دانشکده پزشکی

برگزاری دوره کارورزی بالینی در مرکز
آموزشی درمانی

ابالغ لیست کارورزان گروههای مختلف آموزشی با مشخص بودن مدت زمان آن
از طرف دانشکده پزشکی به معاونت آموزش بالینی مرکز و مدیران گروه

برنامه درسی ترم دوم کارورزی Noncore
کد درس

نام درس

واحد

کد درس

نام درس

واحد

200

کارورزی ارتوپدی

 2تا  4واحد

203

کارورزی ارولوژی

 2تا  4واحد

189

کارورزی بیماری های داخلی

 12واحد

218

کارورزی بیماریهای عفونی

 2تا  4واحد

191

کارورزی بیماریهای قلب و عروق

 3واحد

221

کارورزی بیماریهای اعصاب

 2تا  4واحد

193

کارورزی بیماریهای کودکان

 12واحد

224

کارورزی بیماریهای پوست

 2تا  4واحد

197

کارورزی جراحی عمومی

 8واحد

226

کارورزی بیماریهای چشم

 2تا  4واحد

207

کارورزی بیماریهای زنان و مامایی

 4واحد

228

کارورزی بیماریهای گوش و حلق و بینی

 2تا  4واحد

210

کارورزی پزشکی اجتماعی و خانواده

 4واحد

212

کارورزی روانپزشکی

 4واحد

215

کارورزی طب اورژانس

 4واحد

برنامه درسی ترم اول کارورزی Core

جمع واحد16/3 :

232

کارورزی پزشکی خانواده

 1واحد

233

کارورزی جراحی مغز و اعصاب

 1واحد

234

کارورزی طب سنتی

 1واحد

235

کارورزی بیهوشی

 1واحد

236

کارورزی مسمومین

 1واحد

237

کارورزی بیماریهای روان تنی

 1واحد

238

کارورزیپزشکی قانونی

 1واحد

239

کارورزی طب فیزیکی و توانبخشی

 1واحد

تنظیم روتیشن کارورزان در بخش های مرتبط  ،تنظیم کشیک ماهانه و
اعالم به معاونت آموزش بالینی  ،دفتر پرستاری و بخشهای مرتبط

برگزاری کالس توجیهی بدو ورود برای کارورزان و اعالم قوانین و
مقررات گروه و اجرای برنامه آموزشی طبق برنامه ی تنظیمی
آموزش بر بالین بیمار در بخش های بالینی زیر نظر اساتید و دستیار

آموزش در بخش های سرپایی و درمانگاهی زیر نظر

مربوطه ،حضور در برنامه های آموزشی(گزارش صبحگاهی ،ژورنال

اساتید و دستیار مربوطه و حضور در برنامه های

کالب ،کنفرانس مشترک و)..

آموزشی

ارزیابی کارورزان در بخش های بالینی و برگزاری آزمون ها (کتبی ،
شفاهی DOPS، OSCE ،و  Mini-CEXو  )..در پایان دوره

اعالم نتایج ارزیابی کارورز به
دانشکده پزشکی

