ايلًيت َا ي تدريس طب در افغاوستان
مبىي
 هـىالت دوتَساى فاسؽ فاوَلتِ ّاي طة دس تـخيق ٍتذاٍي اهشام هختلفِ حتي دس هَاسد اهشام تؼياس ؿايغ. تَسم هفشدات دسػي تَػط هَهَػات ٍ اهشام ووتش ؿايغ ً ،ادس ٍ يا تخللي تَخِ ًاوافي دس تفليل سٍي اهشام ؿايغ وِ اوثشيت هشاخؼِ وٌٌذُ گاى تؼْيالت كحي سا تـىيل هيذٌّذ هتوشوض ًثَدى ػَاالت اهتحاى تاالي اهشام ؿايغ ٍ هْاست ّاي ػشيشي هشٍسي ػذم هَخَديت سٌّوَد ّاي ػولي دس هْاست ّاي ػشيشي اػتفادُ ووتش هحلليي ٍ ػتاطيشاى اص واس ّاي ػولي ًا ّوأٌّگي هياى هفشدات دسػي هواهيي وليٌيىي ٍ پاساوليٌيىي ػذم هَخَديت پَلي وليٌيه دس پٌَّتَى طثي واتل ػذم هَخَديت اهتحاى دس ػيؼتن اخز خَاص واس اطثا دسػاحِ كحت ػاهِ افغاًؼتاى هَخَديت تداسب تيي الوللي دس صهيٌِ تؼييي اٍلَيت ّاي كحي دس وـَس ّاي هختلفِاَداف
 استماي ػطح داًؾ هؼلىي ٍ هْاست ّاي ػشيشي فاسغاى پٌَّتَى طثي واتل دس لثال اهشام ؿايغ ٍ اٍلَيت ّاي كحي وـَس-

تا تـشيه هؼاػي ّوة اػتاداى ريشتط :
 oتؼييي لؼت اهشام ٍ هـىالت كحي وِ فاسع پٌَّتَى طثي هىلف تِ داًؼتي تـخيق ٍ تذاٍي ( ياّن اخز تذاتيش هؤثش) آًْا هيثاؿذ تا دس ًظش
داؿت ؿيَع ٍ ؿذت هشم ٍ كالحيت ّاي يه داوتش غيش هتخلق
 oتؼييي هْاست ّاي ػيشيشي( اػن اص تـخيليِ  ،تذاٍي ٍ هحافظِ واساًِ ) وِ فاسؽ پٌَّتَى طثي هىلف تِ فشاگيشي آًْا هيثاؿذ
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 oتؼييي لؼت اهشام ٍ هـىالت كحي وِ فاسؽ پٌَّتَى طثي هىلف تِ ؿٌاخت ٍ ٍهغ تـخيق احتوالي آًْا تَدُ ٍ هشيواى هزوَس سا تِ هتخلق
هشتَطِ اسخاع هيٌوايذ ( تا تفىيه حاالت وِ ايداب اخز تذاتيش خاف سا هيٌوايذ ٍ يا ًوي ًوايذ)
 oتؼييي ػايش هَهَػات وِ فاسؽ فاوَلتِ ّاي طة دس هَسد آًْا هؼلَهات اخوالي داؿتِ تاؿٌذ
فًايد متًقعٍ
 توشوض هفشدات دسػي هواهيي وليٌيىي سٍي اهشام ٍ حاال ت كحي داساي اٍلَيت كحي دس افغاًؼتاى توشوض هفشدات دسػي هواهيي پاساوليٌيىي تِ اػاع هَهَػات هشتثط تِ اهشام ٍ حاال ت كحي فَق الزوش توشوض اهتحاًات كٌَف ٍ هواهيي هختلفِ تاالي اهشام ٍ حاال ت كحي داساي اٍلَيت ٍ هشالثت اصآى تَػط وويتِ اهتحاًات ووه ًوَدى تِ تْيِ سٌّوَد ّاي ػولي دس هَسد هْاست ّاي وليٌيىي تَػط اػتاداى هدشب ريشتط ووه تِ تذٍيش دٍسُ ّاي واسّاي ػولي دس خشياى سخلتي ّاي كٌَف چْاسم ٍ پٌدن ػَْلت تشاي ػتاطيشاى تا دس دٍسُ ػتاط تِ ووه اػتاداى ٍ ّن تَػط خَد آهَصي ٍ ؿيَُ ّاي آهَصؽ تِ اػاع هؼإلِ يا  PBLتا اػتفادُ اص وتاتخاًِ ٍ ػايتّاي هؼتثش اًتشًيتي دس هَسد اهشام ٍحاالت هحذٍد ٍ داساي اٍلَيت وؼة هؼلَهات ًوايٌذ
 هؼاػذ ًوَدى اخز اهتحاى دٍلتي تِ اػاع اهشام ٍ حاال ت كحي داساي اٍلَيت ٍ هْاست ّاي الصهِ ػشيشي هؼاػذ ًوَدى صهيٌِ تشاي تْيِ وتاب سٌّوَد تذاٍي اهشام ؿايغ تشاي ػتاطيشاى تَػط اػتاداى هدشب ريشتط هؼاػذ ًوَدى صهيٌِ تشاي ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل ٍ هٌاػة ٍ خلَگيشي اص اهشاس كحي ٍ التلادي ًاؿي اص ًؼخِ ًَيؼي غيش هٌاػة هؼاػذ ؿذى صهيٌِ تشاي لىچشّاي ّفتِ ٍاس دس هَاسد هشتَطِ تشاي ػتاطيشاى تَػط اػتاداى هدشب ريشتط هـتش ن ًوَدى ٍ اخثاس ػايش فاوَلتِ ّاي طة افغاًؼتاى اص تغييشات حاكلِفيصلٍ َاي شًراي علمي پًَىتًن طبي كابل درمًرد ايه سىد  1031/6/03 :ي 1031/11/52
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فاسؽ

ٍِاهشاهيى

هَهَػات

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

ِ تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيى، هَهَػات اػاػي

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

آًْا اػت

. فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت

ِاهشام داخل

ِاهشام داخل

ِاهشام داخل

Internal medicine

 ػيش اهشام،  پتَخٌيض، ػَاهل

lung abscess
pneumothorax
pulmonary emboli
aortic stenosis
aortic regurgitation

در جريان سيكل َا كار عملي تحت وظارت

Semiology
corpolmunal
COPD
pulmonary edema
Asthma
Accute. Tracheobronchitis
pneumonia
Respiratory failure
pleural effusion
Rheumatic fever
heart failure
mitral stenosis
mitral incompetence
Hypertension
ischemic heart disease
myocardial infarction
Angina pectoris
paroxysmal supraventricular arrhethmia
atrial fibrillation
anemia and its classification

