
  

 روماتولوژي

 درد مفصلي موضوع: 

 درد مفصلي: برخورد با بيمار مبتال به كلي هدف

 درد مفصلي، طرح تشخيص افتراقيمعاينه باليني بيمار مبتال به  رح حال وشگرفتن  اهداف بينا بيني:

 بتواند: : كارآموزاهداف ويژه 

 را در شرح حال تفكيك كند. يدرد مفصل التهابي از مكانيك -1

 بيمار مبتال به بيماريهاي مفصلي شرح حال بگيرد.از  -2

 معاينه دقيق مفصلي به عمل آورده و گزارش نمايد. -3

 درد مفصلي را از خارج مفصلي در بالين بيمار تفكيك كند. -4

 از بيمار مبتال به درد شانه شرح حال بگيرد ، معاينه فيزيكي به عمل آورد. -5

 ص داده و تشخيص افتراقي مطرح كند.بر اساس شواهد فوق پري آرتريت شانه را تشخي -6

 بر اساس تشخيص افتراقي در صورت لزوم تست هاي پاراكلينيك درخواست كند. -7

 از بيمار مبتال به درد زانو شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي به عمل آورد. -8

 بر اساس شواهد فوق پري آرتريت زانو را تشخيص داده و تشخيص افتراقي مطرح  كند. -9

 ي و راديولوژي و معاينه استئوآرتريت زانو را بيان كند.عالئم بالين -11

 عالئم باليني كندروماالسي زانو را بيان كند. -11

 

 موضوع: كمر درد

 برخورد با بيمار مبتال به كمر درد هدف كلي:

 طرح تشخيص افتراقي درخواست تست هاي پاراكلينك  -انجام معاينه فيزيكي در بيمار مبتال به كمر درد وگرفتن شرح حال  اهداف بينا بيني:

 بتواند: كارآموز اهداف ويژه:

 از بيمار مبتال به كمر درد شرح حال گرفته و معاينه فيزيكي به عمل آورد. -1

 براساس شرح حال و معاينه فيزيكي تشخيص افتراقي مطرح كند. -2

 ص افتراقي تست هاي پاراكلينيك جهت رسيدن به تشخيص قطعي را مطرح كند.براساس تشخي -3

 بيان كند. مكانيكي، التهابي، نئوپالستيك و عفوني( را( ستون مهرهو مهم  خصوصيات باليني و آزمايشگاهي و تست هاي پاراكلينيك  بيماريهاي شايع -4

 كند.در صورت وجود كمر درد التهابي تشخيص افتراقي مربوط را بيان  -5

 معاينه كامل ساكروايلياک و ستون مهره شامل تست شوبر، اتساع قفسه سينه و پاتريك را بدرستي انجام دهد. -6

 در صورت وجود كمر درد مكانيكي تشخيصهاي افتراقي شامل استئوآرتريت، ديسكوپاتي را شرح دهد. -7

 معاينه كامل درد راديكولر كمر را بطور صحيح انجام دهد. -8

 كمر درد را بداند. عوامل هشدار در  -9

 

 منوآرتريتموضوع: 

 هدف كلي: برخورد با بيمار مبتال به منوآرتريت

 رخواست تست هاي پاراكلينيك دبيمار مبتال به آرتريت، طرح تشخيص افتراقي  گرفتن شرح حال و معاينه فيزيكي در اهداف بينا بيني:

 بتواند: كارآموز اهداف ويژه:

 .شرح حال بگيرد، معاينه فيزيكي به عمل آورداز بيمار مبتال به منوارتريت  -1

 .علل شايع منوآرتريت را بيان كند -2

 .خصوصيات باليني، تظاهرات پاراكلينيك بيماريهاي شايع با مظاهر منوارتريت را بيان كند -3

 مفصل زانو آشنا گردد. آسپيراسيونبا نحوه  -4

 را بيان كند.، مكانيكي و التهابي خصوصيات مايع مفصل نرمال -5

 و مايع مفصل التهابي را بيان كند.  باكتريال( آرتريت -بروسلوز – TBخصوصيات مايع مفصل در بيماريهاي عفوني شايع ) -6

 براساس شرح حال، معاينه فيزيكي درمايع مفصلي تشخيص افتراقي مطرح كند. -7

 بر اساس تشخيص افتراقي تست هاي پاراكلينيك مطرح كند. -8

 

 پلي ارتريت موضوع:

 خورد با بيمار مبتال پلي ارتريتهدف كلي: بر

 درخواست تست هاي پاراكلينيك  رتريت، طرح تشخيص افتراقي وآگرفتن شرح حال و معاينه باليني بيمار مبتال به پلي اهداف بينا بيني:

 بتواند: كارآموز اهداف ويژه:



  

 .را بيان كند حاد و مزمن علل شايع پلي آرتريت -1

 .پاراكلينيك بيماريهاي شايع باتظاهر پلي آرتريت را بيان كندخصوصيت باليني، تظاهرات  -2

 از بيمار مبتال به پلي آرتريت  شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي به عمل آورد. -3

 .در بالين بيمار مبتال به پلي آرتريت تشخيص افتراقي مطرح كند -4

 .بر ا ساس تشخيص افتراقي تست هاي پاراكلينيك مطرح كند -5

 پاراكلينيك را در بالين بيمار تفسير كند.تست هاي  -6

 با بيماريهاي روماتولوژيك شامل آرتريت روماتوئيد، لوپوس اريتماتو كه با پلي آرتريت تظاهر مي كنند آشنا باشد.  -7

 نحوه برخورد با بيمار مشكوک به فيبروميالژي را بداند فيزيوپاتولوژي و عالئم باليني بيماري را بيان كند. -8

 

 ريه
 : سرفهموضوع

 هدف كليه:  برخورد مناسب  با بيمار مبتال به سرفه در موقعيتهاي باليني

 اهداف ويژه عيني: دانشجو در پايان دوره قادر باشد

 سرفه را تعريف كند. -1

 مكانيسم ايجاد سرفه را شرح دهد. -2

 .از بيمار مبتال به سرفه شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد -3

 –بيماري هاي انترستيسلل ريله    -ارتشاح گرانولومي محاري هوايي -نئو  پالسم ها –آسم  –برونشكتازي  -علل ايجاد سرفه را نام ببرد )عفونت محاري هوايي -4

 رفالكس معدي مروي( –نارسايي احتقاني قلب -آمبولي ريه -ترشح خلف بييني –داروها  –پنوموني و آبسه ريوي 

 هر يك از علل فوق را  به تفكيك، طبق طرح درسهاي مربوطه شرح دهد.   -5

 روشهاي كلي درمان بر اساس علل فوق الذكر را نام ببرد. -6

 نحوه ارزيابي بيمار مبتال به سرفه را شرح دهد. -7

 عوارض سرفه را شرح دهد. -8

 الگوريتم بررسي سرفه مزمن را شرح دهد.  -9

 

