح مطابق موازین اخالق پزشکی و شرح حال براساس کتب مرجع-3

 )لیست مشکالت بیمار ( توانایی اخذ شرح حال از بیمار و انجام معاینات بالینی مناسب-4

  یشات بیمارانبر اساس شرح حال و نتایج آزماتوانایی ارائه تشخیص های افتراقی -5

 توانایی استدالل و قضاوت بالینی  -6

 آشنایی با آزمایشات و تفسیر آزمایشهای رایج در بخش داخلی -7

 آشنایی بامقدمات درمان بیماری های رایج-8

 پذیرش بیمار  هنگامو ثبت آنها براساس اصول علمی در الزم از بیمار اطالعات  اخذتوانایی  -9

 یادداشت های روزانه و هنگام ترخیص توانایی ثبت  -10

 عملی با عالیم و نشانه های بیماری های شایع داخلی آشنایی-11

 آشنایی با مقدمات پژوهش های بالینی-12

 باشد . هدفمند کارآموز در پایان دوره کار آموزی بالینی بایستی قادر به اخذ شرح حال کامل و معاینه فیزیکی-13

 

 :کارورزان 

کارورز بخش داخلی در انتهای دوره آموزشی خود باید نحوه رویکرد یا برخورد مناسب علمی با بیماران سرپایی هدف کلی :

 های داخلی و بیماران بستری در بخش های عمومی و اورژانس داخلی را بیاموزد .در درمانگاه
 

 : خاصاهداف 

 باید قادر باشد   کارورز بخش داخلی در پایان دوره آموزشی خود

تشخیص افتراقی های مناسب را مطرح و   problem List پس از اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق و تهیه -1

 طراحی نماید . تشخیصی الزم را بر اساس مراجع معتبر  (plans) برنامه



ونکسیون مایعات پلور ، مفصل ، آسیت ، گذاشتن پ، خونگیری شریانی ،   LP اقدامات عملی تشخیصی و درمانی از قبیل   -2

 . را انجام دهد لوله تراشه ، سوند معده و .... 

، بیوشیمی ، کامل ادرار ، آنالیز مایعات بدن )پلور CBC قبیلتست های آزمایشگاهی و رادیولوژی رایج در بخش داخلی از    -3

 را تفسیر نماید.و ... CXR ،خواندنABG،ECG ،آسیت ، مفصل ،مایع نخاع ( تفسیر

(طبق الگوهای موجود  OFF  Service Note   On Service  Note)بیماران را به طور صحیح ثبت و  خالصه پرونده -4

 در مراجع معتبر علمی باشد .

موارد داشته و مسمومیت های دارویی شایع را بشناسد و به  آشنایی با داروهای رایج مصرفی در بیماری های شایع و اورژانس داخلی -5

 مصرف ،منع مصرف،عوارض و تداخالت دارویی و ... آنها آگاه باشد .

با سیستم ارجاع بیماران آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند در موعد مناسب بیماران را جهت اقدامات تشخیصی درمانی مورد نیاز به  -6

 سطوح باالتر ارجاع دهد .

 
 


