ثسوِ تعبلی

داًطگبُ علَم پشضكی ضْيذ ثْطتی ،داًطكذُ پشضكی

فرم پروپوزال دوره هاي انتخابي مقطع کارآموزي پسشکي عمومي
هقذهِ:
سپبس خذای را کِ تَفيق خذهت ثِ پزتالش تزیي ٍ عشیشتزیي جَاًبى ایي هشر ٍ ثَم را ث زای ه ب ف زاّن
کزدُ است .در راستبی ارتقبی آهَسش پشضكی عوَهی ٍ عزح رفزم ،داًطكذُ پشض كی در ا بف ف زاّن
سبسی هقذهبت پيبدُ سبسی اٍليي دٍرُ ارائِ ٍااذّبی اًتخبثی ک برآهَسی ،اس اثت ذای تيزه بُ  1391ه ی
ثبضذ .در عی ایي دٍرُ ّز کبرآهَس هلشم ثِ گذراًذى ٍ 9ااذ اًتخبثی هی ثبضذ .قبلت ارائِ ٍااذ ث ِ هبًٌ ذ
ثخص ّبی ثبليٌی خَاّذ ثَد .ثخطی کِ در هذت ّ 4فتِ ارائِ هی گزدد ،هعبدف ٍ 4/5ااذ ٍ ثخطی کِ در
هذت ّ 8فتِ ارائِ هی گزدد ،هعبدف ٍ 9ااذ است .در ٍاقع گذراًذى ٍ 9ااذ ثِ دٍ صَرت اهكبًپ ذیز ه ی
ثبضذ:
 .1اًتخبة یک ثخص ّ 8فتِ ای
 .2اًتخبة دٍ ثخص ّ 4فتِ ای (ّز ثخص ّ 4فتِ ایٍ 4/5 ،ااذ هحسَة هی گزدد)
ثْويي جْت فزم ّبی ابضز ثعٌَاى فزاخَاى تعزیف دٍرُ ّبی اًتخبثی هقغع کبرآهَسی خ ذهتتبى ارائ ِ
ضذُ است .در ضوي کليِ اعالعبت السم در سبیت داًطكذُ پشضكی ٍ ليٌک ثزًبهِ اصالابت ٍ دٍرُ ّ بی
اًتخبثی در دستزس هی ثبضذ.
اهيذ است در دٍرُ جذیذ ثب افظ دستبٍردّبی دٍرُ ّبی پيص در اداهِ ایي هسيز هَفق ثبضين.
 -1عٌَاى دٍرُ:
عٌَاى دٍرُ
تبریخ ارائِ
تُضیخ :اَلُیتٍبی کمیتً اوتخببی در پیُست یک آمذي است.

 -2گزٍُ آهَسضی هتَلی دٍرُ:

 -3هسئَف دٍرُ:
وااااابا ي وااااابا
خبوًادگي:
ضمبرٌ تمبس:
ضمبرٌ فىس:
ایمیل:
آدرس:
تُضیخ :مسئُلیت کلی اجزای دَري ،پبسخگُیی َ ٌمابٌىگی ٌابی مسب باز هٍاذي مسائُه دَري ُاٌاذ
بُد .مسب است ،مسئُه درص هضُ ٌیئت هلمی داوطگبي هلُب پشضکی ضٍیذ بٍطتی ببضذ.
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 -4هذرسيي دٍرُ:
وبا يوبا خبوًادگي

درصذ مطبروت

گزيٌ آمًسضي

امضب

تُضیخ :مبىبی امتیبس بزای مُاردی مبوىذ  scholarshipآمُسضای ،درصاذ مطابرکت ٌاز کاذاب اس اسابتیذ در
دَري می ببضذ.

 -5ظزفيت دٍرُ:
حذاوثز ظزفیت

حذالل ظزفیت
 -6دٍرُ ّبی پيطٌيبس :
-1
-2
-3

تُضیخ :بب تُجً بً ایىکً کبرآمُسان دَري هلُب پبیً را طی کزدي اوذ ،مىظُر اس پایص ویابس در ایاه دَري ،دَري
ٌبیی است کً کبرآمُس ببیذ در دَري کبرآمُسی طی کزدي ببضاذ .باً ضازم ممکاه اسات در دَري اوتخاببی
طب سبلمىذان ،گذراوذن بخص دا لی پیص ویبس ببضذ.

 -7اّذاف اصلی آهَسضی دٍرُ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
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تُضیخ :اٌذاف امُسضی ،مقبصذی ٌستىذ کً کبرآمُس مسب است در اوتٍبی دَري بً آوٍاب دسات یبباذ .باً
مثبلٍبی سیز تُجً ضزمبییذ.