 موضوع: تنگي نفس

 هدف كلي: برخورد مناسب  با بيمار مبتال به تنگي نفس در موقعيتهاي باليني  

 اهداف ويژه عيني: دانشجو درپايان دوره قادر باشد 

 تنگي نفس را تعريف كند و و مكانيسمهاي تنگي نفس را شرح دهد. -1

 مكانيسمهاي تنگي نفس در بيماريها را بيان كند. -2

 ل بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد.از بيمار مبتال به تنگي نفس شرح حا -3

 –بيماريهلاي انسلدادي رگهلاي ريله      –بيماريهاي منتشر پارانشليم ريله    -تشخيصهاي افتراقي تنگي نفس را ليست كند )بيماريهاي انسدادي مجاري هوايي -4

 ادم ريه( –اضطرابي حالتهاي  –بيماري قلبي  –بيماريهاي جدار قفسه سينه يا ماهيچه هاي تنفسي 

 هر يك از علل فوق را  به تفكيك، طبق طرح درسهاي مربوطه شرح دهد و راهكارهاي مهم درماني هر يك را نام ببرد.  -5

 نحوه ارزيابي تنگي نفس را شرح دهد. -6

 

 موضوع: هموپتيزي   

 هدف كلي: برخورد مناسب  با بيمار مبتال به هموپتيزي در موقعيتهاي باليني  

 اهداف ويژه عيني: دانشجو در پايان دوره قادر باشد 

 هموپتيزي را تعريف كند. -1

 از بيمار مبتال به  هموپتيزي شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد. -2

 تقسيم بندي علل هموپتيزي بر اساس محل خون ريزي را شرح دهد. -3

 طرح درسهاي مربوطه شرح دهدهر يك از علل فوق را  به تفكيك، طبق  -4

 الگوريتم بررسي هموپتيزي غير حجيم را شرح دهد -5

 درمان هموپتيزي را به طور خالصه بيان كند -6

 را بيان كند. (massive)راهكارهاي مهم درماني در برخور د با هموپتيزي حجيم  -7

 

 

 



  

 موضوع: سيانوز 

 هدف كلي: برخورد مناسب  با بيمار مبتال به سيانوز در موقعيتهاي باليني  

 اهداف ويژه عيني: دانشجو در پايان دوره قادر باشد 

 سيانوز را تعريف كند. -1

 از بيمار مبتال به سيانوز شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد. -2

فيستول شلرياني   -بيماريهاي مادر زادي قلب -بيماريهاي مزمن زيوي –ادم ريه  –ست كند )بيماريهاي ريوي شامل پنوموني تشخيصهاي افتراقي سيانوز را لي -3

 انسداد شرياني و انسداد وريدي ( –متهموگلوبولينمي  –وريدي ريوي 

 يك را نام ببرد.  هر يك از علل فوق را  به تفكيك، طبق طرح درسهاي مربوطه شرح دهد و راهكارهاي مهم درماني هر -4

 حوه ارزيابي بيمار مبتال به سيانوز را شرح دهد.ن -5

 

 موضوع: كالبينگ  

 هدف كلي:برخورد مناسب  با بيمار مبتال به كالبينگ و استئو آرتروپاتي هيپرتوفيك در موقعيتهاي باليني  

 اهداف ويژه عيني: دانشجو در پايان دوره قادر باشد 

 كالبينگ را تعريف كند. -1

 بيمار مبتال به كالبينگ شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد.از  -2

كالبينگ كه با يكسري از اختالالت ديده مي شلود شلامل : بيماريهلاي     –كالبينگ ايديوپاتيك  –تشخيصهاي افتراقي كالبينگ را ليست كند )كالبينگ ارثي  -3

بيماريهلاي التهلابي    -مزوتليوما -فيبروز سيستيك –آبسه ريه  -برونشكتازي –كانسر اوليه و متاستاتيك ريه  –آندوكارديت عفوني  –مادرزادي قلبي سيانوتيك 

 سيروز كبد( –روده 

 هر يك از علل فوق را  به تفكيك، طبق طرح درسهاي مربوطه شرح دهد و راهكارهاي مهم درماني هر يك را نام ببرد.  -4

 ر مبتال به كالبينگ را شرح دهد.نحوه ارزيابي بيما -5

 استئو آرتروپاتي هيپرتوفيك را تعريف كند. -6

 

 CHEST –X- RAYموضوع: 

 هدف كلي: خواندن  گرافي قفسه سينه  

 اهداف ويژه عيني: دانشجو در پايان دوره قادر باشد 

 چهار دانسيته اصلي را بشنا سد و از جذب هر يك آگاه باشد. -1

 .گرافي معمولي را ذكر كندتابشهاي مختلف در راديو  -2

 .گرافي قفسه سينه را به طرز صحيح بر روي نگا توسكوپ قرار دهد -3

 .عكس راديو گرافي را ازنظر كيفيت ارزيابي كند -4

 .ترتيب مراحل بررسي گرافي را رعايت كند -5

   .ساختمانها و ارگانهاي قابل مشاهده در گرافي را بشناسد ونشان دهد -6

 .ارگانها ي قابل مشاهده در گرافي را بيان كندمشخصات نرمالِ ساختمانها و  -7

 .را بيان كندlat decubitus   نماهاي اضافي، مايل و -8

 .افيوژن پلور را تشخيص دهد -9

 .ادم ريه را شنا سايي كند -11

 .را تشخيص دهد COPDپنوموني،  -11

 كارديو مگالي را شناسايي كند. -12

 .تك تك حفرات قلب را بررسي كند -13

 تيكولر ،و بينابيني را شناسايي كند .الگوهاي مختلف آلوئو لر ،ر -14

     را تشخيص دهد.  Massندول و  -15

     كالپس و كانساليديشن را تشخيص دهد. -16

 

 موضوع:  فيزيو پانولوژي، عالئم و تشخيص بيماريهاي انسدادي  

 برخورد مناسب اتخاذ نمايد.هدف كلي آموزش: دانشجو در موقعيتهاي باليني بتواند بيماري مزمن انسدادي ريه را تشخيص دهد و 

 اهداف  ويژه عيني: دانشجو در پايان دوره قادر باشد

1- COPD  زا تعريف كندو اختالالتي كه در گروهCOPD .قرار مي گيرد نام ببرد 

 را شرح دهد. COPDاپيدميولوژي  -2

 را شرح دهد. COPDپاتوژنز  -3



  

 را نام ببرد و شرح دهد. COPDعوامل خطر  -4

 را شرح دهد. COPDپانولوژي  -5

 را شرح دهد. COPDپاتوفيزيولوژي  -6

 را شرح دهد. COPDتاريخچه طبيعي  -7

 را شرح دهد. COPDتظاهرات باليني  -8

 شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد. COPDاز بيمار مبتال به  -9