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

ػتَى ػَم
ٌػالٍتا
Large vessel disease
Pulmonary embolism
Portal hypertension,
Lymphadenopathy
Drugs and the kidney
Vasculitis
Pheochromocytoma
Pan hypopitutarism
Hyperpitutarism
Hypoparathyroidism
Hyperparathyroidism
SLE
bronchial carcinoma
Mitral valve prolapse
Zollinger Ell.syndrom

Sub acute infective endocarditis
Acute respiratory distress syndrome (ARDS)
Pneumoconiosis
infective endocarditis
diabetes insipidus
leukemia
Hodgkin lymphoma
hemophilia
Disseminated intravascular coagulation (DIC),

Osteoporosis
arrhythmias
MI complication
pericardial disease
cardiomyopathy
myocarditis
complication of lever cirrhosis
pancreatitis
malabsorbtion syndrome
glomerulonephritis
Irritable Bowel Syn.
IBD

مستقيم استاد اجرا ومايد
اخز هـاّذُ هىول
َتإهيي هفاّوِ ٍ ساتطِ طثي هٌاػة ٍ هثتٌي تش اخالق ًيى
ِاخشاي هؼايٌات فضيىي ػيؼتن ّاي هختلف
هؼايٌِ ًثن
ٍدسخِ حشاست

 ػشػت تٌفغ، تؼييي فـاس خَى
ػوَيت

،  ػشػت، هطالؼِ اوتشٍواسديَگشافي ( تؼييي سيتن
) ،احتـا،  تالن،  اػىيوي،هحَس
، هطالؼِ ٍ تحليل ًتايح هختلفِ التشاتَاسي سٍتيي خَى
 هايغ، تمـح، هايغ دهاغي ًخاػي، ِ هَاد غائط،ادساس
، هايغ پشيتَاى ٍ هخ ػظن، هايغ پشيىاسد، هفللي
 ايىَواسديَگشافي، التشاػًََگشافي
هطالؼِ وليـِ ساديَگشافي
تؼييي ٍ ػياس ًوَدى غلظت ّاي هختلفةدٍايي دس
ِهحلَالت صسلي ٍ تؼييي ػشػت لطشات في دليم
ػٌدؾ همذاس ادٍيِ تِ اػاع دفؼات يَهيِ ٍ تِ اػاع في
ويلَگشام ٍصى تذى
تا هشاػات ؿشايط تؼمين ٍ اخز تذاتيش حفظ اللحَي

-

: ) ّوىاساى ٍ هشين، هٌاػة ( غشم هلًَيت خَد
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ِتطثيك صسليات داخل ػول

-

تطيك صسليات تحت الدلذي

-

تطثيك صسليات داخل ٍسيذي

-

تطثيك واًَالي داخل ٍسيذي

-

iron deficiency megaloblastic aplastic hemolytic Idiopathic thromb.purpura
coagulation blood disorder
Polycythemia
Neutropenia
blood transfusion
diabetes mellitus
hypoglycemia
obesity
Dyslipidemia
hyper & hypothyroidism

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

Rheumatoid arthritis
Pain syndrom
ًمشع

آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

- Osteoarthritis
-Osteomalacia
cushing’s syndrome
Addison’s disease and acute adrenal
deficiency
HIV -AIDS
vitamins deficiency
Tetany and calcium homeostasis
ascites
& GERD
Gastritis
Peptic Ulcer Diseases
GI Bleeding
jaundices
Chronic hepatitis
lever cirrhosis
Glomerulonephropathy
urinary tract infection
acute &and chronic renal failure
acid-base and water imbalance
common toxicity without drug (carbon mono
oxide , petrol and other fuel, acids ,and
)alkalies
fever of unknown origin
sunstroke
internal medicine emergency disease
first aid in internal medicine

اٍل Case Based Learning
در جريان سيكل َا كار عملي
مشاَدٌ ومايد ي در جريان ستاژ تحت وظارت
مستقيم استاد اجرا ومايد:
اخشاي الىتشٍواسديَگشافي
طشص تحشيش دسخَاػت هؼايٌات هختلفِ التشاتَاسي
تطثيك تيَب اًفي هؼذي
تطثيك اٍوؼيدي
واستشد ًيثَاليضس
تطثيك ادٍيِ اص طشيك سوتال
اخشاي لَاط هؼذُ
اخشاي تٌفغ هلٌَػي
اخشاي هؼاط للثي
اخشاي تز ل هفللي
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش

4

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػ ي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

اًتاًي ٍ تَتشولَص

اًتاًي ٍ تَتشولَص

اًتاًي ٍ تَتشولَص

اًتاًي ٍ تَتشولَص

general infectious disease (common sign and
) symptoms
primary TB complex
 miliary TB؛ infiltrative؛ ليفي وْفي ؛ وْفي سيَي ،

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم

filariasis
anthrax
diphtheria

ػَاهل  ،پتَخٌيض ،ػيش اهشام

اخز تذاتيش هحافظتي تشاي خَد ٍ ّولٌفاى ّوىاساى ٍ

پلَسيضي اًلاتي ٍ پلَسيضي خـه

اػواي فاهيل

TB treatment according to national anti TB
protocol
understanding of contraindication and
important side effect of anti TB drugs
prevention of TB
typhoid fever
shigellosis

اخز هـاّذُ ٍ هؼايٌِ فضيىي هاًٌذ داخلِ

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

استاد اجرا ومايد :

هطالؼِ ساپَس هؼايٌات اختلاكي تَتشولَص ٍ ػايش اهشام
اًتاًي
تؼييي همذاس سطين ّاي تذاٍي هذتَتشولَصيه تشاي
هشيواى هختلف ًظش تِ ػي ٍ ٍصى

5

ػتَى ػَم

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػ ي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

bacterial food intoxication
cholera
amoebiasis & giardiasis, ascariaisis ,
oxiriosis
and tenia sagenata،hymenolepis nana ،

آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

ٍ oncluostoma duedenales
influenza
malaria
meningococcal infection
Brucellosis
tetanus
rabies
HIV
viral hepatitis
toxoplasmosis

