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:اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
پا-1  عضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران-زوكيعبدالرضا
 عضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران-محمد طالب پور-2
 عضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهد-خلجليرضاع-3
 شيرازعضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي- مسعود اميني-4
 اصفهانم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي عضو محتر- بهروز كليدري-5
 عضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- محسن محموديه-6
 عضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دكتر علي جنگجو-7
 علوم پزشكي تهران عضو محترم هيات علمي دانشگاه-مرحوم دكتر محمد فودازي-8

:عمومي جراحي اسامي اعضاي كميته راهبردي رشته
 رضوي آقاي دكتر سيدحسن امامي* آقاي دكتر حبيب اهللا پيروي*
 آقاي دكتر عليرضا خزائي* آقاي دكتر موسي زرگر*
 آقاي دكتر عليرضا رستمي* آقاي دكتر حميدرضا كدخدائي*
 آقاي دكتر حسين پارسا* آقاي دكترمحمد حسين سرمست*
 خانم دكتر نسرين رحماني* آقاي دكتر اكبر بهداد*
 آقاي دكتر لطيف قنديلي* آقاي دكتر خسرو ايازي*
 آقاي دكتر سيدمحمدعلي حسامي* آقاي دكتر علي غفوري*
 مشهدي آقاي دكتر محمدتقي رجبي* آقاي دكتر عبدالحسين داودآبادي*
 زاده آقاي دكتر شهريار هاشم* اقباليانن نيكآقاي دكتر ساما*
 آقاي دكتر مهدي اسكندرلو* آقاي دكتر بهرام پورسيدي*

و برنامه ريزي آموزشي :اسامي همكاران كميسيون تدوين
و تخصصي(دكتر امير محسن ضيايي و دبيرخانه هاي شوراي آموزش پزشكي و ارزيابي )مدير كل اعتبار بخشي

دكتر رضا لباف،، دكتر ابوالفتح المعي)مسئول واحد تدوين(دكتر سيدمنصور رضوي: منتخب وزير،نمايندگان
و خواهي، دكتر مهرداد حق ازلي دكتر مهدي پناه،دكتر محمد علي صحرائيان،قاسمي،دكتر محمد رضا فرتوك زاده

و دكتر علي مشك: ،نمايندگان معاونت سالمت دكترالهه ملكان راد، ، نمايندگان دانشگاهدكتر رواقي هاي علوم يني
)تهران(دكتر سيدرسول ميرشريفي)مشهد(دكتر محمدمهدي قاسمي)شهيد بهشتي(دكتر علي صفوي نائيني:پزشكي

دكتر علي حميدي) اهواز(دكتر احمد فخري)تهران( دكتر شهرام آگاه) يزد(دكتراميرهوشنگ مهر پرور
و مجريان كميته هاي راهبردي خانم) همدان(محمد علي سيف ربيعي دكتر) تبريز( دكتر علي مشكيني)گيالن(مدني

)جراحي عمومي(اله پيروي دكتر حبيب) روانپزشكي(دكتر احمد علي نور باال)زنان وزايمان( گيالني دكتر ميترا مدرس
ري)كودكان( دكتر علي رباني)داخلي( دكتر مهدي صابري فيروزي و برنامه زي آموزشي وكارشناس كميسيون تدوين

 خانم ريحانه بنازادگان وكارشناس برنامه خانم نوشين آگاهي

:اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي
و دبيرخانه هاي،)معاون آموزشي(دكتر محمدعلي محققي و ارزيابي دكتر امير محسن ضيايي مدير كل اعتبار بخشي

و تخصصي  هاي علوم پزشكي دكتر فاطمه هاي پزشكي دانشگاه روساي دانشكده)يس شورارئ(شوراي آموزش پزشكي
دكتر علي،)شيراز(، دكتر محمود نجابت) شهيدبهشتي(، دكتر علي رضا رمضاني)تهران(السادات نيري

،دكتر زهرا)كردستان( ،دكتر بهرام نيكخو) مازندران(، دكتر قاسم جان بابايي)يزد(، دكتر مهران كريمي)مشهد(علمداران
،دكتر زهرا) اهواز( ،دكتر عليرضا مظفري)شهركرد( ،دكتر علي مومني)گيالن(، دكتر آبتين حيدرزاده)تبريز( فردي آذر

و نمايندگان منتخب)همدان(ودكتر صفر پور)بابل(،دكتر معصومه بياني)اراك(،دكتر حسين سرمديان)زاهدان( ذاكري ،
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، دكتر)كرمان(، دكتر محمدرضا شكيبي)تهران(، دكتر سيدمنصور رضوي) مشهد(دكتر مجيد ابريشمي: وزير
،)شيراز(، دكتر مجيد فروردين)شهيدبهشتي(، دكتر نادر ممتازمنش)شهيدبهشتي( هاشمي زاده اميرحسين قاضي

نم) تهران(، دكتر علي جعفريان)تهران(حسن قاضي زاده هاشمي دكتر و ايندگان دبيرخانهو مديركل دفتر امور حقوقي
دكتر عليرضا صديقي ،دكتر احمد فخري ،دكتر شهرام آگاه ،دكتر كوروش وحيد:شوراي آموزش پزشكي وتخصصي 

و شاهي ،دكتر سيد علي صفوي نائيني ،دكتر سيد محمود طبا طبا ئي وكارشناس دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
، دكتر نيره اسالمي   تخصصي

و برنامهاسامي مدعوين حاضر در جل : ريزي آموزشي سه كميسيون تدوين
دكترعبدالجليل كالنتر هرمزي ،دكتر عليرضا استقامتي ،دكتر حسين حاتمي ،دكتر ولي اله حسني ،دكتر نسرين

 دكتر رامين سرچمي،دكتر سيدرضا نجفي زاده نژاد، احمدي
ـ) اورولوژي(ـ آقاي دكتر عباس بصيري) زنان(ـ آقاي دكتر ابوالفضل مهديزاده) زنان( خانم دكتر زهرا عسكري

) اورولوژي( فروش آقاي دكتر ناصر سيم
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: مقدمه

به رشد درون بينعموميراحي هايجدهه اخيرچندو تاثير آن در پزشكي باليني خصوصا جراحي ،طيفناوريبا توجه
و در حال حاضر در اكثر كشورهاي توليد كننده علم حيطهعمالً در همه ، آموزش هاي جراحي گسترش قابل توجهي يافته
ه هايبه عنوان مرحله تكميلي رشته جراحي عمومي پذيرفته شده است تا جائيكه بيشترين تعداد دور اين فناوري

به اين رشته مي باشد آمريكاجراحي عمومي در كشوردرفلوشيپي ارائه شده .مربوط
اعمال تقاضاي روز افزون بيماران براي انجام،و ميان مدت استقبال جراحان براي شركت در دوره هاي آموزشي كوتاه

.را روز افزون نموده است تكميليدوره اين برگزاريبه نياز، عوارضبه منظور كاهش جراحي با اين روش 
و منطقهبه قطب علمي كشور جمهوري اسالمي ايران تبديلاز سوي ديگر سند چشم انداز جمهوري اسالمي در راستاي

، مدت هاي كوتاه دورهنيز تجربه موفق برگزاري در آموزشي وهاهدور اين استقبال جراحان عمومي منطقه جهت حضور
و توسعه اين رشته را دو چندان مي نمايد هميتا،ضرورت حركت در مرزهاي دانش .ايجاد

به صورت اجباري، جراحي عموميتخصصي ند در طي دوره آموزش هرچ انجام جراحي هاي الپاروسكوپي كيسه صفرا
دستياران در دوره تخصصي خود به اندازه كافي وارد شده است ولي رشتهو آپاندكتومي بصورت اختياري در كوريكولوم 