 را شرح دهد.COPD يافته هاي آزمايشگاهي در -11

 را ذكر كند.  α1Antitrypsinي انديكاسيونهاي اندازه گير -11

 را ليست كند. COPDدرمانهاي مورد استفاده در  -12

 را شرح دهد.  COPD (exacerbation of COPD)حمالت وخيم شدن  -13

 را شرح دهد. (exacerbation)عوامل آشكارساز و راهبردهاي كاهش دفعات وخامت -14

 دهد.را شرح (exacerbation) نحوه ارزيابي بيمار دچار حمالت وخامت  -15

 شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد.(exacerbation)   از بيمار دچار حمالت وخامت -16

 حاد را نام ببرد.   اقدامات درماني در حمالت وخامت -17

 

 موضوع: فيزيو پانولوژي، عالئم و تشخيص برونشكتازي 

 برونشكتازي را تشخيص دهد و برخورد مناسب اتخاذ نمايد. هدف كلي آموزش: دانشجو در موقعيتهاي باليني بتواند

 اهداف  ويژه عيني : دانشجو در پايان دوره قادر باشد

 و خصوصيات مشخص كننده آن را بيان كند.  برونشكتازي راتعريف كند -1

 پاتولوژي برونشكتازي را شرح دهد. -2

 سبب شناسي و پاتوژنز برونشكتازي را شرح دهد. -3

 تظاهرات باليني در برونشكتازي را بيان نمايد.  -4

 از بيمار مبتال به برونشكتازي  شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد. -5

 يافته هاي پرتونگاري در برونشكتازي را شرح دهد. -6

 يافته هاي آزمايشگاهي  در برونشكتازي را شرح دهد. -7

 برد.درمان برونشكتازي را نام ب -8

 

 موضوع: آسم 

 هدف كلي: دانشجو در موقيعت هاي باليني بتواند بيمار مبتال به آسم را تشخيص دهد و برخورد مناسب اتخاذ نمايد

 اهداف ويژه عيني: دانشجو در پايان دوره قادر باشد:

 آسم را توصيف كند. -1

 پاتوژنزآسم را توصيف نمايد. -2

 اپيدميولوژي آسم را بيان كند. -3

 ي آسم را شرح دهد.پاتوفيزيولوژ -4

 تغييرات فيزيولوژيك و هيستولوژيك در بيمار مبتال به آسم را توضيح دهد. -5

 تظاهرات كلينيكي و نكات مهم در شرح حال بيمار مبتال به آسم را بيان كند. -6

 از بيمار مبتال به آسم شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد. -7

 بيماران آسمي را نام ببرد. طبقه بندي باليني -8

 روش هاي تشخيصي در بيمار مشكوک به آسم را توضيح دهد. -9

 پيش آگهي آسم را توصيف نمايد. -11

 آسم را بيان كرده و داروهاي مورد استفاده در درمان آسم را نام ببرد. Managementنحوه درمان و  -11

 

 موضوع: اختالالت جنب )تجمع مايع، آمپيم، پنموتوراكس(

 : دانشجو در موقعيت هاي باليني بتواند پلورال افيوژن، پنموتوراكس را تشخيص دهد و برخورد مناسب اتخاذ نمايد .هدف كلي

 اهداف ويژه عيني: دانشجو در پايان دوره قادر باشد:

 آناتومي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي جنب را به طور كامل بيان كند . -1

 كند .فيزولوژي پرده جنب را به طور كامل بيان  -2

 انواع پلورال افيوژن را بيان كند و روش تفكيك آنها را توضيح دهد . -3



  

 اتيولوژي انواع پلورال افيژن را بيان نمايد. -4

 تظاهرات كلينيكي در بيمار دچار پلورال افوژن را شرح دهد . -5

 آوردازبيمار مبتال به  پلورال افوژن شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل  -6

 روش هاي تشخيصي تصوير برداري براي تشخيص پلورال افيوژن را نام ببرد . -7

 ، برونكوسكوپي  VATSروش هاي تشخيصي تهاجمي و نيمه تهاجمي جهت تشخيص علت پلورال افيوژن را نام ببرد . )بيوپسي  بسته، بيوپسي باز،  -8

 پلورال افيوژن را بيان كند.  Managementنحوه درمان و  -9

 كس را تعريف كند و انواع آن را توصيف نمايد .پنموتورا -11

 شرايط باليني موثر در ايجاد پنموتوراكس خود به خودي اوليه و ثانويه را نام ببرد . -11

 تظاهرات كلينيكي و روش هاي معاينه در بيمار مشكوک به پنموتوراكس را بيان نمايد . -12

 يكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آوردازبيمار مبتال به  پنموتوراكس شرح حال بگيرد و معاينه فيز -13

 پيش آگهي انواع پنموتوراكس را بيان نمايد . -14

 نحوه برخورد با بيمار مبتال به پنموتوراكس را در موارد اورژانس و غير اورژانس بيان نمايد . -15

 

 موضوع: بيماريهاي ترومبوآمبوليك 

 رد مناسب با آن هدف كلي: تشخيص آمبولي ريه در موقعيتهاي باليني و اتخاذ برخو

 اهداف ويژه عيني: دانشجو در پايان دوره قادر باشد 

  آمبولي ريه را تعريف كند و انسيدانس آن را بيان كند. -1

 عوامل زمينه ساز براي ترومبو آمبولي ريوي را ذكر كند. -2

 پاتوفيزيولوژي ترومبوآمبولي ريه را شرح دهد. -3

 ريوي را شرح دهد. نماي باليني و يافته هاي كلينيكي ترومبوآمبولي -4

 از بيمار مبتال به ترومبوآمبولي ريوي شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي جهت رسيدن به تشخيص به عمل آورد. -5

 سندرمهاي باليني در ترومبوآمبولي ريه را شرح دهد. -6

 علل آمبولي غير ترومبوزي ريوي رابيان كند.   -7

 انجام ميشود را شرح دهد.اقدامات تشخيصي كه دربيمار مشكوک به آمبولي ريه  -8

 تشخيصهاي افتراقي در ترومبو آمبولي را ذكر كند. -9

 الگوريتم تشخيصي براي ترومبوآمبولي ريوي را بيان كند. -11

 اقدامات درماني در ترومبو آمبولي ريه را نام ببرد. -11

 انواع هپارين را نام ببردو مكانيسم عمل هر يك را شرح دهد.  -12

 دهد.مكانيسم عمل وارفارين را شرح  -13

 غدد
 موضوع: ديابت

 محاسبه ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در بالين بيمار. –هدف كلي: تشخيص ديابت و عوارض آن 

 در پايان درس دانشجو بتواند: اهداف ويژه:

 معيارهاي تشخيص ديابت را بيان كند. -1

 طبقه بندي ديابت را شرح دهد. -2

 معيار هاي غربالگري ديابت را بيان كند. -3

 كتواسيدوز ديابتي و كوماي هيپراسموالر را بيان كند.معيارهاي تشخيص  -4

 برخورد باليني با كتواسيدوز ديابتي را شرح دهد. -5

 تعريف نفروپاتي ديابتي را شرح دهد. -6

 اهميت نفروپاتي ديابتي را توضيح دهد. -7

 روش هاي پيشگيري نفروپاتي ديابتي را شرح دهد. -8

 مراحل مختلف آن را شرح دهد. رتينوپاتي ديابتي راتعريف كرده و -9

 روش هاي پيشگيري رتينوپاتي را شرح دهد و اصول درمان را نام ببرد. -11

 عوارض قلبي و عروقي ديابت را توضيح دهد. -11

 عالئم نوروپاتي ديابتي را نام ببرد. -12

 معاينه عصبي در رابطه با ديابت را انجام دهد. -13

 



  

 موضوع: متابوليسم كلسيم و فسفر

 با بيمار مبتال به اختال ال ت تيروئيدبرخورد هدف كلي: 

 در پايان درس دانشجو بتواند: اهداف ويژه:

 اتيولوژي هيپوكلسمي را بيان كند. -1

 عالئم باليني هيپوكلسمي را برشمرد. -2

 استئوماالسي را تعريف كند. -3

 اهميت باليني استئوماالسي را بيان كند. -4

 .عالئم باليني استئوماالسي را نام ببرد -5

 آزمايشگاهي استئوماالسي را شرح دهد.عالئم  -6

 اصول پيشگيري استئوماالسي را شرح دهد. -7

 انواع روش هاي درمان را نام ببرد. -8

 هيپرپاراتيروئيديسم را تعريف كند. -9

 عالئم باليني هيپرپارا را نام ببرد. -11

 آزمايشگاهي هيپرپارا را شرح دهد. يافته هاي -11

 اصول كلي درمان را بيان كند. -12

 

 تيروئيد ن هايهورموموضوع: 

 تيروئيد بيماريهايهدف كلي :برخورد با بيمار مبتال به 

 در پايان درس دانشجو بتواند: اهداف ويژه:

 تيروئيد را شرح دهد. -هيپوفيز -محور هيپوتاالموس -1

 مراحل سنتز هورمون ها را تيروئيد بداند. -2

 عالئم باليني كم كاري تيروئيد را بيان كند . -3

 تيروئيد را بيان كند. پاتوفيزيولوژي كم كاري -4

 عالئم باليني پركاري تيروئيد را شرح دهد. -5

 پاتوفيزيولوژي پركاري تيروئيد را شرح دهد. -6

 د كم كاري و پركاري تيروئيد را تفسير كند.رآزمون عملكرد تيروئيد در مو -7

 گواتر ساده و و مولتي ندوالر را تعريف كند. -8

 رح دهد.پاتوفيزيولوژي گواتر ساده و مولتي ندوالر راش -9

 معاينه تيروئيد را انجام دهد و بزرگي ، قوام موجود در ندول و تعداد ندول را تشخيص دهد. -11

 برخورد باليني با ندول منفرد تيروئيد را شرح دهد. -11

 خون
 موضوع: آنمي

 برخورد با بيمار مبتال به آنميهدف كلي: 

 در پايان درس دانشجو بتواند: اهداف ويژه:

 عالئم باليني و آزمايشگاهي آن را بيان كند.آنمي را تعريف كند و  -1

 از بيمار مبتال به آنمي شرح حال گرفته و معاينه فيزيكي به عمل آورد. -2

 .از بيمار مبتال به آنمي الم خون محيطي تهيه كند -3

 الم خون محيطي را رنگ آميزي نمايد. -4

 عدد رتيكولوسيت محاسبه شده را بر اساس هموگلوبين بيمار اصالح كند. -5

 بيمار تشخيص افتراقي مطرح كند. CBCبر اساس شرح حال معاينه فيزيكي و  -6

 بر اساس تشخيص افتراقي هاي مذكور تست هاي تكميلي درخواست كند. -7

 را با توجه به بيمار تفسير كند. Ferritinو  TIBCتست هاي آهن، نتيجه  -8

 را بيان كند. ، مگالوبالستيك و آنمي هاي همولتيك شايعدرمان آنمي فقر آهننحوه  -9

 

 موضوع اختالالت خونريزي دهنده

 برخورد با اختالالت خونريزي دهندههدف كلي: 

 در پايان درس دانشجو بتواند: اهداف ويژه:



  

 تظاهرات و علل اختالالت خونريزي دهنده رابيان كند. -1

 د.از بيمار مبتال به اختالالت خونريزي دهنده شرح حال گرفته و معاينه فيزيكي به عمل آور -2

 بر اساس شواهد به دست آمده در شرح حال و معاينه فيزيكي تشخيص افتراقي مطرح كند. -3

 بر اساس تشخيص افتراقي هاي مطرح شده تست هاي آزمايشگاهي الزم درخواست كند. -4

 نتيجه تست هاي آزمايشگاهي را بر بالين بيمار تفسير كند. -5

 .موارد مورد نياز براي ترانسفوزيون پالكت را بيان كند -6

 انواع فرآورده هاي خوني مورد نياز در اختالالت انعقادي را بشناسد و كاربردهاي رايج آن را بداند. -7

 انديكاسيون تزريق فرآورده هاي خوني را بيان كند. -8

 

 موضوع: بزرگي طحال و غدد لنفاوي

 هدف كلي: تشخيص لنفادنوپاتي و اسپلنومگالي

 در پايان درس دانشجو بتواند: اهداف ويژه:

 لنفادنوپاتي را تعريف كند. -1

 .در دسترس جهت معاينه غدد لنفاوي بزرگ شده را نام ببردمكان هاي  -2

 از بيمار مبتال به لنفادنوپاتي شرح حال گرفته و معاينه فيزيكي به عمل آورد. -3

 بر اساس شرح حال و معاينات به عمل آمده تشخيص افتراقي مطرح كند. -4

 يصي آزمايشگاهي مغز استخوان و تصوير برداري الزم جهت رسيدن به تشخيص را بيان كند.بر اساس تشخيص افتراقي تست هاي تشخ -5

 پس از رسيدن به تشخيص راهكارهاي مهم درمان را بيان كند. -6

 اسپلنومگالي را تعريف و تقسيم بندي نمايد. -7

 علل اسپلنومگالي را بيان كند. -8

 فيزيكي به عمل آورد.از بيمار مبتال به اسپلنومگالي شرح حال گرفته و معاينه  -9

 بر اساس شواهد فوق تشخيص افتراقي مطرح كند. -11

 بر اساس تشخيص افتراقي تست هاي آزمايشگاهي، تصوير برداري و نمونه برداري مغز استخوان را كه جهت تشخيص الزم باشد، بيان كند. -11

 پس از رسيدن به تشخيص راهكارهاي مهم درماني را بيان كند. -12

 

