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 :اسامي اعضاي کميته تدوین برنامه
 دانشگاه علوم پزشكي   نشگاهيارتبة د   نام و نام خانوادگي

 ايران    استاد   دکتر ابوالحسن امامي*

 شهید بهشتي    استاد  ر عبدالجلیل کالنتر هرمزيدکت *

 ايران    استاد   دکتر محمد جواد فاطمي*

 اصفهان    استاد   دکتر محمود عمراني فرد *

 تهران    استاد   دکتر محمد علي محققي*
 

 خصصيمعاون واحد تدوين و برنامه ريزي آموزشي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکي و ت -دکتر مهرداد حق ازلي*
 اندازي و گسترش دوره هاي تکمیلي تخصصي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي هاي راه کارشناس کمیته-دکترمريم السادات مصطفوي*

 کارشناس برنامه هاي آموزشي دوره هاي تکمیلي تخصصي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي–نوشین آگاهي *

 
 :مه ریزي آموزشي اسامي همكاران کميسيون تدوین و برنا

،دکترسید حسن امامي رضوي قائم مقام دبیر شورا ،نمايندگان منتخب دبیرخانه شوراي دبیر شورا  ومعاون آموزشي دکتر باقر الريجاني

معاون حوزه دکترسیدعلي صفوي نائیني ، (معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي)دکتر مهرداد حق ازلي :آموزش پزشکي وتخصصي 

دکتر ولي اله حسني،دکتر الدن حقیقي ،دکتر ،دکتر حبیب اله پیروي،دکتر علي حائري ،،دکتر علیرضا استقامتيي واعتباربخشيارزشياب

دکتر دکترالهه ملکان راد،دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزي ،، پیمان محمدي تربتيدکتر ، محمود رضا آل بويه،دکتر علي حمیدي مدني

، دکتر داوود امي : دکترناصر کالنتري ،نماينده سازمان نظام پزشکي :،نماينده معاونت بهداشت يزهرا فردي آذر، دکتر نرگس بیرق

جراحي )دکتر محمد علي محققي  (روانپزشکي)دکتر احمد علي نورباال (زنان وزايمان)دکتر اشرف آل ياسین :دبیران هیئت ممتحنه  

ريحانه بنازادگان   و(بیهوشي )سید سجاد رضوي دکتر (کودکان)دکترعلي اکبر سیاري (داخلي)محمد رضا شکیبي  دکتر (عمومي

 دوره هاي تکمیلي تخصصيبرنامه هاي آموزشي کارشناس  نوشین آگاهيو کمیسیون تدوين و برنامه ريزي آموزشي  کارشناس

 :اسامي همكاران کميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 

مدير كميته فني ،دکتر آبتین حیدر زاده  قائم مقام دبير شورا،دکترسید حسن امامي رضوي   بير شورادمعاون آموزشي ودکتر باقر الريجاني 

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ،دکتر حبیب اهلل پیرويآزمونها  وامور دستياري دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي ، دکتر مهرداد حق ازلي معاون حوزه ارزشيابي واعتباربخشي ،دکترسیدعلي صفوي نائیني ونماينده منتخب وزير

،  رئيس دانشكده پزشكي تهران، دکتر شهريار نفیسي  دانشگاههاي علوم پزشكي كشور دبيرشوراي گسترش، دکتراحمدخالق نژادطبري آموزشي

، دکتر محمدباقر خسروي ر رئيس دانشكده پزشكي ايرانسعود ناصري پو، دکتر مرئيس دانشكده پزشكي شهيدبهشتيخانم دکتر جرجاني 

رئيس و نماينده منتخب وزير، دکترسید مهدي کالنتر رئيس دانشكده پزشكي اصفهان،دکتر محمد رضا صبري رئيس دانشكده پزشكي شيراز

،دکتر سید کاظم رئيس دانشكده پزشكي كردستان خو،دکتر بهرام نیکرييس دانشكده پزشكي مازندران، دکتر آريا سلیماني دانشكده پزشكي يزد

رئيس دانشكده پزشكي ، دکترارسالن خالدي فر  رئيس دانشكده پزشكي گيالن، دکتر عباس درجاني رئيس دانشكده پزشكي تبريزشکوري 

رئيس د علي امیر زرگر،دکتر محمرئيس دانشكده پزشكي مشهددکترعلیرضا خويي  رئيس دانشكده پزشكي اهواز،، دکتر محمد فکور شهركرد

،دکتر قاسم میري رئيس دانشكده پزشكي بابل، دکتر جان محمدي رئيس دانشكده پزشكي اراك، دکتر حسن صلحي دانشكده پزشكي همدان

رئيس ، دکترمحمد رضا شکیبي  دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي، خانم دکتر طاهره چنگیز رئيس دانشكده پزشكي زاهدانعلي آبادي 

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،دکتر سید امیرحسین قاضي زاده هاشمي پزشكي كرمان ونماينده منتخب وزيردانشكده 

،دکتر سید محمد تقي عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و نماينده منتخب وزير، دکترمحمد رضا ظفرقندي ونماينده منتخب وزير

دکترنیره  ،نماينده سازمان نظام پزشكيدکتر داوود امي ،  نشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و نماينده منتخب وزيرعضو هيأت علمي داطباطبايي  

 كارشناس كميسيون دائمي معين دبيرخانه شوراي اموزش پزشكي و تخصصياسالمي  
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 :اند مشارکت داشتهریزي آموزشي  و برنامه تدوینکميسيون اسامي مدعوین که در 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

در کمیته تدوين برنامه آموزشي  مورد  9/9/6995در تاريخ جراحي سوختگي  تدوين برنامه آموزشي دوره تکمیلي تخصصي

 .بررسي قرار گرفت
 

ريزي آموزشي مورد  ر کمیسیون تدوين و برنامهد 1/66/95در تاريخ  جراحي سوختگي برنامه آموزشي دوره تکمیلي تخصصي

 .بررسي  وتصويب قرار گرفت
 

مورد بررسي  وتصويب در کمیسیون دائمي معین  01/0/91در تاريخ جراحي سوختگي برنامه آموزشي دوره تکمیلي تخصصي 