.به انجام اين اعمال مسلّط نخواهند شد 
و تخصصـي 11/11/1385براي اولين بار در تاريخ درون بينعمومي جراحي دوره در دبيرخانه شوراي آموزش پزشـكي

و در دانشگاه علوم پزشكي ايران  و برنامه مذكور پس از تكميـل در تـاريخ) تهران فعلي( مصوب  به اجرا گذاشته شد
و گسترش دوره در چهارمين جلسة كميتة سياستگذاري راه17/6/89 . هاي تخصصي مورد تصويب قـرار گرفـت اندازي
كه در دانشـگاه هـاي مختلـف از منتخبين مسئوليت تدوين برنامه به عهدة تعداديضرورت دوره، تصويبپي در رشته

، با بهره. حضور دارند واگذار گرديد و استفاده از نظرات متخصصـين كميته تدوين برنامه گيري از تجربيات موجود دنيا
، اين برنامه  ارا تهيه كشور و جهت استفاده در و. هـا قـرار داده اسـت ختيار دانشـگاه نموده ايـن كميتـه از نظـرات

. نمايد پيشنهادات صاحبنظران براي بهتر نمودن برنامه استقبال مي

 كميته تدوين برنامه تكميلي تخصصي

 بين درون عمومي جراحي
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: انگليسيو به فارسي دورهعنوان

: دوره تعريف

:دورهبه متخصصين مجاز ورود

: طول دوره آموزش

درون بينعموميجرّاحي

Minimally invasive surgery in general surgery 

حوزهاعمالانواعانجامبرايتوانمند سازي جراحان عمومياي است كه جهتدورهدرون بينعموميجرّاحيدوره
. طرّاحي شده است مختلف درون بين به روشهاي عمومي جراحي

.استماه18طول آموزش در اين دوره

ورود به اين دورهبههستند مجازتخصصي جراحي عموميمعتبرداراي دانشنامهكهمتخصصين جراحي عمومي
. باشند مي
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:دوره در جهان وايران اريخچه وسيرتكامليت

وسايل خاصي.نسبت مي دهند)375-425(به بقراط)ع(قبل از ميالد عيسي مسيحانجام اولين اندوسكوپي را به
بهئيپمپكه در خانه جراحان شهر يك قرن قبل از ميالد عيسي مسيح كشف شده نشان دهندمربوط ه تالش حدود

.براي انجام اندوسكوپي بوده است اطباي آن زمان
اب)1009- 936(الزهراوي- حك ان طبيب)ميالدي 1037- 980(علي سيناوو ازمبزرگايمو سلمان با استفاده

.ندنور را براي معاينه بيماران بكار مي گرفت، آينه 

شد- و در قرن بيستم بهمراه پيشرفتهاي فني كامال اندوسكوپي مدرن در حقيقت از قرن نوزدهم شروع

.متحول شد

شد) الپاروسكوپي( اولين ونتروسكوپي 1901در سال- براي ايجاد ديد يك سال بعد در آلمان. در اروپا انجام

.صورت گرفت تزريق هوا به داخل حفره شكم بهتر 

دستگاه تمام اتوماتيك تزريق هوا به حفرات بدن در سال،توسط پروفسور هاپكينز 1953تلسكوپ در سال-

.باعث تحول جدي اين رشته شدند 1972و انجام بخيه درون شكم در سال 1960

و اولين ترميم فتق 1985در سال، اولين عمل كيسه صفرا 1983اولين آپاندكتومي الپاروسكوپيك در سال-

شد 1987در سال .در اروپا انجام

شد 1993اولين جراحي الپاروسكوپي با استفاده از روبات در سال- .انجام

فيروي كيسه صفرا 2001اولين جراحي موفق از راه دور به كمك روبات در سال- رانسه انجام شد بيماري در

. كه از نيويورك هدايت مي شد 

يك- و حتي از طريق منافذ طبيعي بدن) single port surgery(ورودي امروزه تالش براي جراحي از

natural orifice transluminal endoscopic surgery  )ي مهم جراحان) بدون برش ظاهري دغدغه

.اين رشته است 

به نمانده استعقب خوشبختانه كشور ما هم از اين قافله- بو سابقه اين جراحي و در دهه هفتاد از مي گردد

و سال هاي اخير نيز الپاروسكوپي پيشرفته در بسياري از رشته هاي مرتبط در مراكز بزرگ دانشگاهي

.خصوصي ايران در حال انجام است 
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٨ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

:داليل نياز به اين دوره

در در اين متخصصحدود نياز به تربيت : ده سال آيندهدوره

:ربيت دستيار در اين دوره موردنياز استتبنا به داليل زير راه اندازي
و علمي بيماران پاسخگويي به نياز-1  منطقي
و حضور در مرز هاي دانش پا به پاي-2  كشورهاي مطرح علمي دنياهمراهي با سياستهاي كالن كشور
و افزايش كيفيت زندگي بيمارانيارتقا-3  سالمت
و كاهش عوارض عملكوتاه شدن مدت بست-4 و زمان بهبود بيماران  ري
و پژوهش در اين حيطهيارتقا-5  تخصصي آموزش
)malpractice(جلوگيري از سوء عملكرد-6
، براي آموزش دستياران نياز به اعضاي هيات علمي ماهر در اين رشته-7
و فن آوري هاي همراه با اين رشته-8  تقويت رشته مادر
 در اين حيطه تخصصي كمك به توليد علم–9

، .دانشگاه علوم پزشكي تربيت دستيار را در رشته جرّاحي عمومي در كشور بعهده دارند22در حال حاضر
. دوره جرّاحي عمومي ديده شده است برنامه آموزشياز آنجا كه انجام بعضي اعمال جرّاحي به روش الپاراسكوپي در

، هريك از دانشگاه ، حداقلّ ضرروي است را در اختيار داشته باشند كه در اين زمينه عضو هيات علمي نفر3هاي فوق
و تجربه الزم باشند  ،. واجد علم مي66لذا حداقلّ نيروي موردنياز براي اين منظور . شود نفر برآورد

، حدود ، در حال حاضر ، 7000از طرفي و بسياري از ايشان هاي قبل در سال جرّاح عمومي در كشور مشغول فعاليت هستند
و آگاهي فارغ و فاقد شناخت مي التّحصيل شده و اين در حالي است كه بصورت هاي كافي از الپاراسكوپي پايه باشند

مي درون بين هاي جراحيآموزش روزافزون تعداد متقاضيان  برنامهحداقلّ تا حد( لذا براي آموزش اين گروه نيز. رود باال
در) فعلي رشته جرّاحي عمومي به. ديده وجود دارد به افراد دورهنيازها دانشگاه ساير، بنابراين براي اين منظور نيز حداقلّ

.است ديده نياز نفر متخصص دوره 60
و پژوهشي در اين حيطه تخصصي حدود فعليلذا نياز مي 130تا 120كشور براي مقاصد آموزشي . شود نفر برآورد

، در زمينه%5 حداقل چنانچه،د درمانيمقاصهمچنين براي پاسخگويي به هاي جرّاحيجمعيت جرّاحان عمومي كشور
شد درون بين ، نياز اوليه كشور در اين زمينه مرتفع خواهد .آموزش ببينند
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٩ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

و باورها(فلسفه :ارزش ها (Philosophy (Beliefs & Values)      

               :Mission):ماموريت(رسالت

            :Vision):چشم انداز(دورنما

و اخالقي اش بعنوان موجودي مورد احترام اعتقام ، اجتماعي ، رواني ، سالمت راداريمدا به انسان با همه ابعاد جسمي
و معتقديم محور توسعه نوحق همه انسان هاست بهره برداري از روش هاي نوين درمانيكهمي دانيم اين يل به براي