بکبرگیزی داوص هلُب پبیً بزای مذیزیت بیمبر مبتال بً ....



بکبرگیزی مستىذات ()evidence-basedبزای مذیزیت بیمبر ...



ارسیببی (ضزح دبه گیزی َ معبیىً) بزای بیمبر ...



تذَیه َ اجزای بزوبمً تطخیصی مىبسب بزای بیمبر...



تذَیه َ اجزای بزوبمً مزاقبت َ درمبن مسب بزای بیمبر ...



تذَیه َ اجزای بزوبمً پیگیزی ()follow upبزای بیمبر ...



اوجبب پزَسیجز  ...بز رَی ...

 -8ثزًبهِ آهَسضی:

تعذاد در عَف
دٍرُ

راّجزد آهَسضی
ثزگشاری والس ثب ريیىزد سخىزاوي
ثزگشاری والس ثب ريیىزد ثحث گزيَي
حضًر در درمبوگبٌ (مطبروت درضزح حبل گیزی)
حضًر در درمبوگبٌ (مطبروت در ثزوبمٍ تطخیص ي درمبن)
حضًر در ثخص ثبلیىي (مطبروت درضزح حبل گیزی)
حضًر در ثخص ثبلیىي (مطبروت در ثزوبمٍ تطخیص ي
درمبن)
حضًر در ايرصاوس (مطبروت درضزح حبل گیزی)
حضًر در ايرصاوس (مطبروت در ثزوبمٍ تطخیص ي درمبن)
حضًر در راوذَبی ثخص
حضًر در صيروبل والة
حضًر در گشارش صجحگبَي
حضًر در اتبق ػمل
َمىبری در تحمیك (تذيیه پزيپًسال ،جمغ آيری دادٌ َب،
تحلیل دادٌ َب ي وًضته گشارش)
اوجبا تحمیك ثطًر مستمل
وبر در جبمؼٍ (فیلذ)
آضىبیي ثب دستگبٌ َب ي امىبوبت پبرا ولیىیه
ثزگشاری سمیىبر داوطجًیي
آمًسش در آسمبیطگبٌ

تُضیخ :در صُرتیکً راٌبزدٌبی دیگزی مسب است بً لیست اضبضً ضزمبییذ.

 -9عَف هذت دٍرُ:
تؼذاد َفتٍ ( 4یب َ 8فتٍ)
مبَُبیي اس سبل وٍ ديرٌ لبثل ارائٍ است.
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هالاظبت

 -10رفزاًس ّبی تئَریک دٍرُ:
-1
-2
-3
-4
 -11هحل اجزای دٍرُ:

هحل یب هحلْبی اجزای دٍرُ

تعذاد ّفتِ ّبیی کِ دٍرُ در ایي هحل ثزگشار هی ضَد

ثیمبرستبن ....
ثیمبرستبن ....

ٍ -12ظبیف کبرآهَس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
تُضیخ:
بزای تذَیه َظبیف کبرآمُس ،بً مثبلٍبی سیز تُجً ضزمبییذ:
 دضُر َ مطبرکت در کلیً بزوبمً ٌبی امُسضی
 مذیزیت بیمبران کً مزاقبت آوٍب بً دستیبر سپزدي ضذي است.
 تذَیه مگ بُک (تذَیه ضزح کلیً ضعبلیتٍبی آمُسضی رَساوً)
 اوجبب تکلیف ٌبی مذُلً تُسظ مسئُه یب مذرسیه دَري (ارائً سمیىبر ،گشارش صبذگبٌی،
مزاقبت بیمبر)

ً -13حَُ ارسضيبثی داًطجَیبى

درصذ اس ًوزُ کل کِ هتعلق ثِ ایي رٍش است

رٍش ارسضيبثی
آسمًن وتجي چىذ گشیىٍ ای
آسمًن وتجي تطزیحي
آسمًن ضفبَي در پبیبن ديرٌ
حضًر ي مطبروت وبرآمًس در ديرٌ ثز اسبس وظز مسئًل
ديرٌ
ارسیبثي گشارش َبی وبرآمًس
آسمًن ػملي ثز ثبلیه ثیمبر
اوجبا یب َمىبری در تحمیك
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تُضیخ :اگز رَش یب رَضٍبی دیگزی مذ وظزتبن است اضبضً ضزمبییذ.

 -14اهضب
مسئًل ديرٌ:

مذیز گزيٌ آمًسضي متًلي:

تُضیخ :امضبی مذیز گزَي آمُسضی بزای تبییذ دَري در کمیتً دَري ٌبی اوتخببی ضزَری است.