 .ارايه گرديدجهت تنفیذ  02/9/91و به هشتادوهفتمین نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي در تاريخقرار گرفت 
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 : مقدمه 

 

 

 

 
 

 :  انگليسي و به فارسي دورهعنوان 

 

 
 

  : دوره تعریف
 

 

 

 

 
 

  :دوره به  متخصصين مجاز ورود 

 

 

 

  : طول دوره آموزش

 
 

 

 (Burn Surgery Fellowship)                       سوختگيجراحي  فلوشیپ

  شامل احیاء، مديريت حاد دوره آموزشي و کسب مهارت به عنوان جراح سوختگي که توانايي مديريت بیمار سوختگي

 .را، داشته باشد سوختگيهاي بعد از  هاي سرپايي و مراقبت بعد از عمل و درمانهاي  درمان، جراحي، مراقبت

 .باشد ماه مي 60آموزش در اين دوره تکمیلي تخصصي طول 

 

میرند و يا معلول  مي شیمیاييو  هر ساله تعداد زيادي از مردم کشور ما در اثر سوختگي هاي حرارتي، الکتريکي

میزان شیوع اين حوادث . فراموش شدن پیشگیري و ناکافي بودن درمان از عوامل اصلي اين اتفاق هستند .میشوند

و حدود سه هزار نفر  مي شوند  دچار سوختگيهزار نفر  062یانه حدود سالدر ايران   .چندين برابر متوسط جهاني است

مي شوند و تخمین زده  در سال در مراکز سوختگي بسترينفر  01222حدود  .مي شوند و تعداد زيادي معلول مي میرند

يک مشکل ملي با توجه به آمارهاي موجود، سوختگي . درمان مي شوند هم به طور سرپايينفر  612222 سالیانهمي شود 

  . طلبد ملي را مي زماست و پرداختن به جوانب مختلف آن ع

 کمیته تدوين برنامه آموزشي دوره تکمیلي تخصصي                                                                      

  سوختگيجراحي                                                                                                                          

 

 

 .باشند مجاز ورود به اين دوره تکمیلي تخصصي ميرك دانشنامة تخصصي در رشته جراحي عمومي دارندگان مد
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  :دوره در جهان وایران  تاریخچه وسيرتكاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :دالیل نياز به این دوره 

 

 

 

 

 
 
 
 

  : ده سال آیندهدوره در  این در متخصصحدود نياز به تربيت 
 

 
 

 :در جهان
از طريق  ) (International Burn Fellowship (IBF) بین المللي فلوشیپ سوختگي براي اولین بار تاسیس دوره

 Massachusetts General Hospitalو بیمارستان عمومي ماساچوست Başkentنامه همکاري میان دانشگاه  تفاهم

(MGH),  مراقبت از اين دوره براي . که اولین بیمارستان آموزشي دانشکده پزشکي هاروارد است، انجام گرفت

هاي بعد از سوختگي در کودکان و بزرگساالن در کشورهاي درحال توسعه تاسیس  بیماران با سوختگي حاد و مراقبت

 .تواند اقدام به تاسیس مرکز مراقبت از سوختگي در منطقه خود نمايد پس از آموزش، آموزش گیرنده مي. گرديد

 ,Johns Hopkins hospitalهاي مختلف آمريکا از جمله  هم اکنون در دانشگاه ها و مراکز سوختگي در ايالت 

Shriners Hospital for  وChildren Northern California , University of Florida, Emory 

University  همچنین در کشورهاي مختلف مثل  کانادا ... و(Firefighters' Burn Treatment Unit ،Ross 

Tilley Burn Centre(لیا نیز در  ملبورن،در استرا(Cynthia Banham ) به صورت دوره هاي يک ساله يا ... و

 .دو ساله براي فارغ التحصیالن جراحي پالستیک و جراح هاي عمومي برگزار مي گردد

 :در ايران
.  استاين دوره در دانشگاه علوم پزشکي ايران و در بیمارستان شهید مطهري ره راه اندازي شده  6912در ايران از سال 

تا چند سال اخیر جراحي سوختگي جزئي از دوره فلوشیپ جراحي پالستیک بوده است و به طور جداگانه وجود نداشته 

تنها در دانشگاه علوم پزشکي ايران و در بیمارستان سوختگي شهید مطهري با پذيرش  6912و اين دوره از سال است، 

 .نفر برگزار مي گردد 0ساالنه 
 

 و تعداد زيادي نیز در اثر سوختگي معلول مي سوزند و حدود سه هزار نفر مي میرندهزار نفر  062ه حدود سالیاندر ايران 

هم نفر  612222 سالیانهمي شوند و تخمین زده مي شود  در سال در مراکز سوختگي بسترينفر  01222حدود  .مي شوند

ر ايران که از متوسط جهاني نیز باالتر است و نیز از با توجه به آمار باالي سوختگي د. درمان مي شوند به طور سرپايي

سال است، توجه  12هاي پزشکي پیشرفت نکرده و تقريبا همچون  آنجا که درمان سوختگي در ايران همچون ساير رشته

  .رسد جانبه به اين امر ضروري به نظر مي خاص و همه
به  جراحان پالستیکنه سوختگی و عدم گرایش با توجه به آموزش ضعیف و ناکارآمد دوره پزشکی عمومی در زمی

طور خاص به این موضوع بپردازد  ضرورت تاسیس دوره ویژه برای آموزش فلوشیپ سوختگی که به درمان سوختگی
 شود های جهانی پیش برود، بیشتر احساس می ها و درمان و همگام با آموزش

نفر  0اگر براي هر دانشگاه حداقل ا بر عهده دارندر عموميي جراح رشتهدانشگاه وظیفه تربیت دستیار در  96درحال حاضر 

 .نفر خواهد بود  12تقريبا در نظر گرفته شود حدود افراد مورد نیاز براي ده سال آينده
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                                           Philosophy (Beliefs & Values) ( :ارزش ها و باورها)فلسفه 

 

 
 

 

 

                                                                                  :Mission(:ماموریت)رسالت 
    

 
 

 

 

                                                                           :Vision(:چشم انداز)رنمادو
 

                    

 
                    

 

 

                                           Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

 يژ

 

 

 