سر،مهم و واجد شرايط ما در اين دوره خدمات خود را به كليه همچنين.لوحه كار اين دوره استآموزش افراد متقاضي
و مذهبي ارائه خواهيم نمود  ، اجتماعي ، طبقه اقتصادي ، نژادي  براي آموزش مداومو نيازمندان فارغ از مالحظات سني

.و پژوهش ارزش ويژه قائليم

، تربيت نيروهاي متخصص و حساس به سالمترسالت اين دوره ، مسئوليت پذير ، توانمند آگاه به مسائل علمي روز
و جامعه در و اعمالورپيشرفته شامل الپاروسكوپي،ت درون بين جراحي هاي حيطه تخصصيافراد كماكوسكوپي

و پژوهشي در اختيار ديگر تهاجمي ، آموزشي ، درماني ، تشخيصي  است كه تخصص خود را در زمينه هاي پيشگيري
.جامعه قرار دهندوافراد

و خدماتي1404افق سالدر و همچنين توليد علم برترين كشوردر آموزش اين دوره ها از لحاظ استاندارهاي آموزشي
. خواهيم بود منطقه
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١٠ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

                                           Expected outcomes:از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار
 يژ

                                                                     :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش

، به صورت كامالً ميدر اينجا براي هر نقش .شود شفاف تعدادي وظيفه مشخص

:انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره قادر باشند
و مسئولين* ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان بيماران و با بيماران ، براي رفع مشكل بيمار يا جامعه ارتباط موثر سالمت

. مناسب حرفه اي برقرار نمايند 
و پاراكلينيكي بيماري را تشخيص دهند* و ارزيابي هاي باليني ، انجام معاينات و مواردي كه امكان با اخذ شرح حال

.انتخاب كنندرنددارا درون بينجراحي مختلف مداوا با روش هاي
و مراقبتي مناسب* ، درماني ، تشخيصي و روش هاي پيشگيري  درون بينجراحي براي نتخبمبراي بيماران رويكردها
و مهارت كافي جهت رفع مشكل بيمار بكار گيرند را و آنها را با تسلط . انتخاب
مدر آموزش* ، رده هاي و همراهان آنها و جامعه دانشگاهي در زمينه تخصصي مربوطه مردم ختلف اعم از بيماران

. كافي داشته باشند توانايي
و تعامل سازنده داشته باشند در نظام پژوهشي كشور* . همكاري
*و دوره هاي مختلف تعاملنصيبا متخص . سازنده داشته باشند رشته ها
. نهاد يا بكارگيري راهكارهاي مختلف در ارتقاي وضعيت سالمت جامعه نقش موثر ايفا نمايند با پيش*
، مسائل مرتبط با اخالق حرفه اي را رعايت نمايند* . در كليه اقدامات

:دانش آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در جامعه ايفاي نقش مي نمايند
ـ مراقبتي* ـ درماني  تشخيصي
 آموزشي*
 پژوهشي*
 يريپيشگ*
اي*  مشاوره
 مديريتي*
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١١ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

                                                                   :Tasks:حرفه اي دانش آموختگانيفاوظ

:به شرح زير استبه ترتيب هر نقشوظايف حرفه اي دانش آموختگان
ـ مراقبتي ـ درماني : در نقش تشخيصي

سال* ، اعضاي تيم ، همراهان بيماران و در صورت نيازو مت برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران مسئولين مددكاري
.سالمت جهت رفع مشكل بيمار سئولين نظامم
و ثبت يافته ها در پرونده اخذ شرح حال* .و انجام معاينات تخصصي
.تشخيصي درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي*
. مجاز مندرج در اين برنامه) Diagnostic prodcedures( رويه هاي تشخيصي انجام*
. موردنياز درخواست مشاوره هاي تخصصي*
و ثبت آن در پرونده تشخيص* . بيماري
، جراحي* يا انتخاب رويكرد مناسب درماني اعم از درمان هاي دارويي براي يا توانبخشي درون بينبه روش كالسيك

و بكارگيري آن تا حد مجاز مرتبط با رشته براي آنها  . بيماران
 درون بينهاي جرّاحيتعيين انديكاسيون*
 تجويز منطقي دارو*
و بعد از جرا، انجام مراقبت هاي قبل*  حي حين
. تجويز اقدامات توانبخشي موردنياز*
و در صورت نياز ارجاع آنها* . پيگيري بيماران
و تنظيم مدارك پزشكي مرتبط* . ثبت اطالعات

: آموزشي در نقش
، همراهان* ،وآموزش بيماران و جامعه در صورت نياز همچنين آموزش اعضاي تيم سالمت . دانشگاهيان
ت* و دستورالعمل ها در حيطه تخصصي مرتبط مشاركت در .با نظام سالمت دوين متون آموزشي
و تكنسين هاي اتاق عمل مرتبط مدتهمشاركت در برگزاري دوره هاي كوتا*  براي جراحان عمومي،پرستاران
 مشاركت در برنامه هاي آموزش مداوم*

: در نقش مشاوره اي
به* و سازمان هاي قانوني ارائه مشاوره تخصصي و مراجع ، مديران نظام سالمت ، متخصصين ديگر ، همراهان .بيماران

: در نقش پژوهشي
و دانشگاهي* .همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت
.گزارش نتايج تحقيقات انجام شده به مسئولين نظام سالمت*
و مشكالت سالمتي مربوط* و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولين نظام گزارش بيماري ها به حيطه تخصصي در جامعه

. سالمت 
به درون بينو بين هاي درون در زمينه جرّاحيكمك به توليد علم  كشور 1404چشم انداز با توجه

: پيشگيريدر نقش
و اعضاي تيم سالمت در مورد* پ(واگير يا ژنتيك دارند مرتبط كه جنبه هاي بيماريآموزش بيماران، همراهان وليپ مثل
ـمفا )و MEN يلي كولون .... 
 دارند به مسئولين نظام سالمت) ژنتيك( هايي كه جنبه واگير يا فاميلي گزارش بيماري*
ـ نرم* و توليد مواد آموزشي و كمك به تهيه ـ پمفلت .گردد برميهايي كه به سالمت عمومي در زمينه بيماري.... افزار
)مثل مشكالت ناشي از چاقي(

: در نقش مديريتي
و مديريت تيم سالمت*  درون بينعمومي هاي جراحيحيطهدر رهبري
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١٢ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

 Expected Competencies & Procedural:مورد انتظار هاي پروسيجرال ومهارتها توانمندي
Skills 
ها: الف ):ي عموميتوانمندي General Competencies) 

و ثبت اطالعات :گردآوري
ايبرقراري ارتباط�  موثر حرفه
ل فرم مخصوص اطالعاتو تكمي اخذ شرح حال تخصصي�
و معاينه تخصصي بيمار�  ان ارزيابي
و اتصال با سيستم الكترونيك بيمارستان�  تشكيل پرونده الكترونيك در صورت لزوم
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي�
 ثبت اطالعات وتنظيم مدارك پزشكي�

و تصميم گيري براي بيمارا ، تشخيص :ستدالل باليني
 تفسيرآزمايشات پاراكلينيكي�
 ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي�
و قضاوت باليني�  استنتاج
 تشخيص بيماري�
 تصميم گيري باليني جهت حل مساله بيمار�

): Patient Management( اداره بيمار
) Patient care( مراقبت از بيمار�
 تجويز منطقي دارو�
ـمناسبترين انتخاب� و اجراي آن براي بيمار رويكرد تشخيصي  درماني
 درون بينآماده سازي بيمار براي انجام عمل جراحي�
و ارائ� ه مشاوره پزشكي درخواست
و ارجاع بيمار ايجادهماهنگي�  هاي الزم
 آموزش بيمار�
 پيگيري بيمار�

: توانمندي هاي ديگر
 پژوهش�
و مديريت�  رهبري
 حمايت ودفاع از حقوق بيماران�

 ستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترونيكيا�

و:تذكر ، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب آنطعمق ايندر دستياران در طول دوره تخصصي خود شدبر .ها مسلط خواهند
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١٣ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

:)درماني–اقدامات تشخيصي(مهارت هاي پروسيجرال:ب

انجـام هـر اقـدام در طـول دوره ودفعـات سـتا" د/.-, +*(" بـراي حداقلّ الزم دفعات ذكر شده در اين جدول:تذكر

و .خواهد بودبر حسب نياز محدوديتي ندارد

انجام دفعات حداقلّ Procedure-نوع عمل
 براي يادگيري

.شوندهايي كه در عمل بكار گرفته ميدستگاه(سيستمآماده سازي (10
10بط فيلم اعمال جرّاحيض

10ويرايش فيلم اعمال جرّاحي
و خارج كردن صحيح تروكار safe access(10(وارد

Extracorporial knot(10(گره خارج بدنيانجام
10الپاروسكوپي تشخيصي
10نمونه برداري از ارگان ها

35كيسه صفرابرداشتنعمل
5آپاندكتومي

5هاآزاد كردن چسبندگي
3*ازوفاژكتومي

5ميوتومي مري
5كاسيونفوندوپلي

3ترميم فتق ديافراگم
50)1(مرضيانواع مختلف جرّاحي چاقي

5انواع گاستركتومي
، پيلوروپالستي 5*انواع واگوتومي

5برداشتن طحال
5كليهبرداشتن غده فوق
3*انواع پانكراتكتومي

5كيست هيداتيد كبد
5*انواع هپاتكتومي

5*مجاري صفراوياحياعمال جرّ
و آناستوموز روده باريك 5برداشتن

و آناستوموز روده بزرگ 20انواع برداشتن
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�١ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

، رئيس بخش يـا موارد ستاره ، آنهايي هستند كه در صورت نبودن بيمار به تعداد كافي با نظر مسئول برنامه دار
، اعمال مشابه جايگزين مي . گردد گروه

ازمرضي جرّاحي چاقي منظور از اعمال-1 ـ اسليوگاستروكتومي عمل باي:عبارتند   Sleeve)پس معده
Gastrectomy) وBanding 

بينـي است كه در برنامة درسي رشتة تخصصي جراحي عمـومي پـيش سكپي اعماليكومنظور از اعمال تورا-2
، تايمكتومي به روش نظير نمونه.شده است  ، سمپاتكتومي و پلور .است درون بين برداري از ريه

، آندوسكوپي-3 آن بعهده مسئول برنامه تعداد انجام است كه توزيع دستگاه گوارش lowerو upperمنظور
. دستياري است 

از-4 ، پاراتيروئيـد: هايي نظير، جرّاحي مرتبط درون بينهاي جرّاحيساير منظور پسـتانوجرّاحي تيروئيـد
. باشد مي

و انجام مسـتقل.است درون بينفوق به روش هاي همه مهارت)1تبصره ، كمك در انجام توزيع موارد مشاهده
. بعهده گروه آموزشي است 

مي%30حداقلّ)2تبصره . بايست بصورت مستقل توسط دستيار انجام شود از هريك از اعمال جرّاحي مذكور
، اصول)3تبصره ، الزم است و حيوانات آموزش داده شود، بر روي موالقبل از انجام كار بر روي بيماران .ژ
و%50حداقل)4تبصره ، گاستروكتومي . باشدكانسرها زمينة تومي بايستي در كولكاز اعمال ازوفاژكتومي

10ق اينگوئينالترميم فت
و قفسه سينه و درمان(تروماهاي شكم 10)تشخيص

20)2(انواع توراكوسكوپي
20)3(اندوسكوپي دستگاه گوارش بيماران جراحي

10)4(مرتبط با حوزه جراحي عموميتهاجميجراحي هاي كمساير
5*جرّاحي سينگل پورت

وجدارترميم فتق 10رشيبشكم
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�١ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

ديا تداخل همپوشانيدر انجام بعضي پروسيجرها كه با اين دورهياسامي رشته ها يا دوره هاي :رنداباز دارنده

                                          :Educational Strategies:آموزشي راهبردهاي

و يادگيريروش هاي يادد( آموزشو فنونها روش :Teaching & Learning Methods:)هي

:اين برنامه بر راهبردهاي زير استوار است
و استادمحوري) task based( يادگيري مبتني بر وظايف  تلفيقي از دانشجو
نگ) problem based( يادگيري مبتني بر مشكل ) community oriented(ر يادگيري جامعه
) hospital based( آموزش بيمارستاني) subject directed( يادگيري مبتني بر موضوع
 يادگيري سيستماتيك) evidence based( يادگيري مبتني بر شواهد

ب ا ادغام موضوعي در صورت نيازديسيپلينري همراه

و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شد ، عمدتاً از روش ها :در اين دوره
ب* و بين دانشگاهي انواع كنفرانس هاي داخل ، بين رشته اي ، بيمارستاني ، بين بخشي  خشي
ـ* و كتاب خواني ـ ژورنال كالب ـ كارگاه هاي آموزشي ـ case presentationبحث در گروه هاي كوچك

 توموربورد
ـ آموزش سرپايي* ـ انجام مشاوره هاي تخصصي همراه با استاد و آموزشي ـ راندهاي كاري ـ گزارش صبحگاهي

بين هاي مختلف درون روش Demonstrationـ .wet labيا .animal labـ اتاق پروسيجر،آموزش در اتاق عمل
و جراحيهاي با ـ تحليل بيماران دشوار واقعيفيلمهاي آموزشي
. استفاده از تكنيك هاي آموزش از راه دور بر حسب امكانات*
آ* .موزش رده هاي پايين تر مشاركت در
*self education, self study 
و اهداف آموزشي* و فنون آموزشي ديگر بر حسب نياز .روش

و توراكسزنان،گوارشارولوژي،هايبا رشتههمپوشاني در انجام بعضي پروسيجرها:الف

ايتد:ب تيقدر كار، صان مرتبط متخصبا صورت پيچيده بودن عمل پس از مشاورهرد:اخل حرفه باو تخصصيمالب يك
شدها حضور متخصصين ديگر رشته .انجام خواهد
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:ختار كلي دوره آموزشيسا

، واحد يا عرصه بخش

 آموزش

مدت زمانـ اقداماتمحتوي

)ماه(

و بستريدرمانگاه ، تشكيل پرونده ـ انتخاب ويزيت بيمارن سرپايي

ـ انجام ـ پيگيري مشاوره هاي تخصصي بيماران بيماران

ـ پروسيجر ـ آموزش رده هاي پايين تر هاي سرپايي

و پاسخگويي به مشاور ه هاي تخصصي درخواست شده

 اقدامات ديگر طبق برنامه هاي تنظيمي بخش

)ماه15(در طول دوره

 روز دو هفته اي حداقلّ

ـ تثبيتبخش بستري ـ مراقبت از بيماران ويزيت بيماران بستري شده

ـ انجام پروسيجرهاي تشخيصي بيماران بستري شده در بخش

ـ  و اقدامات درماني بر بالين بيمار آموزش رده هاي پايين تر

 ديگر طبق برنامه هاي تنظيمي بخش 

در طولدر هفتهروز6

 دوره

، كمك يا انجاماتاق عمل شركت در عمل هاي جراحي بصورت مشاهده

، طبق برنامه تنظيمي بخش . مستقل

حداقلّدر طول دوره

 روز2اي هفته

وپروسيجراتاق

Dry Lab. 