اٍل Case Based Learning
در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر ديرٌ

ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي ومايد :
اخشاي هؼايٌات هشٍسي ًظاست تش ػَاسم خاًثي ادٍيِ
هذ تَتشولَصيه
تـخيق ساديَلَطيه
طشص فشػتادى ػوپل ّاي هختلفِ خْت اخشاي هؼايٌات ٍ
ٍ هطالؼِ ًتايح حاكلِ
اًتخاب سطين تذاٍي هٌاػة حال هشيواى ًظش تِ هواد
اػتطثاب ٍ حاالت هتشافمِ
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تا هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي هْاست ّاي ػيىل دسػي فَق الزوش
ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

اطفال

اطفال

اطفال

اطفال

اػاػات اهشام اطفال ( اػشام ٍ ػالين هؼوَل )

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم

amoebic and dehydration، acute diarrhea

استاد اجرا ومايد

persistent diarrhea& bacterial dysentery

اخز هـاّذُ هىول

thalassimia
leukemia
arthritis
Congenital heart diseases

ػَاهل  ،پتَخٌيض ،ػيش اهشام

abdominal pain،constipation

اخشاي هؼايٌات فضيىي ػيؼتن ّاي هختلفِ

:ARI

هؼايٌِ ًثن تؼييي فـاس خَى تؼييي ػشػت تٌفغ

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

.

UARI
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ػتَى ػَم

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

cough ,sinusitis
external &middle ear common cold ،
،inflammation
، Tonsilitis & Pharangytis croup ،
laryngitis ‘LTB epiglotitis spasmodic croup
foreign body aspiration

اًذاصُ گيشي دسخِ حشاست ػوَيت

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ
هطالؼِ اوتشٍواسديَگشافي
هطالؼِ ٍ تحليل ًتايح هختلفِ التشاتَاسي سٍتيي خَى ،
ادساس ،هَاد غائطِ ،هايغ دهاغي ًخاػي  ،تمـح ،هايغ
هفللي ،هايغ پشيىاسد  ،هايغ پشيتَاى ٍ bone marrow

pneumonia ,bronchial asthma : LARI
,bronchiolitis
giardiasis ,oxyuris ( parasitic disease

ايىَواسديَگشافي

)ascariasis hyminolepis nana tenea sagenata

ؿٌاخت دسخِ ديْايذسؿي اص ًظش ػشيشيات

urinary tract infection
megaloblastic، iron deficiency(anemiases

ػالين ؿٌاخت تخشيؾ ػحايا

thalasimia aplastic anemia hemolytic،

هطالؼِ وليـِ ساديَگشافي،

،

G6PDD

داًؼتي

التشاػًََگشافي ،

Integrated Management of

Childhood Illness (IMCI).
آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى

،meningites ،epilepsy ، fever ( convulsion

اٍل Case Based Learning

)encephalitis

در جريان سيكل كار عملي مشاَدٌ ومًدٌ ي در

heart failure
acute renal faiure
nephritic syndrome
glomerulonephrites
hypertension
porpura
typhoid fever &,hepatitis C,A, B jaundice
TB
brucellosis
measles
mumps
chickenpox
nutrition
common intoxication
Electrolyte &acid _ base disorders
neonatal care
physiologic jaundice

ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
ومايد:
اًذاصُ ًوَى ٍصى ٍ ،لذ ٍػايش هؼياسات آًتَپَهتشيه طفل
تؼييي ٍ ػياس ًوَدى غلظت ّاي هختلفةدٍايي دس
هحلَالت صسلي ٍ تؼييي ػشػت لطشات في دليمِ
تطثيك تيَب اًفي هؼذي
ػٌدؾ همذاس ادٍيِ تِ اػاع دفؼات يَهيِ ٍ تِ اػاع في
ويلَگشام ٍصى تذى تشاي اطفال
طشص تحشيش دسخَاػت هؼايٌات هختلفِ التشاتَاسي
اخشاي الىتشٍواسديَگشافي
تطثيك اٍوؼيدي ٍ واستشد ًيثَاليضس
تطثيك ادٍيِ اص طشيك سوتال

7

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

neonatal bacterial infection
neonatal umbilical problem
neonatal respiratory disorder
nutrition
vomiting and abdominal distention
skin ,meucus membrane
labour truma
Sepsis

اخشاي لَاط هؼذُ

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ
اخشاي تٌفغ هلٌَػي ٍ اخشاي هؼاط للثي
تا هشاػات ؿشايط تؼمين ٍ اخز تذاتيش حفظ اللحَي
هٌاػة ( غشم هلًَيت خَد  ،ػايش ّوىاساى ٍ هشين)
:
-

تطثيك صسليات داخل ػولِ

-

تطيك صسليات تحت الدلذي

-

تطثيك صسليات داخل ٍسيذي

-

تطثيك واًَالي داخل ٍسيذي

اسصياتي اًىـاف خؼوي ٍ دهاغي ًَصاد،طفل ٍ ًَخَاًاى
اسصياتي ػشيشي ٍ آًتشٍپَهتشيه ٍهؼيت تغزي طفل ٍ
ًَخَاًاى
داًؼتي ٍ اخشاي تذاتيش هٌاػة ػاخل دس ٍالؼات ػاخل
ًَصاداى ٍاطفال
داًؼتي ٍ اخشاي IMCI
Integrated Management of Childhood
Illness
.اخز ًوًَِ خَى تشا ي هؼايٌات
هحاػثِ دٍص دٍاّا تشاي اطفال تِ اػاع ػي ٍ يا ٍصى تذى
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش
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ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

خلذي

خلذي

خلذي

خلذي

ػيوَلَطي اهشام خلذي ( اػشام ٍ ػالين هؼوَل )

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم

pyoderma
eczema and dermatitis
 ، angio edema ، urticariaا anaphylaxes

استاد اجرا ومايد :

Persistant urticaria
Chronic urticaria
Pamphygus vulgaris
Erythema Moltiforme
Toxic epermolisis
Impetigo bulosa
LRP
Psoriasis vulgaris
Drug’s eruption
Bollous DE, F, DF , TEN
génitale aria lesion
mucus membrane lesion
pigmentation disorder

ػَاهل  ،پتَخٌيض ،ػيش اهشام

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

dermatophytosis
Acne
pediculosis & scabies
skin itching
leishmania
herpes simplex and herpes zoster
gonorrhea