 
 

                                                                   :Roles:در جامعه دانش آموختگان ايهنقش 

  

  

 

 

 :در تدوين اين برنامه ، بر ارزش هاي زير تاکید مي شود 

 ارائه خدمات به نحو مطلوب به بیماران -6

 ه در زمینه فوقهم طرازي با کشورهاي پیشرفت -0

 تربیت نیروي متخصص و کارآمد مورد نیاز براي سال هاي آينده -9

 تحول در آموزش پزشک عمومي -1

 

 ارائه خدمات به بیماران که در آن انگیزه معنوي نیز نهفته  است -6

 ارائه خدمات آموزشي به آموزش گیران -0

 تربیت نیروي متخصص براي نسل هاي آينده -9

 

که بتوانند کلیه نیازهاي کشور را در اين  به حدي برسد دورهنده تعداد فارغ التحصیالن اين سال آي 62انتظار داريم طي 

، از لحاظ استانداردهاي آموزشي، تولیدات پژوهشي و ارائه و همچنین. بر طرف نمايندمطابق معیار هاي روز دنیا زمینه 

 .مطرح خواهد بودبرتر و خدمات پزشکي در منطقه در رديف کشور هاي 

 

. 

 :افراد توانمند با زيربناي تجربي و علمي و پژوهشي کافي که بتوانند در بخش هاي سوختگي  -6

 .درمان نمايند -الف

 .مديريت نمايند -ب

 .هدآموزش د -ج

 .طرحهاي پژوهشي و تحقیقاتي را مديريت و راهنمايي کند -د

 پیش بیني و نقشه راه براي آينده -ه

 

 : دانش آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در جامعه ايفاي نقش مي نمايند 
 تشخیصي ـ درماني ـ مراقبتي  -پیشگیري*
 آموزشي * 
 پژوهشي * 
 مشاوره اي * 
 مديريتي * 
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                                                                 :Tasks:دانش آموختگان حرفه اي یفاوظ
 

 
  .شود  دي وظيفه مشخص مي شفات تعدادر اینجا براي هر نقش ، به صورت کامالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 

 :اي دانش آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زیر است وظایف حرفه

 :پيشگيري

 اي و الگوي اپیدمیولوژيک سوختگي در ايران شناسايي علل زمینه*

 سازي مسئولین و نهادهاي مرتبط در امر حوادث سوختگي ارائه گزارش از وضعیت سوختگي کشور و آگاه*

 قوع حوادث سوختگي سازي مردم براي پیشگیري از و کمک به آموزش و آگاه*

 : تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي  

برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بیماران ، همراهان بیماران ، اعضاي تیم سالمت و مسئولین مددکاري و در صورت نیاز * 

 .مسئولین نظام سالمت جهت رفع مشکل بیمار 

 . تشکیل پرونده پزشکي براي بیماران * 

 .معاينات تخصصي و ثبت يافته ها در پرونده  اخذ شرح حال و انجام* 

 .درخواست منطقي آزمايشات پاراکلینیکي تشخیصي * 

 . مجاز مندرج در اين برنامه (  Diagnostic prodcedures) انجام رويه هاي تشخیصي * 

 .  درخواست مشاوره هاي تخصصي موردنیاز * 

 . تشخیص بیماري و ثبت آن در پرونده * 

تسکیني ) اتیو ويا کنسر curativeکرد مناسب درماني اعم از درمان هاي دارويي ، جراحي يا توانبخشي ، انتخاب روي* 

 . براي بیماران و بکارگیري آن تا حد مجاز مرتبط با رشته براي آنها ( يا حمايتي 

 .با در نظر گرفتن هزينهتجويز منطقي دارو در درمان هاي دارويي * 

 . ي موردنیاز تجويز اقدامات توانبخش* 

 . پیگیري بیماران و در صورت نیاز ارجاع آنها * 

 . ثبت اطالعات و تنظیم مدارك پزشکي مرتبط * 

 مسئولیت و مديريت تیم درماني و هماهنگ نمودن ساير افراد تیم *

 : در نقش آموزشي 

 . ز آموزش بیماران ، همراهان ، اعضاي تیم سالمت ، دانشگاهیان و جامعه در صورت نیا* 

 .مشارکت در تدوين متون آموزشي و دستورالعمل ها در حیطه تخصصي مرتبط با نظام سالمت * 

 : در نقش مشاوره اي 

 .ارائه مشاوره تخصصي به بیماران ، همراهان ، متخصصین ديگر ، مديران نظام سالمت و مراجع و سازمان هاي قانوني * 

 نقش مشاوره اي در مراجع قانوني *

 : هشي در نقش پژو

 .همکاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت و دانشگاهي * 

 .نشر يا گزارش نتايج تحقیقات انجام شده به مسئولین نظام سالمت * 

گزارش بیماري ها و مشکالت سالمتي مربوط به حیطه تخصصي در جامعه و ارائه راهکارهاي اصالحي به مسئولین نظام * 

 . سالمت 

 : در نقش مدیریتي 

 در حیطه تخصصي مربوطه  سوختگي و سالمتبري و مديريت تیم ره* 
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     :Expected Competencies & Procedural Skills    :مورد انتظار ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها

 (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها: الف   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : گردآوري و ثبت اطالعات 

  موًثر حرفه ايبرقراري ارتباط 

 تخصصي اخذ شرح حال 

   بیماران تخصصي ارزيابي و معاينه 

 درخواست منطقي آزمايشات پاراکلینیکي 

 وتنظیم مدارك پزشکي تشکیل پرونده ، ثبت اطالعات 

 :ي ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ستدالل بالينا

  لطفاً فهرست آزمايشات پاراکلینیکي اختصاصي مرتبط با دوره در ايـن تسـت آورده   ) تفسیرآزمايشات پاراکلینیکي

 ( .شود 

   ادغام يافته هاي بالیني وپاراکلینیکي 

  استنتاج و قضاوت بالیني 

 تشخیص بیماري 

 بیمار حل مساله  جهت تصمیم گیري بالیني 

 (: Patient Management) اداره بيمار 

  مراقبت از بیمار (Patient care ) 