تَجِ :ایي ثخص تَسظ هسئَف کويتِ دٍرُ ّبی اًتخبثی در ثزًبهِ آهَسضی پشضكی عوَهی داًطكذُ
پشضكی تكويل هی ضَد.
ً -1تيجِ ثزرسی کويتِ ثزًبهِ ریشی آهَسضی:
ایه پزيپًسال در جلسٍ مًرخٍ ...............................ومیتٍ ثزوبمٍ ریشی آمًسضي ثزوبمٍ آمًسضي پشضاىي ػماًمي رازح
گزدیذ .ي وتیجٍ ثٍ ایه ضزح اػالا ضذ.
.............................................................................................................................................................................................................
تًجٍ :در صًرت مصًة ضذن ديرٌ در ومیتٍ ديرٌ َبی اوتخبثي در ثزوبمٍ آمًسش پشضىي مًارد سیز مطخص گزدد.
ً -2حَُ ارائِ دٍرُ
ایه ديرٌ ري َ............فتٍ مؼبدل ...........ياحذ تئًری ي ...........ياحذ ػملي ثزای ارائٍ ثاٍ داوطاجًیبن ديرٌ وابرآمًسی
در ثزوبمٍ آمًسضي پشضىي ػمًمي در تزا..........سبل تحصیلي .........................مًرد تبئیذ لزار گزفت ي ثب تًجٍ ثاٍ وتابی
ارسیبثي ديرٌ ي در صًرت تًافك استبد تمذیذ خًاَذ ضذ.
 -3هعبدف ٍااذی
مؼبدل ياحذی ایه ديرٌ ثزای مجمًع اػضب َیبت ػلمي مجزی رزح ،در صًرت اجزای ديرٌ ،در َاز تزا.........ياحاذ
تئًری ي ..............ياحذ ػملي محبسجٍ مي ضًد
تًجٍ :مؼبدل ياحذی ایه ثىذ ثزای مجمًع اسبتیذ مجزی رزح محبسجٍ ضذٌ وٍ ثز اسبس گشارش مسائًل ديرٌ پاس
اس اجزا ،مجىي ثز مطبروت َز یه اس اسبتیذ ثٍ تفىیه اػمبل مي ضًد .
 -4اصالابت السم در صَرت تبیيذ هطزٍط
-1
-2
-3
-4
-5

 -5دالیل عذم هَافقت ثب ارائِ ایي دٍرُ در صَرت عذم تبیيذ عجبرتٌذ اس:
-1
-2
-3
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 -6اهضب
مؼبين آمًسش پشضىي ػمًمي

مسئًل ومیتٍ ديرٌ َبی اوتخبثي

پیًست یه:
ػىبيیه سیز ثؼىًان ايلًیت َبی ديرٌ َبی اوتخبثي ممطغ وبريرسی آمذٌ است .درصًرت ارائٍ ػىًاوي خابر اس ػىابيیه
سیز ،ثب تبییذ ومیتٍ ديرٌ َبی اوتخبثي ياحذ لبثل ارائٍ مي ثبضذ.
ايرصاوسُبی ضبیغ داخلي

مُبرتُبی ػملي
(پزيسیجزَبی) پشضىي

تحمیمبت پشضىي ي پشضىي مجتىي ثز ضًاَذ

ايرصاوسُبی ضبیغ جزاحي

مُبرتُبی مذیزیت سالمت

مذیزیت دیبثت

ايرصاوسُبی ضبیغ سوبن

آضىبیي ثب مذیزیت تجُیشات
پشضىي

خذمبت سالمت وًجًاوبن

ايرصاوسُبی ضبیغ ايريلًصی

مُبرتُبی پشضىي خبوًادٌ

خذمبت سالمت جىسي

ايرصاوسُبی ضبیغ ارتًپذی

آلزصی ي ایمًوًلًصی

اوفًرمبتیه پشضىي

ايرصاوسُبی ضبیغ ارفبل

مذیزیت درد

آسیجُبی اجتمبػي (اػتیبد ،خطًوت )...

ايرصاوسُبی ضبیغ رياوپشضىي

رت پیطگیزی

رت سبلمىذان

ايرصاوسُبی ضبیغ ENT

رت ايرصاوس

تطخیص َبی ضبیغ آسمبیطگبَي (آومي)... ،

خذمبت تزن اػتیبد

رت فیشیىي ي ثبستًاوي

وبثبريری

خذمبت رت وبر

رت آلتزوبتیً

تغذیٍ

خذمبت لیشر درمبوي

صوتیه پشضىي

مذیزیت تزيمب

ایمىي ثیمبر ي خطبَبی پشضىي

خذمبت تسىیىي

پشضىي لبوًوي
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