اخز هـاّذُ هشيواى خلذي
ؿٌاخت اًَاع هختلفة اًذفاػات خلذي
اخشاي هؼايٌات فضيىي خلذي
تحليلي هؼايٌات التشاتَاسي غشم حلَل تـخيق ٍ
غشم ٍلايِ اص ػَاسم خاًثي ادٍيِ هؼتؼولِ دس خلذي
آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى
اٍل Case Based Learning
در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر
ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
ومايد :
اخشاي تطثيمات هَهؼي
خشاحي كغيشُ (دسيٌاط ليح  ،دٍس ًوَدى اًذفاػات اسچك
داس،
تَكيِ هؼايٌات التشاتَاسي غشم تـخيق ٍ غشم ٍلايِ
اص ػَاسم خاًثي ادٍيِ هؼتؼولِ دس اهشام خلذي
اخز تذاتيش الصهِ دس هَاخِ ؿذى تا هشين خلذي وِ ػثة
تغييش لَحِ هشهي ًـذُ ٍ هـىل تـخيليِ سا ػثة ًـَد.
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تا هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش
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ػتَى ػَم
ػالٍتاٌ
Other forms of psoriasis
Pityriasis Rosea
skin tumor
sexual
transmitted
disease

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

ػملي ٍػلثي

ػملي ٍػلثي

ػملي ٍػلثي

ػملي ٍػلثي

اػاػات اهشام ػلثي ( اػشام ٍ ػالين هؼوَل )

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم

اػاػات اهشام ػملي

استاد اجرا ومايد :

CNS infection
epilepcy
neuralgia
Bell’s palsy
anxiety
Panic
Obsessive compulsive disorder
depression
schizophrenia
mania
bipolar
psychosis
CVA
Coma
somatoform disorder
addiction and dependency
mental retardation
abnormal movement

تإهيي ساتطةهٌاػة طثي تيي داوتش ٍهشين تا دس ًظشداؿت

Cerebral atherosclerosis
Neurogenic bladder disorders
Extrapyramidal syndromes
Dementia
Cognitive disorder
sleep disorder
functional sexual disorder

ػَاهل  ،پتَخٌيض ،ػيش اهشام

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

هْاست ّاي ػلَم ػلَوي
اخز هـاّذُ هشيواى ػملي ٍ هشيواى ػلثي
اخشاي هؼايٌات فضيىي خاف ًَسٍلَطيه (ػىؼات )
,

sign

Babinski's

Kernig's and
Brudzinski's signs
هؼايٌِ اصٍاج لحفي ٍ ػيؼتن حشوي ٍ حؼي

آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى
اٍل Case Based Learning
در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر
ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
ومايد
هشالثت هشيواى وَها تلَست هىول ٍطشص اًتمال آى
هشالثت هشيواى فلح ػلثي تلَست هىول ٍطشص اًتمال
آى
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش
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ػتَى ػَم
ػالٍتاٌ
Coma
Myopathy
Neuropathy
Degenerative CNS
diseases
Eating diseases
Multiple sclerosis

فاسؽ

ٍِاهشاهيى

هَهَػات

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

ِ تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيى، هَهَػات اػاػي

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

آًْا اػت

. فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت

اهشام خشاحي

اهشام خشاحي

اهشام خشاحي

اهشام خشاحي

ػيش اهشام،  پتَخٌيض، ػَاهل

chest trauma and injuries
abdominal trauma & injuries
rupture of peptic ulcer
complication of peptic ulcer
peptic ulcer bleeding
pyloric stenosis
foreign body of stomach
appendicular mass
acute diffuse peritonitis
local peritonitis
spleen rupture
lever tumors
lever trauma
lever abscess
hydatid cyst of lever
extra lever biliary stone

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم

ٍ كذسي، اػاػات تـخيق ٍ تذاٍي اهشام خشاحي ػوَهي

: استاد اجرا ومايد

) تطٌي ( اػشام ٍ ػالين هؼوَل

اخز هـاّذُ دليك هشيواى خشاحي

اػاػات اػپؼي آًتي ػپؼي

هؼايٌِ فضيىي

abscess
phlegmon
cellulitis
پٌاسيغ

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

ػتَى ػَم
ٌػالٍتا
gastric tumor
acute gastric distention
gastric intrusion
ِاًؼذاد اٍػيِ هؼاسيم
ulcerative colitis
diverticulitis
intestinal tumor
intestinal intususuption
تغلف اهؼاء
تذٍس ػيىَم

ًِداًؼتي ٍ ػولي ًوَدى لَاًيي ػولياتخا
آؿٌايي تا ػاهاى ٍ لَاصم ػوَهي خشاحي
ػولي ًوَدى ؿشايط اػپؼي ٍ آًتي ػپؼي
ُ وال،  هاػه،  اػتفادُ اص دػتىؾ، ؿؼتي دػت
اخشاي پاًؼواى ّا ٍ تطثيك تٌذاط ّا
ِهؼايٌِ فضيىي ثذي
هؼايٌِ فضيىي كذس
هؼايٌِ فضيىي للة

pancreatic tumor
تَتشولَص ايليَ ػيىال
pancreatic tumor
peritonitis TB
biliry vesicle cancer
broncho pleural fistula
esophageal diverticle
esophageal tumor
surgical

indication
breast tumor
\
اػتطثاتات خشاحي اهشام دػاهي
للة
اػتطثاتات تَساوَتَهي

ِهؼايٌِ فضيىي اٍػي
acute pancreatitis
hernias
strangulated hernia
acute abdomen
intestinal obstruction
acute appendicitis
peritonitis
Anal Prolepses
mediastinal emphysema
empyma
thyroid gland tumor
breast tumor
diaphragm hernia
lung abscess
tumor and cysts of lung
foreign body of esophagus
achalasia

آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى
Case Based Learning اٍل
در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر
ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
: ومايد
 فلگوَى پاًاسيغ، تخليِ ًوَدى آپؼِ ّاي ػطحي
طشيمِ ّاي تَلف خًَشيضي
خياطِ ًوَدى ٍ خياطِ گشفتي
تطثيك تيَب اًفي هؼذي ٍ تيَ ب سوتال
تزل پلَسا
اخشاي هشالثت ّاي تؼذ اص ػوليات
هشالثت اص دسى هشين
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lymphangitis
lymphadenitis
burns
frostbite
bleedin
shocks
blood transfusion
bite
esophagitis
simple goiter
toxic goiter
breast abscess
rib fracture
Flail chest
pneumothorax
hemothorax
chest trauma and injury
first aid
drowning
electrical injuries