   تجويز منطقي دارو( نوشتن  نسخه دارويي و order ) 

 و اجراي آن براي بیمار تشخیصي ـ درماني  نتخاب مناسبترين رويکردا 

 صرفه بودن  به توجه به مقرون(Cost Effective)درمان انتخابي براي بیمار 

 مشاوره پزشکي و ارائه ت درخواس 

 ارجاع بیمار هاي الزم و  ايجادهماهنگي 

  آموزش بیمار 

  پیگیري بیمار 

 

 : توانمندي هاي دیگر 

  پژوهش 

 مديريت  و رهبري 

 ارائه مشاوره هاي تخصصي 

 بیماران  ودفاع از حقوق حمايت 

 طبابت مبتني بر شواهد 

 کيیکتروناستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع ال 

 پايش سالمت جامعه 

دستیاران در طول دوره تخصصي خود ، اکثر توانمنديهاي فوق را کسب ودر مقاطع باالتر بر آن ها مسـلط خواهنـد   :تذکر 

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 :ارند باز دارنده دیا تداخل  در انجام بعضي پروسيجرها همپوشانيکه با این دوره  ياسامي رشته ها یا دوره های

 

 
 

 

 

رشته با  (procedures)درماني  -ي اقدامات تشخیصياين دوره در انجام بعض :همپوشاني در انجام بعضي پروسیجرها:الف

 .فوق تخصصي جراحي پالستیک، ترمیمي و سوختگي همپوشاني دارد
 ندارد: تداخل حرفه اي: ب

 
 

 کل دفعات انجام مستقل کمک در انجام مشاهده ( Procedure) پروسيجر 

 52 52 - - دبريدمان و پانسمان 

 52 92 62 62 یولوژيکپوشش هاي ب

Splint 12 02 62 62 ها 

 62 1 9 9  تراکئوستومي

 12 02 62 62 اسکاروتومي

 622 52 92 02 گرافت پارشیل

 92 62 62 62 گرافت تمام ضخامت

 .است حاد تمام پروسیجرهاي فوق در بیماران سوختگي*
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                                                            :Educational Strategies  :آموزشي  راهبردهاي
  

 
 

 

 
 

 

 

            :Teaching & Learning Methods    : (روش هاي یاددهي و یادگيري) آموزش فنونو  ها روش

  

 

 

 
 

 

 : اين برنامه بر راهبردهاي زير استوار است 

 تلفیقي از دانشجو و استادمحوري   (  task based) يادگیري مبتني بر وظايف 

 (  community oriented) يادگیري جامعه نگر   (  problem based) ي بر مشکل يادگیري مبتن

 (  hospital based) آموزش بیمارستاني   (  subject directed) يادگیري مبتني بر موضوع 

 يادگیري سیستماتیک   (  evidence based) يادگیري مبتني بر شواهد 

 elective و در بخش کوچکي از دوره  compulsoryآموزش  موضوعي در صورت نیاز ديسیپلینري همراه با ادغام  مولتي

 : در اين دوره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شد 

 *self education, self study  

 هي انواع کنفرانس هاي داخل بخشي ، بین بخشي ، بیمارستاني ، بین رشته اي و بین دانشگا* 

 ـ توموربورد  case presentationبحث در گروه هاي کوچک ـ کارگاه هاي آموزشي ـ ژورنال کالب و کتاب خواني ـ * 

گزارش صبحگاهي ـ راندهاي کاري و آموزشي ـ انجام مشاوره هاي تخصصي همراه با استاد ـ آموزش سرپايي ـ آموزش در اتاق * 

 لیل بیماران دشوار عمل يا اتاق پروسیجر ـ کلیشه خواني ـ تح

 . استفاده از تکنیک هاي آموزش از راه دور بر حسب امکانات * 

 .مشارکت در آموزش رده هاي پايین تر * 

 .روش و فنون آموزشي ديگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشي * 
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  :ساختار کلي دوره آموزشي
 

بخش ، واحد يا عرصه 

 آموزش

 مدت زمان ـ اقدامات محتوي

 (ماه ) 

 درمانگاه

 

 -انتخاب، تشکیل پرونده و بستري بیماران -ويزيت بیماران سرپايي

انجام پروسیجرهاي  -وره هاي تخصصي بیمارانپیگیري مشا

پاسخگويي به مشاوره هاي  -آموزش رده هاي پايین تر -سرپايي

 تخصصي درخواست شده و اقدامات ديگر طبق برنامه تنظیمي بخش

 دودر طول دوره هفته اي 

 روز

 

 

 

 -مراقبت اولیه از زخم  -احیاي اولیه -اورژانسويزيت بیماران  بخش اورژانس

پیگیري مشاوره  -در صورت نیاز پرونده و بستري بیماران تشکیل

آموزش رده  -سرپاييانجام پروسیجرهاي  -هاي تخصصي بیماران

 و اقدامات ديگر طبق برنامه تنظیمي بخشهاي پايین تر 

 در طول دوره روزانه

 بخش بستري

 

تثبیت بیماران بستري  -مراقبت از بیماران -ويزيت بیماران سرپايي

انجام پروسیجرهاي تشخیصي درماني بر بالین  -خششده در ب

آموزش رده هاي پايین تر و اقدامات ديگر طبق برنامه  -بیمار

 تنظیمي بخش

 روزانه در طول دوره

 

 

 اتاق عمل

 

شرکت در عمل هاي جراحي به صورت مشاهده، کمک يا انجام 

اين رديف در رشته هاي داخل . )مستقل، طبق برنامه تنظیمي بخش

 (ي شودحذف م

 0در طول دوره هفتـه اي  

 روز

 

شرکت در انجام پروسیجرها به صورت مشاهده، کمک يا انجام  اتاق پروسیجر

 مستقل، طبق برنامه تنظیمي بخش

ــه اي  ــول دوره هفت در ط

 يک روز يا بصورت موردي

 