 موضوع: ترمبوز عروقي

 هدف كلي: تشخيص ترمبوز و نحوه برخورد با آن

 در پايان درس دانشجو بتواند: اهداف ويژه:

 علل ترمبوز را بيان كند. -1

2- DVT  را بر اساس شرح حال در معاينه فيزيكي در بالين بيمار تشخيص دهد.شرياني اندامها ترمبوز و 

 بيمار مطرح نمايد.جهت رسيدن به تشخيص قطعي، تست هاي تشخيص الزم را در بالين  -3

 پس از مسجل شدن ترمبوز عروقي علت ترمبوز را بر اساس شرح حال و معاينه فيزيكي مطرح نمايد. -4

 در صورت نياز تست هاي تشخيصي الزم جهت مشخص شدن علت ترمبوز را بيان كند. -5

 راهكارهاي مهم درمان را در فرد مبتال به ترمبوز بيان كند. -6

 

 موضوع: الم خون محيطي

 كلي: تهيه الم خون محيطي و تفسير آنهدف 

 دانشجو در پايان درس بتواند: اهداف ويژه:

 از بيمار الم خون محيطي تهيه كند. -1

 الم خون محيطي را رنگ آميزي كند. -2

 سه رده خوني پالكت و گلبول قرمز و سفيد را شناسايي كند. -3

 تعداد پالكت ها را مشخص نمايد. -4

 تعداد لوكوسيت ها را مشخص نمايد. -5

 اختالالت اشكال گلبول قرمز را گزارش كند. -6

 

 موضوع: پيش گيري و تشخيص زودرس سرطان

 هدف كلي: آشنايي با روشهاي پيش گيري و تشخيص زودرس سرطان

 در پايان درس دانشجو: اهداف ويژه:



  

 بيان كند. تاثير سيگار در بروز سرطان ارگانهاي مختلف را -1

 بيان كند.تاثير تغذيه در بروز سرطان ارگانهاي مختلف را  -2

 تاثير نور خورشيد در بروز سرطان را بداند. -3

 بيان كند.روشهاي دارويي و هورموني در كاهش بروز كانسر را  -4

 بيان كند.ون هاي تشخيص زودرس سرطان هاي مختلف را يانديكاس -5

 تست هاي الزم را جهت تشخيص زودرس سرطان بداند. -6

 نتايج بدست آمده را براساس وضعيت بيمار تفسير كند. -7

 بيان كند.نحوه پي گيري افراد را جهت تشخيص زودرس سرطان  _8

 كليه
 موضوع : نارسايي كليه 

 برخورد با نارسايي كليه هدف كلي:

 رسايي كليه و برخورد با آنتشخيص نا -اصول درمان در بالين بيمار –نحوه تشخيص  –عامل  -تشخيص نارسايي كليهاهداف بينابيني: 

 دانشجو پس از پايان درس بتواند: اهداف ويژه: 

 تشخيص دهد. سرم كراتينين و ميزان GFRنارسايي كليه را با محاسبه  -1

  پس از گرفتن شرح حال و معاينه فيزيكي در بالين بيمار علل نارسايي كليه حاد را از مزمن تفكيك كند. -2

 برداري مهم جهت تفكيك اين دو را مطرح كند.آزمايشات و روشهاي تصوير  -3

 دسته بندي نمايد. post renalبا درخواست آزمايشات الزم نارسايي حاد كليه را سه گروه ازوتمي پره رنال ،رنال و يا  -4

 عوامل نفروتوكسيك و ايسكميك در ايجاد نارسائي هاي كليه را نام ببرد. -5

 را بخوبي بيان كند. PSGNتظاهرات باليني و آزمايشگاهي انواع گلومرونفريت حاد خصوصا  -6

 روش هاي تشخيصي و مناسب جهت دسته بندي بيمار در سه گروه فوق را بكار ببرد. -7

 انديكاسيون هاي دياليز در بيماران مبتال به نارسايي حاد را نام ببرد. -8

 .روش هاي پيشگيري و درمان را بيان نمايد -9

 

 اختالالت سديم )هيپوناترمي( :موضوع

 برخورد با هيپوناترمي هدف كلي : 

 تشخيص هيپوناترمي و علل آن در بالين بيمار و آشنايي با راهكارهاي مهم درمانياهداف بينابيني:

 دانشجو در بالين بيمار اهداف ويژه:

 كاهش ميزان سديم را تشخيص دهد. -1

 بيمار را در يكي از سه گروه هيپواسموالر، هيپراسموالر و ايزواسموالر قرار دهد.اسموالرتيه بيمار را محاسبه كرده و  -2

 تقسيم كند. euvolemicدانشجو بتواند بيمار هيپواسموالر را بر اساس شواهد تاريخچه و شرح حال در يكي از سه گروه هيپوولمي ، هيپرولمي و  -3

 ن كند.تست هاي تشخيصي مناسب جهت تفكيك علل هيپوناترمي را بيا -4

 بيان كند.را  SIADHسندرم علل  -5

 خصوصيات آزمايشگاهي اين سندرم را بيان كند. -6

 روش هاي كلي درمان بر اساس علل فوق الذكر را بيان كند. -7

 

 موضوع: آزمايش ادرار

 تفسير آن و هدف كلي: انجام آزمايش صحيح ادرار

 در پايان درس دانشجو بتواند: اهداف ويژه :

 ادرار از بيمار را جهت بررسي نمونه بيان كند.نحوه گرفتن صحيح  -1

 خصوصيات ظاهري ادرار را به طور علمي بيان كند. -2

 آناليز ادرار را با استفاده از تست هاي نواري انجام دهد. -3

 نحوه تهيه سديمان ادرار را بيان نمايد. -4

 كند.و سلول و بلورهاي ادراري را تفكيك  Castنمونه سديمان را مشاهده كرده و انواع  -5

 بر اساس مشاهدات ادراري تشخيص افتراقي مطرح كند. -6



  

 : پروتئينوريموضوع

 هدف كلي:  برخورد با پروتئينوري

تشخيص پروتئينوري و تعيين عامل ايجاد كننده آن بر اساس شرح حال معاينه فيزيكي و روشهاي آزمايشگاهي و آسيب شناسي و آشنايي با اهداف بينابيني:

 راهكارهاي درماني

 دانشجو در پايان اين درس بتواند:  اهداف ويژه :

  تعريف نمايد و مواد مثبت كاذب را بيان كند.نوري را يپروتئ -1

 بررسي پروتئين در ادرار را بيان كند. مختلفروشهاي  -2

 نفروتيك را بر اساس ميزان پروتئين در ادرار تشخيص دهد. سندرم  -3

  بخوبي بيان كند.عالئم باليني و آزمايشگاهي سندرم نفروتيك را  -4

  علل سندرم نفروتيك و تظاهرات باليني و آزمايشگاهي هر يك از انواع آن را بيان كند. -5