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

اخشاي cut down

cardiac valve stenosis
cardiac valve deficiency
aortic aneurism
stenosis and obstruction of arteries
peripheral artery aneurism
فيؼتَل ّاي ؿشياًي ٍسيذي

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ
تثثيت خذاس كذس
ووه ّاي اٍليِ دس هَخَديت تٌذؽ طشق تٌفؼي ػلَي
اخشاي ووه ّاي اٍليِ دس ّوِ ٍالؼات ًاؿي تشهيوات
هتؼذد ) ) Polytrauma
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش
اخشاي ووه ّاي اٍليِ دس ٍالؼات خشاحي
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التْاتات ٍسيذي
ٍسيغ ّاي اطشاف
ػَختگي ّاي ؿذيذ

فاسؽ

ٍِاهشاهيى

هَهَػات

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

ِ تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيى، هَهَػات اػاػي

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

آًْا اػت

. فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ
خشاحي اطفال

ػيش اهشام،  پتَخٌيض، ػَاهل
ػتَى ػَم
ٌػالٍتا
اًاٍهالي ّاي ٍالدي للة
تَهَس ّا
Cystic hygroma

Cleft lips
Cleft palet
blunt abdominal trauma
penetrating abdominal injury
children acute appendicitis
appendicular mass
intestine abstruction in children
peritonitis
Hypospediasis
Hernia
Hydrocel
Undescended testis
Hydrocephalus
Spina Bifida
urinary tract stone
Anal polyp
Anal prolaps
trauma of cranium
abdominal wall anomalies
congenital obstruction of digestive tract
atresia & stenosis of duodenal and small intestine in
children
Meconium ilius
Meconium plague
Imperforated anus
Megacolon
congenital mega colon
complication of appendectomy
congenital hypertrophy stenosis of pylor

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم
: استاد اجرا ومايد
اخز هـاّذُ ٍ هؼايٌات هاًٌذ خشاحي ػوَهي
اخشاي پاًؼواى ّا ٍ تطثيك تٌذاط ّا
آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى
Case Based Learning اٍل
در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر
ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
: ومايد
ٌِاخشاي خت
ٍ تَلف خًَشيضي
اّتواها ت خشٍخات وَچه
اخشاي پاًؼواى
هشالثت ّاي تؼذ اص ػوليات
cut down اخشاي
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش

congenital disorder of urinary tract
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Phemosis
Umblical granuloma
urinary retaintion
bowel obstruction
injury and trauma of children
fixation of fructurs and dislocation of
children

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

يَسٍلَطي

يَسٍلَطي

urology

يَسٍلَطي

اػاػات اهشام طشق تَلي

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم

( اػشام ٍ ػالين هؼوَل )

استاد اجرا ومايد :

urinary retention in adult and children
Phymosis
epididymo _orchitis
torsion of testes
renal colic
ا cystitis

اخز هـاّذُ هشين يَسٍلَطي

pyelonephritis
kidney abscess
chronic urine retention
anuria
Hematuria
traumatic kidney
trauma and injury of testicle scrotom and penis
scrotal tumor
inguinal lymph node edema
urinary tract stone
Undescendent testis
Hypospediasis
Epespediasis
Hydrocele
urinary complication of pelvic fractures

تَهَس ّاي وليِ

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

acute renal failure
trauma and injury of genital organ

هؼايٌات فضيىي حاف يَسٍلَطي
هطالؼِ ساديَگشافي ٍ ًتيدِ اٍلتشاػًََگشافي
آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى
اٍل Case Based Learning
در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر
ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
ومايد
تطثيك وتيتش هثاًِ
تخليِ ادساس
اخشاي پاًؼواى
هشالثت ّاي تؼذ اص ػوليات
خياطِ صدى ٍ خياطِ گشفتي
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش

14

تَهَس ّاي هثاًِ
تَهَس ّاي لوية
اختالطات ػٌگْاي طشق تَلي
sexual disease
&chronic renal
failure

acute

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

اهشام خشاحي ػلثي

اهشام خشاحي ػلثي

اهشام خشاحي ػلثي

اهشام خشاحي ػلثي

اػاػات خشاحي ػلثي ( اػشام ٍ ػالين هؼوَل )

در جريان سيكل كار تحت وظارت مستقيم استاد

تشهيوات لحفي واًتَطى ّاي دهاغي

اجرا ومايد :

خشحِ خلذ سؤع

اخز هـاّذُ

intracranial abscess
spinal tumor
spinal TB
واًال ػتٌَصع

ػَاهل  ،پتَخٌيض ،ػيش اهشام

دس حاالت ريل ووه ّاي اٍليِ اخشا  ،اّتواهات اخز ٍ

اخشاي هؼايٌات فضيىي

هشين تِ هتخلق اسخاع ؿَد :

آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى

cranial fracture
skull fractures
basilar skull fractures
spinal cord injury
spinal injury
intravertebral disc trauma

اٍل Case Based Learning

hydrocephalus
microcephalus
Spina bifida
brain compression

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

peripheral nerve trauma
cranial hemorrhage
depressed skull fractures of cranial bone
intra cranial hypertension
vertebral fractures
coma
Cerebrovascular Accidents
Cerebral edema

در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر
ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
ومايد :
هشالثت هشيواى فلح
تطثيك تيَب اًفي هؼذي
طشص اًتمال هشيواى خشاحي اػلاب
هشالثت هشيواى  CVAتلَست هىول ٍطشص اًتمال آى
تثثيت خاسخي ٍ غيش هتحشن ًوَدى هشيواى وؼش
فمشات
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش
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ػتَى ػَم
ػالٍتاٌ
ػَء اؿىال ٍالدي ػيؼتن ػلثي
اهشام اػتحالَي ػيؼتن ػلثي
تَهَس ّاي ػيؼتن ػلثي هشوضي
ٍ هحيطي
• intracranial tumours

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

استَپيذي ٍ تشٍهاتَلَطي

استَپيذي ٍ تشٍهاتَلَطي

استَپيذي ٍ تشٍهاتَلَطي

اػاػات استَپيذي ٍ تشٍهاتَلَطي ( اػشام ٍ ػالين هؼوَل )