انجام  -مديريت درد -احیاي آب و الکترولیت -مديريت راه هوايي ICUبخش چرخشي 

به صورت مشاهده، کمک يا انجام مستقل، طبق برنامه پروسیجرها 

به ويژه فوق )ها  تخصصهمکاري تیمي با ساير  -تنظیمي بخش

 آشنايي با ونتیالتور، درمان شوك ريه -( ICUتخصص 

 يک ماه

جراحي پالستیک  بخش

 و ترمیمي

تثبیت بیماران بستري  -مراقبت از بیماران -ويزيت بیماران سرپايي

نجام پروسیجرهاي تشخیصي درماني بر بالین ا -شده در بخش

آموزش رده هاي پايین تر و اقدامات ديگر طبق برنامه  -بیمار

 تنظیمي بخش

 ماه 6

بخش طب فیزيکي و 

 توانبخشي

به  splinting & positioningي شرکت در انجام پروسیجرها

 صورت مشاهده، کمک يا انجام مستقل، طبق برنامه تنظیمي بخش

 ماه 6
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 (:به تفكيک هر بخش)ین مباحثي که باید دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند عناو

 
 

 

 
 
 

 

 :عناوین دروس اعم از عمومي ،تخصصي پایه یا تخصصي باليني 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 اختصاصی عمومی
 فیزيوپاتولوژي سوختگي(  6 آناتومي و فیزيولوژي پوست -6

 فیزيوپاتولوژي سوختگي( 0 فیزيوپاتولوژي زخم عمومي -0

 اصالح شوك سوختگي( 9 وضعیت آب و الکترولیت -9

 آشنايي با سوختگي الکتريکي شیمیايي و راديواکتیو( 1 فیزيولوژي و آناتومي راه تنفسي و ريه ها -1

 اصالح شوك عفوني( 5 فیزيوپاتولوژي اختالل راه هوايي -5

 و قرار دادن آتل هادبريدمان ( 1 شوك عفوني -1

 ت پارشیل گرافت با ضخام( 7 عوارض ثانويه تروما مثل استرس اولسر -7

آشنايي با پانسمان هاي فیزيولوژي و پانسمان ها ي نوين و روش ( 1 تغذيه اي تتغذيه و اختالال -1

 آناتومي اندامها -9 زخم و سوختگينوين  ترمیم هاي

 در بیماران سوختهپزشکي  جنبه هاي روان -62

66-  Shock Long 
 ضخامتگرافت تمام  (9 

 سوختگي سر و گردن( 62 

 سوختگي تنه و اندام( 66 

 Smoke Inhalationدرمان سوختگي ا ( 60 

 درمان سوختگي الکتريکي شیمیايي و راديولوژيک( 69 

 درمان اولیه عوارض گوارشي بیماران سوختگي حاد( 61 

 درمان اولیه عوارض کلیوي( 65 

 وتومي اورژانسياسکار( 61 

 درمان مسمومیت با دود( 67 

 حاد مديريت درد( 61

69 )CVP 

02 )hyperalimentation 

 Shock lungدرمان شوك ريه ( 06

  Acute stresآشنايي با ( 00

 هاي پوست آشنايي با کشت سلول(69
 

 

 

آشنايي با - و ادارة بیمار بحراني احیاي آب و الکترولیت ،مديريت راه هوايي و مديريت درد :ICUبخش چرخشي 

 درمان شوك ريه -ونتیالتور

 هاي مزمن در جراحي پالستیک هاي رايج سوختگي آشنايي با درمان:جراحي پالستیک بخش

 splinting & positioningي شرکت در انجام پروسیجرها :بخش طب فیزيکي و توانبخشي 
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 :از دستیاران و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود

 در حوزه نوع دوستي -الف
 .را بر منافع خود ترجیح دهندمنافع بیمار  (6

 .در مواجهه با بیماران  مختلف عدالت را رعايت کنند (0

 .در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمي،  رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند (9

 .در تمامي مراحل مراقبت از بیماران وقت کافي صرف نمايند (1

  .به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند (5

 . منشور حقوق بیمار را در شرايط مختلف رعايت کرده و از آن دفاع کنند (1

 در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت -ب
 .نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافي داشته باشند (6
 .به سواالت بیماران پاسخ دهند (0

 .هنداطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترين شیوه در اختیار وي وهمراهان  قرار د (9

 .داشته باشندسازنده  از دخالتهاي بي مورد در کارهمکاران پرهیز نمايندو با اعضاي تیم سالمت تعامل  (1

 . در تمامي مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمايند (5

 . براي مصاحبه، انجام معاينه و هر کار تشخیصي درماني از بیماران اجازه بگیرند (1

از تشديد بیماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بیماري و نیز بهبود کیفیت زنـدگي بـه   در رابطه با پیشگیري  (7
 .طور مناسب به بیماران آموزش دهند

 در حوزه شرافت و درستكاري -ج
 .راستگو باشند (6
 . درستکار باشند (0

 .رازدارباشند (9

 .حريم خصوصي بیمار را رعايت نمايند  (1

 در حوزه احترام به دیگران -د
 . ايد، آداب ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارندبه عق  (6

 .نام ومشخصات وي را با احترام يادکنندبیمار را به عنوان يک انسان در نظر گرفته ،  (0

 . به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعايت نمايند (9

 .به همراهان بیمار،همکاران و کادر تیم درماني احترام بگذارند (1

 .هري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشدوضعیت ظا (5

 در حوزه تعالي شغلي -ه

 .انتقاد پذير باشند (1
 .محدوديت هاي علمي خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند (2

 .به طور مستمر،دانش و توانمنديهاي خود را ارتقاءدهند (3

 . علمي در دسترس انجام دهند اقدامات تشخیصي درماني مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهاي (4

 . استانداردهاي تکمیل پرونده پزشکي و گزارش نويسي را رعايت کنند (5
 

 :ازدستياران(Professionalism)انتظارات اخالق حرفه اي 

I -ياصول اخالق حرفه ا 
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انتظار ميرود، دستياران، در راستاي تحكيم اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي با كمك استادان خود در جهت 

 :اقدامات زير تالش نمايند

 

 :مناسب  g)(Settinکمک به فراهم کردن شرایط  فيزیكي 
 فراهم ساختن شرايط مناسب براي انجام امور شخصي وخصوصي در محيط هاي آموزشي ودرماني  نظيراستفاده از پرده و پاراوان 