، كمك يا انجام شركت در انجام پروسيجرها بصورت مشاهده

، طبق برنامه تنظيمي بخش  مستقل

بصورتدر طول دوره

 موردي

جراحي درونبخش

 زنان بين

ماهيك17طبق توضيحات صفحه

ماهيك17طبق توضيحات صفحهرولوژياندويوبخش

Animal Lab.و

Wet Lab. 

يك روز دردر طول دوره17طبق توضيحات صفحه

 هفته

واندوسكوپي گوبخش گوارش يك ماهERCPارشي

در طول دوره بصورت17طبق توضيحات صفحهبخش انتخابي

يمورد

:توضيحات
، دستياران بايد گواهي شركت در اعمال بخش مربوطه را طبق* در در پايان هر بخش چرخشي مفاد مندرج

، رئيس بخش يا مديرگروه ارائه نمايند برنامه  . به مسئول برنامه
، غير از بخش* شد مرخصي دستياران در طول دوره . هاي چرخشي انجام خواهد
شد* و تدوين مقاله نيز در طول دوره انجام خواهند . كارهاي پژوهشي
.و بخش جرّاحي كودكان استو راديولوژي هاي توراكس هاي انتخابي بخش منظور از بخش*
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:عناوين دروس اعم از عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني

):به تفكيك هر بخش(ي كه بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازندثمباح ناوينع

انتخاب بيماران مناسب براي الپاروسكوپي-1
 جديد آندوسكوپي تكنولوژي هاي-2
 ابزار الپاروسكوپي-3
 آشنايي با سيستم تصوير برداري-4
 اصول درمان هاي الپاروسكوپي مري-5
 اصول درمان هاي الپاروسكوپي معده-6
و مجاري صفرااصول درمان-7 ويبيماري هاي كبد
و طحال-8  درمان هاي الپاروسكوپيك بيماري هاي پانكراس
 اري هاي آدرنالدرمان هاي الپاروسكوپيك بيم-9
و بزرگ- 10  درمان هاي الپاروسكوپيك بيماري هاي روده باريك
 درمان هاي الپاروسكوپيك بيماري هاي جدار شكم-11
 راكسوتبيماري هاي توراسكوپيدرمان هاي-12
 آشنايي با جراحي راديوفركانس-13
 آشنايي با آندوسكوپي فوقاني تحتاتي گوارش-14
حي- 15 ن عملآشنايي با سونوگرافي
 آشنايي با عوارض درمان هاي الپاروسكوپيك-16
 درمان جراحي چاقي-17
با- 18 و درمان هاي آشنايي  ....اندوسكوپيك تيروئيد،پستان
)آنكولوژي(آشنايي با اصول جراحي هاي اندوسكوپيك سرطان هاي مرتبط-19
 آشنايي با اصول الپاروسكوپي در حاملگي- 20
 پي در كودكانآشنايي با اصول الپاروسكو-21
 آشنايي با اصول جراحي هاي روباتيك الپاروسكوپيك- 22
و-23  Dissectionاصول هموستاز

 نفروستوميو ،ترميم حالب،نفركتوميميم مثانهرتمانند ارولوژي مشاركت در انجام اعمال:يورولوژي

 پارگي رحمو اندومتريوز حاملگي خارج رحم،عوارض كيست تخمدان،: مانند زنانمشاركت در انجام اعمال:زنان

وتمشارك:گوارش و تحتاني گوارش  ERCPدر انجام اندوسكوپي هاي فوقاني

،: آزمايشگاه حيوانات  كمك يا انجام مستقل اعمال الپاراسكوپيك بر روي حيوانات مشاهده
، كمك يا انجام مستقل اعمال الپاراسكوپيك مربوطه: هاي انتخابي بخش . مشاهده
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و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي روداز دست :ياران
 در حوزه نوع دوستي-الف
.منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند)1
.در مواجهه با بيماران مختلف عدالت را رعايت كنند)2
.در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي، رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند)3
.قبت از بيماران وقت كافي صرف نماينددر تمامي مراحل مرا)4
و آالم بيماران توجه داشته باشند)5 . به خواسته ها
و از آن دفاع كنند)6 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده

و مسئوليت-ب  در حوزه وظيفه شناسي
.نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند)1
.به سواالت بيماران پاسخ دهند)2
.اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان قرار دهند)3
.داشته باشندسازنده از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل)4
و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند)5 . در تمامي مراحل مراقبت
ا)6 و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرندبراي مصاحبه، . نجام معاينه
و نيز بهبود كيفيت زندگي بـه)7 در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري

.طور مناسب به بيماران آموزش دهند
و درستكاري-ج  در حوزه شرافت
.راستگو باشند)1
. درستكار باشند)2
.ازدارباشندر)3
.حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند)4
 در حوزه احترام به ديگران-د

، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند)1 . به عقايد، آداب
2(، يك انسان در نظر گرفته .نام ومشخصات وي را با احترام يادكنندبيمار را به عنوان
ر)3 و ترتيب را و نظم . عايت نمايندبه وقت بيماران احترام گذاشته
و كادر تيم درماني احترام بگذارند)4 .به همراهان بيمار،همكاران
.وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد)5

 در حوزه تعالي شغلي-ه
.انتقاد پذير باشند)1
و كمك بخواهند)2 ، در موارد الزم مشاوره .محدوديت هاي علمي خودرا شناخته
و توانمنديه)3 .اي خود را ارتقاءدهندبه طور مستمر،دانش
. اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند)4
و گزارش نويسي را رعايت كنند)5 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي

:ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي

I-اصول اخالق حرفه اي
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در، در راستاي تحكبين هاي درون تكميلي تخصصي جرّاحيةدور انتظار ميرود، دستياران يم اخالق حرفه اي
:محيط هاي آموزشي با كمك استادان خود در جهت اقدامات زير تالش نمايند

:مناسب (Setting)كمك به فراهم كردن شرايط فيزيكي
و بيماران خصوصي حفظ حريم فراهم ساختن شرايط مناسب براي• در محيط هاي آموزشي ودرماني نظيراستفاده از پرده

 معاينات وغيره در هنگام پاراوان
و بيمار) دستيار(حضور يك پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم او در معاينات پزشكي در كنار پزشك•
و همراه•  تا حد امكان فراهم كردن سيستم هم اتاقي بيمار
و• و، ايمن ايجاد محيط مناسب ،مطمئن  اگيرانفر متناسب با باور هاي ديني وفرهنگي بيماران ،همراهان ،استادان

:كمك به اصالح فرآيندهاي اجرايي
•، همكاري با مديران اجرايي بيمارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظير فرايند هاي جاري در بخش هاي پذيرش

و امور را به آساني طي كنند ، تجهيزات وترخيص بيماران به طوري كه بيماران سردرگم نشوند ، تامين دارو .بستري
م• هاتكريم و كاركنان بيمارستان  راجعين
ي پيشنهادات اصالحي• ي خدمات ورفاه حداكثري بيماران وارائه توجه به فرايندهاي اجرائي بيمارستان در جهت تسهيل ارائه

 به مديران بيمارستان

: كمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي
و احترام آميز در محيط هاي آموزشي•  مشاركت در ايجاد جو صميمي
و تحقير در محيط هاي آموزشيتال• ش در جهت حذف هرگونه تهديد
اي• و بين رشته و موثربين بخشي و گوارش، به ويژه با رشتههمكاري هاي مناسب ، اورولوژي  هاي زنان
و مشاركت در كارهاي تيمي•  سازمان دهي
و فراگيران ديگر•  تشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان، دستياران سال پايين تر
 شاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشيم•
 Role modelingمشاركت فعال در تقويت•
 تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي•
ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگيرانو مشاركت وهمكاري در تدوين•  ارائه
 رعايت حقوق مادي ،معنوي واجتماعي استادان،دانشجويان واعضاي تيم سالمت•