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم

body and limb trauma
اػاػات تشهين وؼَس ٍ تشهيوات اًؼاج سخَُ

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

fracture fixation
bone infection
bone fractures and dislocation
simple complication of fractures
bone and joint TB
anomaly of feet
amputation

اهشام ػظوي ٍالدي ٍ يا ًاؿي اص تـَؿات هيتاتَليه

استَپيذي ٍ تشٍهاتَلَطي

ػَاهل  ،پتَخٌيض ،ػيش اهشام

استاد اجرا ومايد :

وؼش حَكلِ ّوشاُ تا توضق احليل

اخز هـاّذُ ٍ هؼايٌِ فضيىي

ػتَى ػَم

وؼش ػٌك فخز

ػالٍتاٌ

داًؼتي ٍ آهَختاًذى طشيمِ اػتؼوال orthosis
تـوَل walking

(

Walking aids

stick, crutches, walkers), Wheal
chairs.
تِ هشيواى هشتَطِ
تطثيك  Cervical Collarو

وؼش اطشاف ٍ هلغ دس خشياى حاهلگي
وؼشهلغ ٍ تشهين لحف
وؼش هلغ ّوشاُ تا ػَختگي
اًَاع گاًگشيي طشف
وؼش هلغ ّوشاُ تا فلح
وؼش هلغ ّوشاُ تا فلح

Lumbosacral corset
آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى

وؼش هلغ ّوشاُ تا تـَؽ ػملي

اٍل Case Based Learning

وؼش ّوشاُ تا آفات اٍػيِ ٍ اػلاب

در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر

اختالطات هغلك وؼَس

ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
ومايد :
اخشاي ووه ّاي اٍليِ ٍػاخل توشيواى تشهيوي ٍ
هلاب تِ وؼَس هختلفِ (ًاؿي اص كذهات هختلفِ
تشافيىي  ،خٌگ  ،افتيذى ،صلضلِ) ٍ فشاّن آٍسي صهيٌِ
هلَى اًتمال ؿاى تِ هشاخغ تخللي
تطثيك ّ splintا پالػتش ّا ٍ ػايش اّتواهات غشم غيش
هتحشن ػاختي يه ػوَ
تـخيق ٍ اكالح ٍهؼيت ًاهٌاػة ّيوَديٌاهيه
هدشٍحيي
اًتمال هشين اص تؼتش ٍ تشػىغ
ٍلايِ اص صخن تؼتش ٍ تثثيت ػظام هىؼَسُ
اسخاع خلغ هفاكل
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Muscular Dystrophies
Post-Polio Paralysis
Bone Tumours
Scoliosis, Kyphosis
Surgical approaches in
orthopedics
Internal fixation
External fixation
اًَاع فضيَتشاپي

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي
دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

آهپَتيـي طشف
اًذاصُ گيشي وَتاّي استَپيذي تخٌيىي
تطثيك abduction splint
تزل هفاكل
ٍهؼيت دادى هشين دس هيض استَپيذي
ٍهؼيت دادى هشين دس DHS
تطثيك فضيَتشاپي
ؿؼتي دػت ٍ Scrubs
تطثيك pelvic siling
تطثيك traction
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش
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ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

اهشام چـن

اهشام چـن

اهشام چـن

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ
اػاػات ٍ هؼايٌات فضيىي هشيواى (EYE

sign and

در جريان سيكل كار تحت وظارت مستقيم استاد
اجرا ومايد :

) symptoms

اخز هـاّذُ ٍ اخشاي هؼايٌات فضيىي هشيواى چـن

bacterial conjunctivitis
allergic conjunctivitis
neonatal conjunctivitis
Hordeolom
Blepharitis
Acute Dacryocystitis
Acute Adenitis
تشاخن

تؼييي لَُ سٍيت
تؼييي ػاحِ سٍيت
طشيك تطثيك هٌاػة ادٍيِ هَهؼي چـن (هشّن ّا ٍ لطش ُ
ّا )
آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى

vitamin A deficiency
physical and chemical trauma of eye
keratitis
Acute Glaucoma
Uveitis

اٍل Case Based Learning
در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر
ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
ومايد :
تؼييي فـاسچـن
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش
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اهشام چـن

 Keratitisػَاهل  ،پتَخٌيض ،ػيش اهشام

Uvitis
Acute Glucoma
Cataract
Squint
Scleritis
Episcleritis
Trichiasis
Entropium
Ectropium
Chronic dacruocystitis

ػتَى ػَم

ٍاهشاهيىِ

فاسؽ

هَهَػات اػاػي  ،تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيىِ

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هَهَػات

فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت .

آًْا اػت

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

اهشام گَؽ ٍ گلَ تيٌي

اهشام گَؽ ٍ گلَ تيٌي

اهشام گَؽ ٍ گلَ تيٌي

) sign and symptom ( basic of ENT

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم

trauma and inflammation of auricle
acute disease of external ear
diffuse external ear otitis
chronic external otitis
otomycosis
Otitis externa haemorrhagica
Impacted wax
اهشام غـاي طثل

استاد اجرا ومايد :

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ

Myrengitis bullosa
Acute suppurative otitis media
Acute necrotizing otitis media
Chronic suppurative otitis media ear
epistaxis
allergic rhinitis
Acute and Chronic rhinitis
sinusitis
Acute and chronic pharangitis
Acute and chronic tonsillitis
pharyngeal abscess
laryngitis

اخز هـاّذُ هشيواى گَؽ ٍ گلَ
هؼايٌات فضيىي هشيواى گَؽ ٍ گلَ
آؿٌايي تا ػاهاى تـخيليِ گَؽ ٍ گلَ ٍ تيٌي
آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى
اٍل Case Based Learning
در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر
ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
ومايد :
تاهپًَاد لذاهي اًف

ػَاهل  ،پتَخٌيض ،ػيش اهشام
Heamtoma of the auricula
Avulsion of pinna
Keratosis obturance
Otitis media with effusion
Chronic otitis media
Otosclerosis
Meniere’s disease
Nasal polyp
اًحشاف حداب اًف
Cal- well lac operation
Adenoid hypertrophy
اختالطات حاد هاػتَيذيت
اػتطثاب ػوليات لَصُ

وـيذى اخؼام اخٌثي اًف
وـيذى اخؼام اخٌثي گَؽ
لَاط گَؽ
اسخاع وؼَس اًف
تشهين خشٍحات وَچه
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش
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اهشام گَؽ ٍ گلَ تيٌي