 در هنگام معاينات وغيره

  و بيمار ( دستيار)حضور يك پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم او در كليه معاينات پزشكي در كنار پزشك 

 (مثالًمادروكودك در بخش هاي كودكان)م هم اتاقي بيمار و همراهفراهم كردن سيست 

  ايجاد محيط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور هاي ديني وفرهنگي بيماران ،همراهان ،استادان وفراگيران نظير فراهم

 ساختن محل نمازونيايش براي متقاضيان

 

 :کمک به اصالح فرآیندهاي اجرایي 
 ايي بيمارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظير فرايند هاي جاري در بخش هاي پذيرش ، بستري همكاري با مديران اجر

 .، تامين دارو ، تجهيزات وترخيص بيماران به طوري كه بيماران سردرگم نشوند و امور را به آساني طي كنند

 تكريم مراجعين و كاركنان بيمارستان ها 

 تان در جهت تسهيل ارائه ي خدمات ورفاه حداكثري بيماران وارائه ي پيشنهادات اصالحي به توجه به فرايندهاي اجرائي بيمارس

 مديران بيمارستان

 

 کمک به فراهم شدن جومناسب آموزشي :

 مشاركت در ايجاد جو صميمي و احترام آميز در محيط هاي آموزشي 

 تالش در جهت حذف هرگونه تهديد و تحقير در محيط هاي آموزشي 

 اي مناسب و موثربين بخشي و بين رشته اي همكاري ه 

 سازمان دهي و مشاركت در كارهاي تيمي 

 تشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان، دستياران سال پايين تر و فراگيران ديگر 

 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي 

  مشاركت فعال در تقويتRole modeling 

 ردي تالش در جهت تقويت ارتباطات بين ف 

 مشاركت وهمكاري در تدوين ارائه ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگيران(Priming) 

 رعايت حقوق مادي ،معنوي واجتماعي استادان،دانشجويان واعضاي تيم سالمت 

 ترویج راهبرد بيمار محوري :
  د ، مذهب ،سن ، جنس و طبقه با هرنژا)حمايت از حقوق مادي ، معنوي و پزشكي بيماران اعم از جسمي ، رواني و اجتماعي

 ، در تمام شرايط( اقتصادي اجتماعي

 جلب اعتماد واطمينان بيمار در جهت رعايت حقوق وي 

 پيش سالمي ، خوشرويي ، همدردي ، اميد دادن ، و غيره: ارتباط اجتماعي مناسب با بيماران نظير 

 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط 

  تر و فراگيران ديگري پاسخگويي مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايينآموزش نحوه 

II -راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآیند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:  
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  معرفي خود به عنوان  پزشك مسئول به بيمار، همچنين معرفي دستياران سال پايين تر ،  كارورز ، كارآموز و پرستار با نام و

 مشخصات به بيماران

 فاهي بيماران و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نياز براي آن هاپرسش از عادات غذايي ، خواب ، استحمام و تمايالت ر 

 توجه به بهداشت فردي بيماران. 

 توجه به كميت و كيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي و كاري 

 توجه به نياز هاي بيماران براي اعمال دفعي آسوده در راند هاي آموزشي و كاري با تاكيد بر شرايط خصوصي آنان 

  به ايمني بيمار توجه(Patient Safety)  دركليه ي اقدامات تشخيصي ودرماني 

  كمك درفراهم كردن شرايط آسان براي نماز و نيايش كليه بيماران متقاضي ، با هر آيين و مذهب در بخش ، به ويژه ،براي

 .بيماران در حال استراحت مطلق 

  احترام به شخصيت بيماران در كليه شرايط. 

 يماران در هنگام معاينات پزشكيپوشش مناسب ب 

 احترام و توجه به همراهان و خانواده بيماران 

  تجويز هرگونه دارو ، آزمايش و تجهيزات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي  ونوع پوشش بيمه اي بيماران و اجتناب از

 درخواست آزمايشات گران قيمت غيرضروري

  اي بيماراناستفاده مناسب از دفترچه و تسهيالت بيمه 

 ارتباط با واحدها و مراجع ذي صالح نظير واحد مددكاري ، در باره رفع مشكالت قابل حل بيماران 

 اخذ اجازه و جلب رضايت بيماران براي انجام معاينات و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و درماني 

 رعايت استقالل و آزادي بيماران در تصميم گيري ها 

  بيماران ( راز)صي خودداري از افشاي مسائل خصو 

  مدت تقريبي بستري وغيره –هزينه ها :ارئه ي اطالعات الزم به بيماران در باره ي مسائل تشخيصي درماني نظير 

 :به معناي   STEEPدرمجموع ،رعايت 

 به بيماران  (safe)ا رائه ي خدمات ايمن   -

 به بيماران  (Timely)ارائه ي خدمت به موقع   -

 به بيماران  (Expertise)با علم وتجربه ي كافي  ا رائه ي خدمت   -

 به بيماران  (Efficient)ا رائه ي خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح   -

 در كليه ي شرايط  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوريت بيمار    -
 

 :مشارکت و ترغيب آموزش و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق 

 تر و فراگيران ديگرر حرفه اي به دستياران سال پايينآموزش ارتباط مناسب و موث 

 مشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران سال پايين تر و دانشجويان 

  آموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران ، مقرراتDress Code تر و و مقررات اخالقي بخش به دستياران سال پايين

 فراگيران ديگر

 گزارشات صبحگاهي ، راندها ، : ر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها و فرآيند هاي آموزشي نظري و عملي نظير اشاره مستم

 كنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق هاي عمل 

 نقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران و فراگيران ديگر 

 افي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات و خطاهاي پزشكي فراهم كردن شرايط بحث و موشك Malpractices ) ) پيش آمده در

 جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران و فراگيران ديگر

 مشاركت دادن فراگيران رده هاي مختلف ، در برنامه هاي آموزش بيماران 

 جلب توجه مستمر دستياران سال پایينتر و فراگيران دیگربه سایرموارد اخالقي ازجمله :
 برخورد احترام آميز با نسوج ، اعم از مرده يا زنده 
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 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان 