 نحوه درگيري كليه در بيمار نفروپاتي ديابتي را بيان كند. -6

 بر اساس اطالعات فوق با بيمار مبتال به سندرم نفروتيك برخورد باليني صحيح انجام دهد. -7

 بتال به نفروپاتي ديابتي را بيان كند.نحوه برخورد با بيمار م -8

 

 موضوع : هماتوري

 نحوه برخورد با هماتوري هدف كلي : 

 دانشجو در پايان درس بتواند: اهداف ويژه :

 علل شايع هماتوري را بيان كند. -1

 هماتوري را در آزمايش ادرار تشخيص دهد. -2

 كند.تفاوت هاي هماتوري با منشا كليوي را از منشا غير كليوي بيان   -3

 به عمل آورد.از بيمار مبتال به هماتوري شرح حال گرفته و معاينه فيزيكي  -4

 كند.جهت تشخيص را بيان آزمايشات و روشهاي تصوير برداري الزم  -5

 درماني را بر اساس اتيولوژي بيان كند. كليراهكارهاي  -6

 

 موضوع: پلي اوري

 بيمار پلي اوريك شناخت پلي اوري در بالين بيمار و نحوه برخورد با هدف كلي:

 در پايان درس دانشجو بتواند: 

 اهداف ويژه:

 داده و از تكرر ادرار تفكيك كند.پلي اوري را در بالين بيمار تشخيص  -1

 علل شايع پلي اوري را نام ببرد. -2

 اسموالريته ادراري بيمار را محاسبه كند. -3

 افتراقي مطرح كند.بر اساس شرح حال ، معاينه فيزيكي و اسموالريته ادرار تشخيص  -4

 نحوه رسيدن به تشخيص نهايي را بر اساس يافته هاي فوق بيان كند. -5

 راهكاري مهم درماني را بيان كند. -6

 

 Chronic Kidney Disease (CKD)موضوع: 

  CKDبرخورد با بيمار مبتال به  هدف كلي:

 renal replacement therapyتلف )نارسايي مزمن كليه( و آشنايي با روشهاي مخ CKDتشخيص اهداف بينا بيني : 

 در پايان اين درس دانشجو بتواند: اهداف ويژه:

1- CKD را بر اساس شرح حال ، معاينه فيزيكي ، زمينه هاي تصوير برداري و آزمايشگاهي تشخيص دهد. 

2- CKD  را بر اساس ميزانGFR  تقسيم بندي نمايد . 

 آشنا گردد.  CKDبا روشهاي تشخيص زودرس و متدهاي جلوگيري از پيشرفت -3

 انديكاسيون شروع دياليز را در بيمار مبتال به نارسايي مزمن كليه مطرح كند. -4

 در بخش آشنا گردد. renal replacement therapyبا روشهاي مختلف  -5

 

 

 

 



  

  ABGموضوع: 

 برخورد با اختالل اسيد و باز هدف كلي:

 بيمار و تشخيص عامل ايجاد كننده آن، راهكارهاي مهم درمانياهداف بينابيني: تشخيص اختالالت اسيد و باز در بالين 

 اهداف ويژه: كاراموز بتواند:

 روش  صحيح  تهيه نمونه را به خوبي بيان كند. -1

 تشخيص دهد. ABG اختالل اسيد و باز را با خواندن  -2

 ميزان جبران را در هر يك از موارد اسيدوز و الكالوز بيان كند. -3

 علل اسيدوز را تقسيم بندي كند. Anion gapبر اساس محاسبه  -4

جهت بيمار به ترتيب الويت تشخيص افتراقي  Anion gapدر صورت تشخيص اسيدوز متابوليك بر اساس شرح حال و معاينه باليني  فيزيكي و محاسبه  -5

 مطرح كند. 

 تست هاي تشخيصي جهت رسيدن به تشخيص قطعي را بيان كند.     -6

 اينه فيزيكي تشخيص افتراقي الكالوز متابوليك را بر اساس الويت در بيمار مطرح كند.بر اساس شرح حال باليني و مع -7

 تست هاي تشخيصي مناسب جهت رسيدن به تشخيص نهايي را مطرح كند. -8

 

 موضوع: عفونت ادراري

 هدف كلي:تشخيص و درمان عفونت ادراري .

 بتواند: اهداف ويژه: كارورز

 معاينه فيزيكي و آزمايش ادرار و كشت تشخيص دهد.عفونت ادراري را بر اساس شرح حال،  -1

 Complicated ،Uncomplicatedعفونت ادراري را بر اساس شرح حال و معاينه فيزيكي و آزمايش و روش هاي تصوير برداري به فوقاني و تحتاني و  -2

 تقسيم كند.

 انديكاسيون درمان پروفيالكسي و نحوه آن را بخوبي بيان كند. -3

 

 فشارخونموضوع: 

 هدف كلي: برخورد با بيمار مبتال به فشار خون 

 اهداف بينابيني: تشخيص و درمان فشارخون و شناخت عوارض آن

 اهداف ويژه: كارآموز بتواند:

 فشارخون را بدرستي اندازه گيري نمايد. -1

 فشارخون را بر اساس شدت آن تقسيم بندي نمايد -2

 حال گرفته و معاينه فيزيكي به عمل آورد.از بيمار مبتال به فشارخون به درستي شرح  -3

 تست هاي تشخيصي اوليه الزم جهت تفكيك علل اوليه از ثانويه را بيان كند. -4

 عروقي بيمار را تعيين نمايد. –ريسك فاكتورهاي قلبي  -5

 روش هاي غير دارويي دركاهش فشار خون را نام ببرد. -6

 ه را نام ببرد.داروهاي پايين آورنده فشارخون و عوارض مهم در هر گرو -7

 

 موضوع: سنگ هاي ادراري

 هدف كلي: برخورد با بيمار مبتال سنگ ادراري

 اهداف بينابيني : تشخيص سنگ ادراري ، آشنايي با درمان و پيشگيري از بروز سنگ

 اهداف ويژه: كارآموز بتواند:

 .بر اساس شرح حال و شواهد باليني در بيمار احتمال وجود سنگ ادراري را مطرح كند -1

 تست هاي تشخيصي الزم جهت رسيدن به تشخيص  قطعي درخواست كند. -2

 نحوه برخورد با بيمار  مبتال به كوليك رنال ناشي از سنگ را بيان كند -3

 نحوه پيشگيري از بروز مجدد سنگ را بخوبي بيان كند. -4

 

 موضوع: نفروپاتي ديابتي

بينابيني،تشخيص زودرس نفروپاتي به آشنايي با روشلهاي پيشلگيري از آن و جللوگيري از پيشلرفت     هدف كلي، برخورد با بيمار مبتال به نفروپاتي ديابتي اهداف 

 سريع بيماري.