ػتَى ػَم
ػالٍتاٌ
Preauricular pit sinus
Atresia of the external
canal
Mastoidectomy
Tumors
tonsillectomy
pharyngeal abscess
Para
and
retropharangeal abscess
neck mass and abscess
Tracheosotmy
laryngeal tumor

فاسؽ

ٍِاهشاهيى

هَهَػات

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

ِ تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيى، هَهَػات اػاػي

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

آًْا اػت

. فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت

ًؼايي ٍ ٍالدي

ًؼايي ٍ ٍالدي

ًؼايي ٍ ٍالدي

در جريان سيكل كار عملي تحت وظارت مستقيم

review of physioanatomy of female genital
system
taking history and physical examination
)sign and symptom ( of obstetric patient

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ
ًؼايي ٍ ٍالدي

ػيش اهشام،  پتَخٌيض،  ػَاهلUrinary incontinence in females
ػتَى ػَم
ٌػالٍتا
Par-ovarian cysts
Non
neoplastic
epithelial disorders.
Retroversion of the
uterus
Adenomyosis
Uterine fibroid
Acute inversion of the
uterus
Intrauterine
growth
restriction

Hirsutism
- Cancer of the vulva ( VIN – invasive cancer)
Tumors of the uterus
endometriosis
Carcinoma of the cervix and CIN
Endometrial carcinoma
Choriocarcinoma.
Benign and malignant swellings of the ovary cysts of
the ovary
Ovarian tumors
- Vulvar swellings ( non neoplastic – neoplastic)
hypofibrinoginemia
Abnormal uterine action
فيؼتَل ّاي تَلي تٌاػلي
فيؼتَل ّاي سوتٍَخيٌال
Genital prolapse
تلَع

: استاد اجرا ومايد
اخز هـاّذُ اص خاًن حاهلِ دسدٍسُ ّاي هختلفِ حول
ِاخشاي هؼايٌات فضيىي خاًن حاهل
ٍ هطالؼِ گضاسؿات هؼايٌات تـوَل اٍلتشاػًََگشافي
واسديَ تَوَگشافي
تخويي احتوالي ػي حول
اكغاي آٍاص للثي خٌيي تَػط فييتَتؼىَج ّا ي
اّتواهات لثل اص ٍالدت
آهَصؽ تِ اػاع ٍالؼِ تشاي اهشام ؿايغ اًتخاتي ػتَى
Case Based Learning اٍل
در جريان سيكل كار عملي مشادٌ ومايد يدر
ديرٌ ستاژ تحت وظارت مستقيم استاد عملي
: ومايد
) ػمط ٍ هَلش، تـخيق حاهلگي غيش ًَسهال ( اوتَپيه
هشالثت ّاي دٍسُ حول
ُتـخيق حاالت تْذيذ وٌٌذ
Episiotomy
تـخيق تفشيمي هياى خًَشيضي ّاع هختلفِ لثل اص
ٍالدت
 ٍ اخزlate pregnancy تـخيق ػالين خطشيِ دس
اّتواهات هٌاػة ٍ اسخاع آى تِ هتخلق
اسصياتي خًَشيضي ّاي دٍسُ اخيش حاهلگي ٍ اخز تذاتيش
هٌاػة تا تإويذ سٍي ػذم اخشاي هؼايٌِ هْثلي
داًؼتي هيتَد ّاي اسصياتي كحت هٌذي خٌيٌي
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physiologic change in pregnant woman
diagnosis of pregnancy
labor care
Fetus
fetus antenatal systems
amniotic fluid and it is disorder
antenatal management
normal birth and it is stages
diagnosis and management of risk full
hypertension with pregnancy ( pregnancy
،heart diseases ، ,diabetes with pregnancy
and UTI malaria anemia
، abortions ( bleeding during pregnancy
;

Placenta previa ;
) molare pregnancy

Ectopic pregnancy
Placental abruption

vomiting during pregnancy
Rh isoimmunization ٍ Rh ػاهل
diagnosis ,prevention and risk factors of
venous thrombosis
abnormal birth
neonatal care and postpartum
Occipito-posterior positions
Face and brow presentations
Breech presentation
shoulder, cord and complex presentations
twice pregnancy and further
Contracted pelvis and cephaphalo pelvic
disproportion
Obstructed labor

فاسؽ

ٍِاهشاهيى

هَهَػات

اهشاهيىِ فاسؽ طة هؼالدي هىلف تِ داًؼتي تـخيق (احتوالي ) آى

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

ِ تـخيق ٍتذاٍي( يا اّتواهات) اهشاهيى، هَهَػات اػاػي

پٌَّحي ّاي طة هؼالدي

هيثاؿذ ٍ ايداب اسخاع تِ هتخلق سا هي ًوايذ

آًْا اػت

. فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف اػت

اخشاي ٍالدت ًَسهال

diagnosis and management of uterine rapture
tear of cervix vagina and perineum
postpartum bleeding
placenta retention
shocks in obstetric patient s
congenital anomalies of newborns
evaluation of newborn health
Preterm labor and prematurity
Postpartum pregnancy
asphyxia of fetus and neonatal
trauma of newborn during labor

دسهَسد آًْا هؼلَهات اخوالي
داؿتِ تاؿٌذ
اسصياتي اختالطات ػِ هاُ اخيش حاهلگي ٍ اخز تذاتيش
هٌاػة
Apgar تـخيق ًَصاد ػالن ًٍَصاد هشين تا اػتفادُ اص
score

ٍ اخشاي اّتواهات الصهِ ػاخل تشاي ًَصاداى
تـخيق ٍ تذاٍي هشيواى ػتَى اٍل تحت ًظش هؼتمين
اػتاد دس داخل تؼتش ٍ ؿؼثِ خاسج تؼتش
تحشيش ًؼخِ تادس ًظش داؿت هؼياسات ًؼخِ ًَيؼي هؼمَل
ٍ هٌاػة
ػالٍتاً اخشاي ّوِ هْاست ّاي دٍسُ ػيىل دسػي فَق
الزوش