 همدردي با خانواده فوت شدگان 

  نگهداري و حفظ اعضاي بدن بيماران ، عملكرد طبيعي اندام ها و حفظ زيبايي بيماران تا حدي كه دانش و فناوري روز اجازه مي

 دهد

 احترام به حقوق جنين ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرايطي كه مجوز اخالقي و شرعي براي ختم حاملگي نيست 

  اهميت دادن به وقت هاي طاليي كمك به بيماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس بيمار براي

 زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود

  در خواست هاي پارا كلينيكتجويز منطقي دارو و 

  رعايتClinical Governance  در كليه ي تصميم گيري هاي باليني ، تجويز ها واقدامات تشخيصي درماني 

 پایش و نظارت  مستمر فراگيران :
  ر تومو –كشيك هاي شبانه  –درمانگاه  –راندهاي كاري و آموزشي  –گزارشات صبحگاهي ) حضور در كليه برنامه هاي آموزشي

و نظارت بر حضور ساير فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت ، پيگيري تلفني و حضوردر كشيك ( و غيره  –سي پي سي  –بورد 

ها ، سركشي به درمانگاه ها و اورژانس ها و نظاير آن ، به منظور ايجاد تدريجي مسئوليت پذيري اجتماعي  در خود وفراگيران 

 ديگر

 اران اورژانسحضور به موقع بر بالين بيم 

  از طريق رعايت ( عملكرد ارتباطي اجتماعي ، نحوه پوشش ، نظم  و انضباط ) توجه به عملكرد عمومي خود و فراگيران ديگرنظير

 ، ارائه بازخورد به فراگيران ديگر وتاكيد بر الگو بودن خود  Dress Code مقررات 

 خذ شرح حال ومعاينات تخصصي بيماران ، درخواست منطقي ا) توجه اكيد به عملكرد تخصصي خود و فراگيران ديگرنظير

آزمايشات ، تفسير و ادغام يافته ها ي باليني و پارا كلينيكي ، استنتاج و قضاوت باليني ، تشخيص بيماري ، تصميم گيري هاي 

ارجاع بيماران ، اقدامات باليني ، تجويز منطقي دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درماني ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي ، 

از طريق اهميت دادن به تكميل مستمرالگ بوك و ( پژوهشي ، استفاده از رايانه و نرم افزار هاي تخصصي و پيگيري بيماران 

  (Malpractices )جلب نظارت مستقيم استادان به منظور كاستن از فراواني سوء عملكرد ها و خطاهاي پزشكي

 هاي كميته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل   ين پايان نامه هارعايت اخالق پژوهشي در تدو. 

 اجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران وانجام روش هايي كه دستياران به آن تسلط ندارند. 

 فاده باشند اهميت دادن به نحوه تكميل و تنظيم پرونده ها ي پزشكي ، به طوري كه در حال حاضر و آينده به سهولت قابل است . 

 

 

 

به طور شایع بیماران . وظیفه دستیار رعایت حقوق بیماران و انجام اقدامات درمانی با حفظ  این حقوق می باشد
سوختگی در وضعیتی نیستند که بتوان از انها رضایت آگاهانه را اخذ کرد و به همین دلیل سنگینی رعایت حقوق 

همچنین در استفاده از اطالعات بیماران و پرونده های بیمارستانی . بیماران در این رشته بیشتر احساس می شود
 .باید دقت کافی و رعایت نکات اخالقی را مبذول داشت

 
 

 

III- اي مرتبط با رشته نكات اختصاصي اخالق حرفه : 
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                        :References:منابع درسي که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است 

                                                          

  

 

 

 

 

 

 :  توضيح
وجود،توسط مدرمواردي که طبق مقررات ،آزمون هاي ارتقا وپاياني انجام مي شود ،منابع آزمونهابر اساس آئین نامه هاي  (6

  .اجراي اين برنامه راهنمايي است براي ذکرشده دراين صفحه تعیین خواهد شد ومنابع هیئت ممتحنه دوره

 . شده در دسترس است  ، منظور آخرين نسخه چاپدر مورد کتب ( 0

 .شوند  در مورد مجالت ، منظور مجالتي است که در طول دوره دستیاري منتشر مي( 9

 

                                                                              :Student Assessment:ارزیابي دستيار

 

 

 

 

                                                                           :شرح وظایف دستياران

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :کتب اصلي -الف
1. Total Burn care (David Herndon) 

2. Principles of General of plastic surgery 

a. Burn chapters 

 :مجالت اصلي -ب
1. Burns 

2. Journal Burn Care & Research 

3. Indian Journal Burns 

 

 

 :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف

   OSCE             DOPS آزمون تعاملي رايانه اي  شفاهي   کتبي 

 ارزيابي پورت فولیو        ارزيابي مقاله        درجه  912آزمون          Logbook ارزيابي 

 

 دو نوبت در طول دوره :(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 

 

نمايد  مواردي که گروه بر آن تاکید مي. هاي مربوطه آورده شده است  نامه شرح وظايف قانوني دستیاران در آئین

 : عبارتند از 

 هاي آموزشي گروه  مشارکت در برنامه -

 ويزيت روزانه بیماران  -

 همربوطهاي  انجام مشاوره -

  طول ماهکنفرانس يا ژورنال کالب در  يک ارايه حداقل -

 شرکت در برنامه هاي آنکالي -

 يک پروژه تحقیقاتي  حداقل مشارکت در -

 Pub medيا  ISIدر مجالت يا نمايه  يک مقاله پژوهشي در طي دورهحداقل  نگارش يا چاپ يا پذيرش  -

 شبخشرکت در برنامه هاي آموزشي وپژوهشي طبق برنامه تنظیمي  -

ضروري است که تعداد کشیکها و سطح مسوولیت فرد در چرخشها طبق ضوابط بخش مربوطه و با هماهنگي  -

 .مدير برنامه تعیین گردد

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_9uDdxqnNAhWE_SwKHbLWDVEQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Fjournals.lww.com%2Fburncareresearch%2Fpages%2Fdefault.aspx&usg=AFQjCNErfJxDEndZ7cf73y4w5tBs6Gl62w&bvm=bv.124272578,d.bGg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_9uDdxqnNAhWE_SwKHbLWDVEQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ijburns.com%2F&usg=AFQjCNGK6HwZZ7F69mIWpVAYL9TOzLZhEw&bvm=bv.124272578,d.bGg
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  (  :رتبه –گرایش –تعداد )اقل هيئت علمي مورد نياز حد