: ترويج راهبرد بيمار محوري
و• و اجتماعي رعايت ، رواني و پزشكي بيماران اعم از جسمي ، معنوي و(حمايت از حقوق مادي ، جنس ، مذهب ،سن با هرنژاد

، در تمام شرايط) طبقه اقتصادي اجتماعي
 جلب اعتماد واطمينان بيمار•
هم: ارتباط اجتماعي مناسب با بيماران نظير• ، ، خوشرويي و غيرهپيش سالمي ، ، اميد دادن  دردي
 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط•
ي پاسخگويي مناسب به سواالت بيماران• و فراگيران ديگردستياران،آموزش نحوه

II-ي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشيراهكارهاي عمومي برا:
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، كارآموز معرفي خود به عنوان پزشك مسئول به بيمار، همچنين معرفي دستيار• و مسئول بيمار با ذكرو پرستار، كارورز نام
 مشخصات به بيماران

ها• و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نياز براي آن و تمايالت رفاهي بيماران ، استحمام ، خواب  پرسش از عادات غذايي
.توجه به بهداشت فردي بيماران•
و كاري• و كيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي  توجه به كميت
به• بر توجه و كاري با تاكيد  خصوصي آنان حفظ حريمنياز هاي بيماران براي اعمال دفعي آسوده در راند هاي آموزشي
ي اقدامات تشخيصي ودرماني  (Patient Safety)توجه به ايمني بيمار•  دركليه
در• و مذهب ، با هر آيين و نيايش كليه بيماران متقاضي ، به ويژه ،براي كمك درفراهم كردن شرايط آسان براي نماز بخش

.بيماران در حال استراحت مطلق 
بيشخصيت بيماران در كليه شرايطبا آميز احترامبرخورد• و ، باسواد و روستايي و، اعم از شهري ، كودك و غني ، فقير سواد

و اجتماعي  و با هر وضعيت رواني  بالغ
 پوشش مناسب بيماران در هنگام معاينات پزشكي•
ت• و و خانواده بيماراناحترام  وجه به همراهان
از• و اجتناب و تجهيزات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي ونوع پوشش بيمه اي بيماران ، آزمايش تجويز هرگونه دارو

 درخواست آزمايشات غيرضروري
و تسهيالت بيمه اي بيماران•  استفاده مناسب از دفترچه
و• و مراجع ذي صالح نظير حل بيمارانارتباط با واحدها ، در باره رفع مشكالت قابل  احد مددكاري
و درماني• و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و جلب رضايت بيماران براي انجام معاينات  اخذ اجازه
به• هااحترام و آزادي بيماران در تصميم گيري  استقالل
 بيماران) راز(خودداري از افشاي مسائل خصوصي•
ي اطالعات الزم به بيمار• ي مسائل تشخيصي درماني نظير ارئه ها:ان در باره و در صورت مدت تقريبي بستري وغيره–هزينه

، راهنمايي ايشان به مسئولين ذيربط  عدم اطّالع
:به معناي  STEEPدرمجموع ،رعايت

ي خدمات ايمن-  به بيماران  (safe)ا رائه
ي خدمت به موقع-  به بيماران  (Timely)ارائه
را- ي كافيا ي خدمت با علم وتجربه  به بيماران  (Expertise)ئه
ي خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح-  به بيماران  (Efficient)ا رائه
ي شرايط  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوريت بيمار-  در كليه

و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق و ترغيب آموزش :مشاركت
م• و موثر حرفه اي به دستياران آموزش ارتباط و فراگيران ديگرناسب
و دانشجويانمشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران•
، مقررات• و فراگيران ديگرو مقررات اخالقي بخش به دستياران Dress Codeآموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران
و عملي نظير• و فرآيند هاي آموزشي نظري ،: اشاره مستمر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها ، راندها گزارشات صبحگاهي

و اتاق هاي عمل  ، درمانگاه ها  كنفرانس ها
و فراگيران ديگراي دورهنقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات•  با حضور استادان، دستياران
و خطاهاي پزشكي فراهم كردن شراي• و موشكافي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات پيش آمده) ( Malpracticesط بحث

و فراگيران ديگر  در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران
، در برنامه هاي آموزش بيماران•  مشاركت دادن فراگيران رده هاي مختلف
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: و فراگيران ديگر به سايرموارد اخالقي ازجمله جلب توجه مستمر دستياران
، اعم از مرده يا زنده•  برخورد احترام آميز با نسوج
 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان•
 همدردي با خانواده فوت شدگان•
رو• و فناوري و حفظ زيبايي بيماران تا حدي كه دانش ، عملكرد طبيعي اندام ها و حفظ اعضاي بدن بيماران ز اجازه نگهداري

 مي دهد
، از انعقاد نطفه تا تولد• ، در برخود با زنان باردار احترام به حقوق جنين
و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس بيمار• اهميت دادن به وقت هاي طاليي كمك به بيماران

 براي زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود
و در خواست هاي•  پارا كلينيك تجويز منطقي دارو
، تجويز ها واقدامات تشخيصي درماني  Clinical Governanceرعايت• ي تصميم گيري هاي باليني  در كليه

: و نظارت مستمر فراگيران پايش
و آموزشي–گزارشات صبحگاهي( حضور در كليه برنامه هاي آموزشي• –كشيك هاي شبانه–درمانگاه–راندهاي كاري

سيسي–تومور بورد و)و غيره–پي ، پيگيري تلفني و نظارت بر حضور ساير فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت
، به منظور ايجاد تدريجي مسئوليت پذيري اجتماعي در و نظاير آن و اورژانس ها ، سركشي به درمانگاه ها حضوردر كشيك ها

 خود وفراگيران ديگر
 حضور به موقع بر بالين بيماران اورژانس•
و فراگيران ديگرنظير• و انضباط( توجه به عملكرد عمومي خود ، نظم ، نحوه پوشش از طريق) عملكرد ارتباطي اجتماعي

، ارائه بازخورد به فراگيران ديگر وتاكيد بر الگو بودن خود  Dress Code رعايت مقررات 
و فراگيران ديگرنظير• و( توجه اكيد به عملكرد تخصصي خود ، درخواست منطقي اخذ شرح حال معاينات تخصصي بيماران

، تصميم گيري هاي  ، تشخيص بيماري و قضاوت باليني ، استنتاج و پارا كلينيكي ي باليني و ادغام يافته ها ، تفسير آزمايشات
، ارجاع بيمارا ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي و انجام اقدامات درماني ، انتخاب ، تجويز منطقي دارو ، اقدامات باليني ن

و پيگيري بيماران و نرم افزار هاي تخصصي ، استفاده از رايانه و) پژوهشي از طريق اهميت دادن به تكميل مستمرالگ بوك
و خطاهاي پزشكي )جلب نظارت مستقيم استادان به منظور كاستن از فراواني سوء عملكرد ها Malpractices)  

هارعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايان نام• .هاي كميته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمله
.اجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران وانجام روش هايي كه دستياران به آن تسلط ندارند•
و آينده به سهولت قابل استفاده باشند• ، به طوري كه در حال حاضر ي پزشكي و تنظيم پرونده ها اهميت دادن به نحوه تكميل

.