تة ٍ تميحات دٍسُ ًفاع
Dysmenorrhea and Premenstrual Syndrome
infertility
basic of gynecology
) sign and symptom (
menopause ,amenorrhea ,ovulation disorder
كذهات هؼوَل ًؼايي
abnormal gynecologic bleeding and
trauma &tearing of perineum ,
genital tract infection
Acute and chronic pelvic pain
Acute and chronic pelvic inflammatory
disease
Chronic specific pelvic infections
vaginal discharge and bleeding
Perimenopausal disorders
Atrophic vaginitis
toxoplasmosis
sexual transmitted disease
) candidiasis trichomonas & ) اهشام هماستتي
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هَهَػات وِ فاسؽ پٌَّحي ّاي
دسهَسد آًْا

ػايش هْاست ّا

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

هَهَػات اػاػي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف

آًْا اػت

. اػت

طة هؼالدي

هؼلَهات اخوالي داؿتِ تاؿٌذ
ساديَلَطي

ساديَلَطي

 اػاػات ػي تي ػىي ٍ ام آس: ارتباط يافته هاي راديولوژيك فوق يا امراض و حاالت ذيل
: صدر
ِآي تلَست خالك
Asthma , Aneurysms and vascular dissection ,
ٍ  اػاػات اًٍَوَلَطيPulmonary emboli , Pulmonary neoplasms
 ساديَتشاپيHaemoptysis , Thyroid dysfunction ,thyroid
masses and Breast Masses
: بطن
Abdominal pain , masses and trauma ,
Inflammatory bowel disease , Jaundice ,
Hepatic neoplasms , Biliary disease, Renal
failure and urinary obstruction , Haematuria ,
Urological neoplasms . Renal and urinary
infection
: عظام
Bone and soft tissue infection , trauma , and
tumours , Diagnosis of undisplaced or stress
fractures , Investigation of spinal injury ,
Investigation of low back pain , Metabolic bone
disease , Arthridites , Head injury , Intracranial
haemorrhage and infarction , Spinal cord
compression and radiculopathy , , Deafness ,
Disease of paranasal sinuses , Cervicofacial
cancer , Salivary disease , Oropharyngeal
lesions
-

ساديَلَطي

ساديَلَطي

: تشخيص
Cardiac enlargement
Cardiac failure and pulmonary
oedema
Pleural effusion
Pneumonia
Tubreculosis

, Vertebral

Sclerotic and lytic metastases
Skull fracture
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ٍ اسصؽ ٍهؼيت ّاي ساديَگشافيه (لذاهي – خلفي
) خٌثي
، ًمؾ ساديَگشافي دس تـخيق تا دس ًظش داؿت لَت
هحذٍديت ّا ٍ خطشات ًاؿي اص آى

Pulmonary collapse and
consolidation
Misplaced endoluminal tubes
Pneumothorax, including tension
Pneumomediastinum and
subcutaneous emphysema
Hyperinflation of lungs
Free gas beneath the diaphragm
Detection of pulmonary and
mediastinal masses
Small and large bowel obstruction ,
Toxic megacolon ,
Signs of intestinal perforation ,
Urinary calculi , Gallstones ,
Common fractures in the limbs
Fracture of femoral neck , the wrist
and scaphoid , the shoulder,
including dislocation , Pelvic
fractures
Signs of osteoarthritis/rheumatoid
arthritis
Disc space reduction
Collapse

ِاػاػات ساديَلَطي تلَست خالك

اهشاس اػتفادُ تيوَسد ٍ غيش هشٍسي اهافي اص
ساديَگشافي
اػاػات ٍ ٍيظگي ّاي ساديَگشافي ًضد اطفال
 حؼاػيت، ؿيَُ ّاي هحافظتي هشيواى اص اهشاس ؿؼاػي
اًؼاج هختلفِ دس هماتل ؿؼاع ٍ آگاّي اص ايٌىِ وذام
، هؼيٌات ػثة تَليذ دٍص تلٌذ اًدزاتي ؿؼاػي هي ؿَد
دس ًظش گشفتي ػايش ٍػايل تـخيلِ تذيل تؼَم
ساديَگشافي
ٍ ساديَگشافي ٍحاهلگي ( اصدياد خطشات آى تاالي هادس
طفل ) تإويذ سٍي ػذم اخشاي هؼايٌات غيش هشٍسي دس
ِيي هشحل
 اهشام، هؼايٌات ساديَگشافيه ػاخل دس تشهيوات
 دهاؽ ٍ تطي، حاد للة

هَهَػات اػاػي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف تِ اخشاي

اػت .

آًْا اػت

ػايش هْاست ّا

هَهَػات وِ فاسؽ پٌَّحي ّاي
طة هؼالدي

دسهَسد آًْا

هؼلَهات اخوالي داؿتِ تاؿٌذ

Cervical spine fracture and
dislocation
Fractures in children
Classification of simple,
comminuted and compound
fractures
آؿٌايي تا هاؿيي سادٍگشافي
اخز ساديَگشافي تـوَل ؿؼتَ ؿَي فلن
تطثيك هَاد وثيفِ barium meal ‘ barium ، IVP
enema
مطالعه گزارش معاينات
• Echocardiogram
• CT Scanning
• MRI

-
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هَهَػات اػاػي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ داًؼتي آى هىلف

هْاست ّاي وِ فاسؽ طة هؼالدي تِ هىلف داًؼتي آًْا

اػت .

اػت

اًؼتيضي

اًؼتيضي

basics of general anesthetics
indication & contraindication
ketamine -

در جريان سيكل كار عملي اجرا ومايد:

ػايش هْاست ّا

هَهَػات وِ فاسؽ پٌَّحي ّاي
طة هؼالدي

دسهَسد آًْا

هؼلَهات اخوالي داؿتِ تاؿٌذ

 propofolhalothane
 nitrous oxidemuscle relaxant -

هـاّذُ هشين
تؼييي ًثن  ،فـاس خَى  ،ػشػت تٌفغ  ،دسخِ حشاست
تذى
هطالؼِ هؼايٌات هشين ٍ اطويٌاى اص ػذم هَخَديت هَاًغ
اًؼتيتضي تِ اػاع هؼايٌات ٍ ًظش دوتَساى داخلِ
در جريان سيكل كار عملي مشاَدٌ ومايد:

muscle relaxant antidotes -

اًؼتيضي ػوَهي

side effects and contra indication of -

اًؼتيضي ًخاػي

spinal anesthetics
\

اًؼتيضي

تالن ّا ػلثي
اًتَتيـي
تطثيك Nasogastric tube
تطثيك pulse oximeter
تطثيك ventilator
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اًؼتيضي

