
 هاي نظري و کسب امتیازات الزم مجوز پیدا دانشجويان پزشکی پس از آموختن دانش

اي وارد دوره بالینی شده و با طی دوره کارورزي هاي حرفهتا تحت نظارت اعضاي هیات علمی، براي کسب مهارتکنند می

در اين دو دوره، دانشجويان پزشکی موظفند تا ضمن حفظ و  و کارآموزي به اخذ مدرك دکتراي پزشکی مفتخر شوند.

ها پرداخته رستان در دوره کارورزي به آموختن مهارترعايت شئون شرعی و اخالق پزشکی، در کلیه ساعات حضور در بیما

نامه شرح وظايف کارورزان، اين اقدامات به سه و به انجام برخی اقدامات تشخیصی و درمانی مبادرت ورزند. بر طبق آيین

 شوند: دسته تقسیم می

 تنها با موافقت و تحتآنها انجام تی که اقداما دسته دوم باشدبر عهده کارورز میآنها انجام اقداماتی که  دسته اول

به  ي که انجام آنها تنهاامور دسته سومو در نهايت  باشدعهده کارورز مینظارت مستقیم پزشک معالج يا دستیار بر 

گیري براي کشت خون، گیري وريدي، نمونهنمونهي، گیرتزريق، رگشامل:  باشد،میعهده کارورز منظور کسب مهارت بر

خون محیطی، ساکشن ترشحات  آمیزي گرم، تفسیر میکروسکوپی نمونه ادرار و الم، پانسمان ساده، رنگECG گرفتن

 .حلق و لوله تراشه و فیزيوتراپی تنفسی

عروقس و ريه و فضاي پلور ، سیستم  –اين کتاب در يازده بخش شامل ترمیم زخم، دستگاه گوارش و کبد، سیستم قلب  

 گردد.    ادراري و لکن، گوش و حلق و بینی، سیستم مفاصل و استخوان، راه هوايی، پوست و غدد می

تمامقد

  . شستن دستفصل اول: 
  دوم: پوشیدن دستکشفصل 
  سوم: لوازم جراحیفصل 
   چهارم: آنژیوکتفصل 
   پنجم: کاتترهای مثانهفصل 

  ترمیم زخم 

   های حاد )بخیه(ششم: ترمیم زخمفصل 
  هفتم: اصول بخیه زدنفصل 
   حسی موضعیهشتم: بیفصل 

  دستگاه گوارش و کبد 

  .یشکم نهم: پاراسنتزفصل 
  آنالیز مایع صفاقیدهم: فصل 
  بلک مور لوله تعبیهیازدهم: فصل 
  .دوازدهم: اینتوباسیون نازوگاستریکفصل 

   فصل سیزدهم: تعویض لوله گاستروستومی
   فصل چهاردهم: الواژ پریتوئن

  فصل پانزدهم: بیوپسی کبد از راه پوست

  عروقی-سیستم قلبی

  .شانزدهم: کانوالسیون داخل وریدی محیطیفصل 
   ABGبرای  شریانی فصل هفدهم: خونگیری

  فشارخون گیریاندازهفصل هجدهم: 
  .براکیال-نکلا فشارخون اندکسفصل نوزدهم: 

   فصل بیستم: کات داون وریدی
  ..فصل بیست و یکم: دسترسی به مجرای شریانی

  فصل بیست و دوم: کاتترگذاری وریدی مرکزی ورید ساب کالوین
  کاتتر ورید فمورال تعبیهفصل بیست و سوم: 

  فشار ورید مرکزی گیریاندازهفصل بیست و چهارم: 
  پریکاردیوسنتز اورژانسیفصل بیست و پنجم: 

  ریوی-فصل بیست و ششم: احیای قلبی

  ریه و فضای پلور 

  دهانی فصل بیست و هفتم: اسپری استنشاقی
   اولیه خودی خودبه پنوموتوراکس در آسپیراسیون سوزنیفصل بیست و هشتم: 

   بیست و نهم: توراسنتزفصل 

  



  .فصل سی و یکم: پلورودز شیمیایی
   بیوپسی پلورفصل سی و دوم: 

  سیستم ادراری و لگن 

   سوند ادراری در مردانفصل سی و سوم: تعبیه 
   سوند ادراری در زنانفصل سی و چهارم: تعبیه 

   بیوپسی آندومترفصل سی و پنجم: 

  گوش و حلق و بینی

  فصل سی و ششم: معاینه حلق و حنجره
   شستشوی گوشفصل سی و هفتم: 

  فصل سی و هشتم: خونریزی از بینی
  .فصل سی و نهم: خارج کردن جسم خارجی

  .و برداشت سرومن اتوسکوپیفصل چهلم: 
   فصل چهل و یکم: کریکوتیروئیدوتومی

  سیستم مفاصل و استخوان 

   بندیفصل چهل و دوم: آتل
   از مغز استخوان گیریچهل و سوم: نمونهفصل 
  پا چهل و چهارم: آرتروسنتز مچفصل 
  چهل و پنجم: آرتروسنتز مچ دست فصل 
  چهل و ششم: آرتروسنتز آرنجفصل 
  زانو چهل و هفتم: آرتروسنتزفصل 
  چهل و هشتم: آرتروسنتز متاکارپوفاالنژیالفصل 
  .چهل و نهم: آرتروسنتز شانهفصل 
  پنجاهم: آسپیراسیون و یا تزریق داخل مفصلی در بزرگساالنفصل 

  ..فصل پنجاه و یکم: تزریق درمانی ناحیه شانه
  کودکان در کاتتر داخل استخوانی تعبیهفصل پنجاه و دوم: 

   فصل پنجاه و سوم: پونکسیون کمری

  راه هوایی 

  لوله گذاری داخل تراشهفصل پنجاه و چهارم: 
  فصل پنجاه و پنجم: باز نگه داشتن مجاری هوایی

   خارج کردن لوله تراشهفصل پنجاه و ششم: 
   های پزشکی در اورژانس ایهرحنج هایماسکفصل پنجاه و هفتم: 

  پوست 

   پوستی توبرکولین فصل پنجاه و هشتم: تست
   آبسه فصل پنجاه و نهم: برش و درناژ

  یوپسی پانچ پوستفصل شصتم: ب

  غدد 

  تیروئیدهای آسپیراسیون سوزنی ظریف فصل شصت و یکم: آزمون
  انسولین تزریقفصل شصت و دوم: 

 