III - اي مرتبط با رشته نكات اختصاصي اخالق حرفه:

و- و كافي،نفعي،معيارهادرون بين در انتخاب بين روش هاي جراحي كالسيك ي نظير حد تسلط جراح،وجود تجهيزات مناسب

و كاستن از عوارض .محور تصميم گيري باشد، بيمار،صرفه اقتصادي

و كدهاي اخالقي-  الذّكرقفو رعايت مقررات
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                   References:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است

: توضيح
درمواردي كه طبق مقررات ،آزمون هاي ارتقا وپاياني انجام مي شود ،منابع آزمونهابر اساس آئين نامه هاي)1

اجراي اين راهنمايي است براي ذكرشده دراين صفحه تعيين خواهد شد ومنابع وجود،توسط هيئت ممتحنه دورهم
.برنامه

م)2 ، منظور آخرين نسخه چاپدر . شده در دسترس است ورد كتب
مي)3 ، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر .شوند در مورد مجالت

: توضيح
درمواردي كه طبق مقررات ،آزمون هاي ارتقا وپاياني انجام مي شود ،منابع آزمونهابر اساس آئين نامه هاي)1

اجراي اين راهنمايي است براي ذكرشده دراين صفحه تعيين خواهد شد ومنابع هيئت ممتحنه دورهوجود،توسطم
.برنامه

، منظور آخرين نسخه چاپ)2 . شده در دسترس است در مورد كتب
مي)3 ، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر .شوند در مورد مجالت

:كتب اصلي-الف
1-Mastery of Endoscopic and Laparoscopic Surgery last Edition  
2- Textbook of Practical Laparoscopic Surgury 
3- The SAGES Manual Fundamentals of Laparoscopy,Thoracoscopy   
4-Schwartz principals of General surgery(Related Items) 
5-Maingot’s abdominal surgery(related Items) 
 

مجالت اصلي-ب  
1- Surgical laparoscopy Endoscopy 
2-Surgical endoscopy 
3-laparoscopic and advanced surgical technique 
4- Minimally Invasive Surgical Sciences 
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                                                 :Student Assessment:ارزيابي دستيار

:شرح وظايف دستياران

:(Assessment Methods)ارزيابيهايروش-الف
�شفاهي

�DOPS 
 �Logbookارزيابي

و گواهي:لارزيابي پورت فوليو شام و نوشته–هاي آموزشي هاي فعاليت سوابق هاي نتايج ارزيابي-ها مقاالت
و غيرهها تشويق-انجام شده

:(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي:ب
Logمستمر از طريق-1 book 
هر-2 و پايان دوره ارزيابي  سه ماه يكبار

نمايدمواردي كه گروه بر آن تاكيد مي.هاي مربوطه آورده شده استنامهشرح وظايف قانوني دستياران در آئين
: عبارتند از

 اران ويزيت روزانه بيم-
 مرتبط هاي انجام مشاوره-
 كنفرانس يا ژورنال كالب در طول دوره5ارائه-
 آنكاليهاي شركت در برنامه-
دراشم-  تحقيقاتي يك پروژه حداقل ركت
يك نگارش- چا مقاله پژوهشي در طي دورهحداقل .يا پذيرش شده باشدپكه در يكي از مجالت معتبر
. بخش طبق برنامه تنظيمي هاي آموزشي وپژوهشيشركت در برنامه-
تر-  آموزش به رده هاي پايين
و اتاق عمل طبق برنامه تنظيمي-  شركت در درمانگاه
و راندهاي باليني-  شركت منظم در برنامه هاي گزارش صبحگاهي
در- و برنامه هاي بخشحضور منظم  جلسات
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:رتبه–گرايش–تعداد(اقل هيئت علمي مورد نياز حد (

:براي اجراي برنامه مورد نيازيا آموزش ديده ديده دورهكاركنان

:مورد نياز تخصصي فضاهاي

و ن هاي اصلييتعداد بيمارحداقل تنوع :در سال يازمورد

:براي تربيت يك دستيار ورودي تعداد تخت مورد نياز

و مدركتخصصيدانشنامهباحداقل سه نفر هيات علمياندازي دوره، بهبراي راه فلوشيپي يا تكميليجراحي عمومي
 درون بينهاي جراحيو كار در زمينة سال تجربه5حداقليا درون بينهاي عمومي جرّاحيتخصصي در زمينة

بديهي است كه حداقل يك نفر از هيات علمي مورد نظر. نياز است از آنها دانشيار باشدكه يك نفر پيشرفته
.باشددرون بين هاي عمومي جراحي داراي مدرك فلوشيپي بايستي

 درون بينجراحي هاي پرستاران دوره ديده در زمينة

و بصري، عالوه بر فضاهاي عمومي مانند كالس درس، سالن كنفرانس، كتابخانه مجهز، فضاهاي مرتبط با سمعي
و ، رفاهي، بايگاني اسناد فضاهاي تخصصي موردنياز اين دوره فضاهاي مرتبط با مقطع تخصصي جراحي عمومي

د ازركه بايد : دانشگاه مجري در دسترس باشند عبارتند
به-1  پيشرفتهالپاروسكوپي سيستم اتاق عمل مجهز
به-2  Trainerكارگاه مجهز
3-Animal Lab ياWet lab 

تعدادبيماري
100)در حيطة جراحي عمومي(يجراحي پايه الپاروسكوپ

100)در حيطة جراحي عمومي(درون بينجراحي پيشرفته
و اورولوژيهاي الپاروسيجراح 50كوپيك زنان

.شودهاي موجود جرّاحي استفاده ميكه از همان تختمورد نياز استتخت5وروديبه ازاي هر دستيار
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�٢ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

:مورد نياز تجهيزات تخصصي
:عالوه بر تجهيزات مورد نياز براي اعمال جراحي عمومي موارد زير نيز الزم است

ت رشته هاي تخصصي :مورد نياز خصص هاييا

:كه مجاز به اجراي برنامه هستندييمعيارهاي دانشگاهها

:است كهراه اندازي اين دورهبهمجازيدانشگاه
.باشد در رشته جراحي عموميقطعي داراي دوره تخصصي مورد تاييد
.التحصيل داشته باشدل ده دوره فارغدر رشته جراحي عمومي، حداق

:رشته ها:الف
و مجاري ادراري-گوارش- جراحي عمومي  جراحي كودكان-توراكس–ـ جرّاحي زنان تناسلي،جراحي كليه

ها:ب :تخصص
- تغذيه- غدد- راديولوژي- انكولوژي-آسيب شناسي-و عروق قلب-داخلي-متخصصين رشته هاي بيهوشي

  ICU-روانپزشكي

تخت عمل جرّاحي ويژه الپاروسكپي
 ست كامل الپاروسكوپ

) Shearسونو-ليگاشور- مونو پوالر- باي پوالر(دستگاه كوتري
و ثبت داده ها  دستگاه ضبط
 سيستم مانيتورينگ مركزي

واك ـ اندازه دازهان: شامل مانيتورينگ بيهوشيسيستم پنوگراف و غيرتهاجمي گيري دماي گيري فشارخون تهاجمي
ـ فيبرا ـ دستگاه عمق بيهوشي ـ اكوكارديوگرافي ـوبدن بيمار و پالس ABGپتيك ـ پيشرفته در دسترس

.اوكسيمتري 
 انواع تلسكوپ

)كامل(ابزار پايه
 گوارشيآندوسكوپحتي االمكان وجوددستگاه سونوگرافي حين عمل،دستگاه راديوفركانس،سيستم

 Wet labيا  Animal labوسايل
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:(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
:شرايط ارزشيابي برنامه-الف

:شيوه ارزشيابي برنامه-ب

:ارزشيابي برنامه متولي-ج

:برنامه نحوه باز نگري-د

:ارزشيابي برنامه شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه

:شيابي خواهد شداين برنامه در شرايط زير ارز
 از اجراي دوره حداكثر دو دورهگذشت-1
 فناوري عمدهتغييرات-2
 اران اصلي مرتبط با برنامهذتصميم سياستگ-3