 اهداف ويژه: كارآموز بتواند:

 روشهاي تشخيص زودرس نفروپاتي را در بيمار ديابتي مطرح كند و كاربرد هر كدام را توضيح دهد. -1



  

 تي ديابتي را تشخيص دهد.براساس شرح حال و يافته هاي آزمايشگاهي نفروپا -2

 راهكارهاي مهم در جلوگيري از بروز پيشرفت بيماري را شرح دهد. -3

 

 موضوع: اختالالت پتاسيم

 تشخيص اختالالت پتاسيم و علل آن در بالين بيمار و آشنايي با راهكارهاي مهم درمانياهداف بينابيني:

 بتواند: كارآموز اهداف ويژه:

 بالين بيمار تشخيص دهد. هيپوكالمي و هيپركالمي را در -1

 ايجاد شده در هر يك از بيماران هيپوكالميك و هيپر كالميك را تشخيص دهد. ECGتغييرات  -2

 علل هيپركالمي كاذب را بداند -3

 با گرفتن شرح حال ، انجام معاينه فيزيكي و درخواست تست هاي آزمايشگاهي مناسب عامل ايجاد كننده هيپوكالمي را تشخيص دهد. -4

 شرح حال ، انجام معاينه فيزيكي و درخواست تست هاي آزمايشگاهي مناسب عامل ايجاد كننده هيپركالمي را تشخيص دهد. با گرفتن -5

 ميزان كمبود پتاسيم را در فرد مبتال به هيپو كالمي محاسبه كند. -6

 نحوه اصالح هيپوكالمي را در بالين بيمار بخوبي بداند و بكار ببرد. -7

 

 گوارش
 شكم درد: موضوع

 كلي: برخورد با بيمار مبتال به درد شكم هدف

 :بتواند زآموكارپايان دوره  درويژه:  اهداف

 دهد. اقموارد شكم حاد و اورژانس را از موارد مزمن افتر -1

 كرده و تشخيص هاي افتراقي مناسب ارائه دهد. مشخصبر اساس شرح حال و معاينه فيزيكي، ارگان يا ارگان هاي مبتال را  -2

 گيري خون و پونكسيون پاسخ آسيت را انجام دهد. نمونه ،IV line گرفتن ،(NG tube)اقدامات تشخيص اوليه الزم از قبيل گذاشتن لوله معده  -3

 را بيان كند. اوليهاقدامات تشخيص مناسب جهت رسيدن به تشخيص نهايي و اقدامات درماني  -4

 

 و استفراغ تهوع: موضوع

 كلي: برخورد با بيمار مبتال به تهوع و استفراغ هدف

 : بتواند كارورزپايان دوره  درويژه : اهداف

 دهد. ارائهبر اساس شرح حال و معاينه فيزيكي و تشخيصي افتراقي مناسب را  -1

 افتراق دهد. الكتروليتيموارد خفيف و مزمن را از موارد حاد و همراه با اختالل   -2

 اصالح آب و الكتروليت را انجام دهد. واوليه مناسب از قبيل گذاشتن لوله معده  اقدامات تشخيصي و درماني -3

 درخواست نمايد. راسي تي اسكن مغز و غيره  ، CXR, ECGاقدامات تشخيصي مناسب خارج گوارش از قبيل  -4

 : اسهالموضوع

 كلي: برخورد با بيمار مبتال به اسهال هدف

 :بتواند كارورزپايان دوره  درويژه:  اهداف

 ( را تشخيص دهد.الكتروليتحال ومعاينه فيزيكي، موارد مزمن، حاد و اورژانس)همراه با اختالل آب و  باشرح مطابق -1

 نمونه گيري خون را انجام دهد. و IV line  گرفتن Stool examاساس تشخيص افتراقي مطرح شده ، اقدامات تشخيص اوليه از قبيل  بر -2

 درماني اوليه از جمله اصالح آب و الكتروليت را شروع كند. اقدامات -3

 هاي پاراكلينيك مناسب را جهت رسيدن به تشخيص نهايي مطرح نمايد. روش -4

 روش هاي درماني مناسب جهت اسهال حاد و مزمن مطلع باشد. از -5

 

 : يبوستموضوع

 كلي: برخورد با بيمار مبتال به يبوست هدف

 :بتواند كارورز پايان دوره درويژه:  اهداف

 حاد و همراه با انسداد روده را از موارد مزمن تشخيص دهد. موارد -1

 سازد. مطرحاساس تشخيص هاي افتراقي مطرح شده، اقدامات تشخيصي الزم را  بر -2

 درماني اوليه و مناسب را براي بيماران مزمن بيان كند. اقدامات -3

 

 



  

 : ديسفاژيموضوع

 كلي: برخورد بابيمار مبتال به ديسفاژي هدف

 :بتواند كارورزپايان دوره  درويژه:  اهداف

 را بيان كند. مناسبتوجه به شرح حال و معاينه فيزيكي، محل ابتال و تشخيص افتراقي  با -1

 اقدامات تشخيصي مناسب جهت رسيدن به تشخيص نهايي را مطرح نمايد. -2

 بيان نمايد.درماني مبتاليان به ديسفاژي را  اصول -3

 

 (GERD)بيماري ريفالكس معده به مري موضوع: 

 (GERD)هدف كلي: شناخت عاليم باليني، تشخيص و درمان 

 اهداف ويژه: در پايان دوره فراگير بايد قادر باشد

 از بيمار مبتال به ريفالكس شرح بگيرد. -1

 عاليم باليني بيمار مبتال به ريفالكس را بياموزد. -2

  .مبتال به ريفالكس را بداند عاليم خطر در بيماري -3

 علل ريفالكس را بشناسد.  -4

 بيماراني كه نياز به آندوسكوپي دارند را ارجاع دهد. -5

 عوامل تشديد كننده و تخفيف دهنده ريفالكس را توضيح دهد. -6

 فرق ريفالكس در اروزيو را از ريفالكس از غير اروزيو بداند. -7

 

 : خونريزي گوارشيموضوع

 بيمار مبتال به خونريزي گوارش: برخورد با كلي هدف

 :بتواند كارورزپايان دوره  درويژه:  اهداف

 .نمايد ئيدخونريزي گوارشي فوقاني يا تحتاني را تا وجود -1

 را شروع نمايد. اوليههمراه با اختالل هموديناميك را تشخيص داده و اقدامات درماني  موارد -2

 فوقاني را از تحتاني افتراق دهد. خونريزي -3

 دهد. ارائهتشخيصي مناسب را بر اساس تشخيص هاي افتراقي مطرح شده  اقدامات -4

 شده بيان كند. مطرحمهم درماني و نحوه پيگيري بيماران را بر اساس تشخيص  اقدامات -5

 

 زخم هاي دستگاه گوارش:موضوع: 

 و اتخاذ تصميم باليني مناسب در برخورد با اين بيماران    Acid-peptic diseaseهدف كلي: شناخت 

 اهداف ويژه: كارآموز پايان دوره قادر باشد: 