مه هاي از قبل تدوين شدهش آموختگان با پرسشنانظر سنجي از هيئت علمي درگير برنامه،دستياران ودان•
و استفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد•  ارزشيابي واعتبار بخشي دبير خانهنظارت

ارزشيابي برنامه ،واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي با همكاري كميته تدوينمتولي
 برنامه است

:مراحل باز نگري اين برنامه به ترتيب زير است
ل از نظر سنجي ،تحقيقات تطبيقي وعرصه اي ،پيشنهادات ونظرات صاحبنظرانگرد آوري اطالعات حاص•
 خواست از دبير خانه جهت تشكيل كميته تدوين برنامهدر•
د ركميته تدوين برنامه•  طرح اطالعات گردآوري شده
ري•  زي آموزشيبازنگري در قسمتهاي مورد نياز برنامه وارائه پيش نويش برنامه جديد به كميسيون تدوين وبرنامه

.هاي مندرج در استانداردهاي برنامه هاي آموزشي مورد قبول استشاخص
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 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه
*، .مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفته باشدي برنامهضروري است

*، ، توسط دانشگاه كه در برنامه طول دورهضروري است . هاي مجري رعايت شودي مورد ارزيابي مندرج است

*، .ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد به دوره دستياران وروديشرايط ضروري است

*، .، در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد ظرفيت پذيرش دستيارضروري است

، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين* . بيني شده است باشد كه در برنامه پيش حدود نياز كلي كشورضروري است

، منطق با توانمندي بوكالگ ضروري است دستياران* و اختصاصـي منـدرج در برنامـه قابل قبولي در هاي عمـومي ي مـورد ارزيـابي

. اختيار داشته باشند

الگ* ، و نظـارت شـود وبـاز خـورد الزم ارائـه به طور مستمربوك دستياران ضروري است و توسط استادان مربوطه پـايش تكميل

.گردد

*، ، دستياران بر حسب سال دستياري در پروسيجرهاي الزمضروري است و را بر اساس تعداد مندرج در برنامـه انجـام داده باشـند

و به امضاي استادان ناظر رسانده باشند الگ .بوك خود ثبت نموده

، در آموزش* از ضروري است و فنون آموزشي روش%70ها حداقل ا ها ، . ستفاده شود مندرج در برنامه

در* ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه ، وظايف خود را تحت درمانگاه حضور فعالضروري است داشته

و  . در دسترس باشدهاي هفتگي يا ماهانه درمانگاه برنامهنظر استادان ويا دستياران سال باالتر انجام دهند

د* ، دستياران ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظر استادان ودستياران سـال ورهضروري است هاي جراحي

در عمل اتاقباالتر در  ي غير جراحي و اتاقهاي پروسيجر حضور فعالودستياران دوره ها ي هفتگـي يـا برنامـهد اشـته باشـند

.در دسترس باشد هاي عمل ماهانه اتاق

، دستي* ، طبق برنامهضروري است ، در برنامه اران ، كنفرانسي تنظيمي بخش ، مشـاركت هـاي درون هاي گزارش صبحگاهي بخشـي

و كشيك هاي پايين در آموزش رده و ها يا آنكالي تر درها ها يا آنكاليي هفتگي يا ماهانه كشيك برنامهها حضور فعال داشته باشـند

. دسترس باشد

ط* ، ، دستياران ، در برنامه بق برنامهضروري است ، ويزيتي تنظيمي بخش هـاي كـاري يـا آموزشـي بيمـاران هاي راندهاي آموزشي

.بستري حضور فعال داشته باشند 

*، ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد تكميل هاي پزشكي كيفيت پروندهضروري است . شده توسط دستياران

*، ، دستياران بر حسب سال دستياري و از رئـيس بخـش مربوطـه هاي چرخشي بخش ضروري است ج در برنامـه را گذرانـده مندر

 .. گواهي دريافت نموده باشند ومستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود

و بخش* ، بين بخش اصلي شده وجود داشـته ريزيو برنامه شده بيني هاي علمي از قبل پيش همكاريهاي چرخشي ضروري است

و مستندا ، در دسترس باشد تي كه مبين اين همكاريباشد . ها باشند

، دستياران مقررات* . را رعايت نمايند Dress codeضروري است

از* ، دستياران و عمل آنها مورد تائيد گروه ارزياب قرار گيرد منشور حقوق بيمارانضروري است و به آن عمل نمايند .آگاه باشند

*، ، در قفسه كتاب بخش اصلي در دسترس آنـان منابع درسيضروري است و هيات علمي و مجالت موردنياز دستياران اعم از كتب

. باشد 
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٢٨ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

، دستياران در طول دوره خود به روش* ، مورد ضروري است قرار گيرندومستندات آن به گـروه ارزيـاب ارزيابيهاي مندرج در برنامه

. ارائه شود

د* ، دستياران در طول ، حداقل در يك ضروري است .مشاركت داشته باشندي پژوهشي برنامهوره خود

، در بخش اصلي براي كليه دستياران* و نتـايج ارزيـابي پرونده آموزشيضروري است ، گـواهي تشكيل شـود هـاي هـاي بخـش هـا

، تشويقات ،تذكرات ومستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود  . چرخشي

ت* ، بخش براي ، ضروري است و رتبه هيات علمي موردنيازربيت دستياران دوره ، گرايش در را بر اساس تعداد ي مندرج در برنامـه

و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد .اختيار داشته باشد

*، ، بخش براي تربيت دستياران دوره مه در اختيـار داشـته را طبق موارد مندرج در برنا ديده موردنياز كاركنان دورهضروري است

.باشد 

، دوره* و: را از قبيل فضاهاي آموزشي عمومي موردنيازضروري است ، قفسه كتاب اختصاصي در بخـش كالس درس اختصاصي

و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد  ، مركز كامپيوتر . كتابخانه عمومي بيمارستان

*، ، دوره .را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح دانشگاه در اختيار داشته باشند دنيازفضاهاي تخصصي مورضروري است

*، و تنوع بيمارانضروري است و سرپايي مراجعه تعداد ، بـر اسـاس مـوارد بستري كننده به بيمارستان محـل تحصـيل دسـتياران

. مندرج در برنامه باشند 

، به ازاي هر دستيار به تعداد* ، بيني پيشضروري است .در اختيار باشد) در صورت نياز دوره( تخت بستري فعال شده در برنامه

*، و كيفيت تجهيزات ،مورد تائيد گـروه تجهيزات موردنيازضروري است مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد

.ارزياب باشد 

، بخش* ، ضروري است ي ارزشيابي واعتباربخشي دبر خانهباشند قطعيمورد تائيد هاي چرخشي . حوزه

، واجد* ، دانشگاه ذيربط . باشد هاي مندرج در برنامه مالكضروري است

، در ،31استانداردهاي فوق و برنامه موضوع در مورد تصويب كميسيون تدوين و اجـرا و جهـت پيگيـري ريزي آموزشـي قـرار گرفتـه

ا و مياختيار واحد ارزشيابي و تخصصي قرار داده ضمناً يك نسخه از آن در انتهـاي. شود عتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

شد كليه برنامه . هاي مصوب آورده خواهد

و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

و برنامه  ريزي آموزشي كميسيون تدوين
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٢٩ درون بينعمومي جراحي تخصصي تكميليبر نامه آموزشي دوره

 منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

و تخصصي-راهنماي تدوين برنامه دوره هاي فوق تخصصي- وكم–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي سيون تدوين
 1388سال-برنامه ريزي اموزشي

- Training guideline society of American Gastrointestinal Endoscopin 

surgeons(SAGES) 

- Felliwship council curriculum for MIS 

- Fellowship program Penn State University  

- MIS fellowship program university of Toronto 

- MIS fellowship program university of Minnesota –Mayo Clinic 

 