 شرح حال بگيرد.   dyspepsiaاز بيمار مبتال به  -1

2- Functional dyspepsia  را ازNon functional dyspepsia .در بالين افتراق دهد 

 است را بداند. dyspepsiaرويكرد باليني  به بيماري كه مبتال به   -3

 اقدامات تشخيصي براي رسيدن به تشخيص نهايي را بيان كند.  -4

 تستهاي تشخيصي تهاجمي و غير تهاجمي هليكوباكتر را بداند. -5

 انديكاسيونهاي درمان عفونت هليكوباكتر رابداند. -6

 عوارض عفونت هليكوباكتر را ذكر كند. -7

 
 يرقان: موضوع

 بتال به يرقانبا بيمار م برخوردكلي :  هدف

 :بتواند كارورزپايان  درويژه:  اهداف

 تشخيص افتراقي مناسب را ارائه دهد. ،وجود يرقان را تائيد كرده و بر اساس شرح حال و معاينه فيزيكي -1

 جهت پيگيري اين بيماران اطالع داشته باشد. الزمتوجه كند و از اقدامات  ژيتبه موارد شديد و اورژانس از جمله هپاتيت هاي فولمنيانت و كالن -2

 را ارائه دهد. مناسببا توجه به تشخيص هاي افتراقي مطرح شده، اقدامات تشخيصي  -3

 اقدام و همراهان بيمار توجه داشته باشد. ياپيگيريبه مالحظات اجتماعي بيماري از جمله نياز به ايزوالسيون  -4

 صفراوي آشنا باشد. هايبه اصول درماني بيماران مبتال به هپاتيت حاد و مزمن و سنگ  -5

 

 



  

 هپاتيت هاي ويرال:موضوع: 

 هدف كلي: شناخت انواع هپاتيت هاي ويرال 

 اهداف  ويژه: 

 انواع هپاتيتهاي ويرال را بيان كند.  -1

 هپاتيت حاد را از هپاتيت مزمن افتراق دهد. -2

 اتيتهاي ويروسي را بيان كند.راههاي سرايت انواع هپ -3

 عوارض هپاتيت هاي ويروسي را شناسايي كند.  -4

 را بيان كند.  HBVسندرمهاي كلينيكي در بيمار مبتال به عفونت مزمن با  -5

 را ذكر كند. C,Bتستهاي تشخيصي هپاتيت  -6

 

 : تورم شكم و آسيتموضوع

 به تورم شكم  مبتالكلي: برخورد با بيمار  هدف

 .بتواند كارورزپايان  درويژه:  اهداف

 مايع توده و يا غيره را مشخص كند. گاز،بر اساس شرح حال و معاينه فيزيكي، علت تورم شكم از جمله تجمع  -1

 پارگي اخشاء و غيره را مشخص دهد. داخلي،موارد اورژانس تورم شكم از قبيل پريتونيت، انسداد روده، خونريزي  -2

 سونوگرافي اورژانس شكمي را درخواست نمايد. و تآسي مايعفي ساده شكم ، پونكسيون اقدامات تشخيص اوليه از جمله راديوگرا -3

 كند. مطرحبر اساس تشخيص هاي افتراقي مطرح شده، اقدامات تشخيص نهايي را  -4

 از اصول درمان و نحوه پيگيري بيمار مطلع باشد. -5

 

 در بيمار با سابقه بيماري كبدي هوشياري اختالل: موضوع

 با اختالل هوشياري در بيمار كبدي برخوردكلي:  هدف

 :بتواند كارورزپايان  درويژه:  اهداف

 بيمار با سابقه بيماري كبدي تشخيص دهد. يكوجود تغييرات هوشياري واختالالت رفتاري را در مراحل اوليه در  -1

 جهت علل كبدي و غير كبدي مطرح كند. ازبر اساس شرح حال و معاينه فيزيكي انجام شده، تشخيص افتراقي مناسب  -2

 درخواست نمايد. رامطابق با تشخيص هاي افتراقي مطرح شده، اقدامات تشخيص ضروري  -3

 از اصول درمان و پيگيري بيمار اطالعات كافي داشته باشد. -4

 

 بيماريهاي التهابي رودهموضوع: 

 هدف كلي : شناخت بيماريهاي التهابي روده و برخورد مناسب با آن 

 هدفهاي ويژه:

 انواع بيماريهاي التهابي روده را بداند.  -1

 تشخيصهاي افتراقي بيمار مبتال به اسهال مزمن را بيان كند.  -2

 عاليم باليني بيماريهاي التهابي روده را شرح دهد.  -3

 اقدامات تشخيصي الزم براي رسيدن به تشخيص نهايي را بيان كند.  -4

 روده را بداند.پيگيري بيمار مبتال به بيماري التهابي  -5

 

 موضوع: تومورهاي معده

 هدف كلي: برخورد باليني با بيماري كه مشكوک به تومور معده است

 اهداف ويژه: 

 عاليم باليني بيمار مشكوک به تومور معده را بشناسد.  -1

 فاكتور هاي خطر سرطان معده را بداند. -2

 راههاي رسيدن به تشخيص قطعي سرطان معده را بيان كند. -3

 پيشگيري كننده سرطان معده را بشناسد و غربالگري بيماران مشكوک و پر خطر براي سرطان معده را بيان كند.عوامل  -4

 

 موضوع تومورهاي كولوركتال:

 هدف كلي: برخورد باليني با بيماري كه مشكوک به تومورها كولوركتال است

 اهداف ويژه: 

 شناسد. عاليم باليني بيمار مشكوک به تومورهاي كولوركتال را ب -1

 فاكتورهاي خطر سرطان كولوركتال را بشناسد.  -2



  

 انواع تومورهاي كولوركتال و انواع  پوليپ هاي خوش خيم و بد خيم  را بيان كند.  -3

 راههاي رسيدن به تشخيص قطعي سرطان كولوركتال را بيان كند. -4

 راههاي پيشگيري و غربالگري كانسرهاي كولوركتال را بياموزد. -5

 

 :ديس پپسي( dyspeppsia)موضوع سوء هاضمه 

 اهداف ويژه: 

 تعريف ديس پپسي و تقسيم بندي آن را ارائه دهد. -1

 براساس شرح حال و معاينه فيزيكي تشخيص هاي افتراقي را مطرح كند. -2

 به بيمار ديس پپسي را بداند. approacheچگونگي برخورد يا  -3

 

 موضوع هلي كوباكترپيلوري:

 اهداف ويژه: 

 كوباترپيلوري را بداند.عوارض ناشي از هلي  -1

 تستهاي تشخيصي مربوط به هلي كوباكتر )تهاجمي و غيرتهاجمي( را نام ببرد. -2

 .راههاي انتقال ميكروب هلي كوباكتر را نام ببرد -3

 چگونگي درمان و ريشه كني هاي هلي كوباكتر را بداند. -4

 

 

 

 

 

 