 

 

 

 

 :براي اجراي برنامه  مورد نيازیا آموزش دیده  دیده دورهکارکنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مورد نياز تخصصي  فضاهاي

 

 
 

 

 

 

 

 :در سال  مورد نياز هاي اصلي يتعداد بيمارقل حدا تنوع و

 

 

 

 :براي تربيت یک دستيار ورودي  تعداد تخت مورد نياز

 
 

 

با مدرك تخصصي ( نفر دانشیار و يک نفر استاديار 0نفر استاديار يا  0نفر استاد و  6)حداقل سه نفر هیات علمي

سال تجربه در سوختگي با تأيید  5یمي و سوختگي،  يا جراح عمومي با جراح پالستیک، ترم يا وفلوشیپي مربوطه  

  .ت بورد جراحي پالستیکهیا

 هاي سوختگي را داشته باشند سال كار در بخش 2وجود افراد داراي مدرك كارشناسي ارشدكه داراي حداقل سابقه 
 :شامل
  پرستار ويژه سوختگي -6

 متخصص فیزيوتراپي -0

  متخصص تغذيه  -9

  کاردرمانگر -1

 روانشناس بالیني  -5

 مددکار اجتماعي -1

 

 : فضاهاي تخصصي موردنیاز اين دوره که بايد در دانشگاه مجري در دسترس باشند عبارتند از 

 وجود اورژانس سوختگي -6

 ، زنان و مردانشامل کودکانوجود بخش سوختگي  -0

 و سرويس درد حاد ICUوجود  -9

 وجود بانک پوست و آمینون و پوشش هاي بیولوژيک -1

 شگاههاي مجهزآزماي -5

 سرويس فیزيوتراپي و بازتواني مجهز -1

 

 

 تعداد  بیماري 
 بیمار 522 سوختگی حاد

 

 تخت مستقل  62 حداقل

 

 درارزشیابي هابر اساس کل دستیاران موجود بخش مدنظر قرار خواهدگرفت:توضیح
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  :مورد نياز تجهيزات تخصصي

 

 
 

  :مورد نياز  یا تخصص هاي رشته هاي تخصصي

 

 

 

 

 

 :که مجاز به اجراي برنامه هستند يیمعيارهاي دانشگاهها

 

 

 

 

 :يستم ارجاع و پزشكي خانوادهنقش دانش آموختگان در س

  

 ا
 

درماتوم  -امل درماتوم دستيدستگاههاي تنفس مصنوعي و وسايل اتاق عمل ک -مايع درماني -سرويس و تجهیزات احیا

  splintانواع   -ست کامل جراحي -دستگاههاي مش گرافت -برقي

 (ICU)هاي ويژه رشته فوق تخصصي مراقبت، فوق تخصصي جراحي پالستیکرشته  :رشته هاي مورد نیاز:الف

 

گوش، گلو و شم، ، چبیماري هاي عفوني ،داخلي  هاي ، بیماريکودکان ،متخصص بیهوشي :تخصص هاي مورد نیاز:ب

 فلوشیپ درد و متخصص تغذيهطب فیزيکي و توان بخشي ،  ، پاتولوژي ، ، روانپزشکي، راديولوژي بیني

 : دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است که داراي ويژگي هاي زير باشد 

 . عمومي باشد جراحي داراي دوره تخصصي مورد تائید در رشته * 

 . در دوره تخصصي فارغ التحصیل داشته باشد دوره ،  62حداقل * 

 . واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه باشد 

 

 براي ارائه خدمات به بیماران در اين رشته دوم به بعدوجود خط 
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 :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه

 :شرایط 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

 

 

 

 

 :اين برنامه در شرايط زير ارز شیابي خواهد شد

 تکمیلي تخصصي دوره از اجراي دوره 0 /سال 1گذشت -6

 ناوريتغییرات عمده ف-0

 تصمیم سیاستگذاران اصلي مرتبط با برنامه-9

 نظر سنجي از هیئت علمي درگیر برنامه،دستیاران ودانش آموختگان با پرسشنامه هاي از قبل تدوين شده 

 استفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشیابي واعتبار بخشي دبیر خانه 

بخشي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکي وتخصصي با همکاري کمیته تدوين متولي ارزشیابي برنامه ،واحد ارزشیابي واعتبار 

 برنامه است

 :مراحل باز نگري اين برنامه به ترتیب زير است 

 گرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجي ،تحقیقات تطبیقي وعرصه اي ،پیشنهادات ونظرات صاحبنظران 

 در خواست از دبیر خانه جهت تشکیل کمیته تدوين برنامه 

  طرح اطالعات گردآوري شده د رکمیته تدوين برنامه 

 بازنگري در قسمتهاي مورد نیاز برنامه وارائه پیش نويش برنامه جديد به کمیسیون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي 

 مورد قبول است(چک لیست پیوست )شاخص ها ومعیارهاي ملحوظ شده در چارچوب ارزشیابي برنامه دبیرخانه 
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 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه

 .مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفته باشد ي برنامهضروري است ، *

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

 . ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد  به دوره يدستیاران ورودضروري است ، شرايط * 

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

 . بيني شده است باشد  كه در برنامه پيش حدود نیاز کلي کشورضروري است ، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين * 

ي مورد ارزيابي در اختياار   هاي عمومي و اختصاصي مندرج در برنامه قابل قبولي ، منطق با توانمندي بوك الگ ارانضروري است دستي* 

 . داشته باشند 

 .تكميل و توسط استادان مربوطه پايش و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گردد  به طور مستمربوك دستياران  ضروري است ، الگ* 

را بر اساس تعاداد منادرج در برناماه انجاام داده باشاند و در       پروسیجرهاي الزمران بر حسب سال دستياري ، ضروري است ، دستيا* 

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

 . مندرج در برنامه ، استفاده شود  ها و فنون آموزشي روش% 07ها حداقل از  ضروري است ، در آموزش* 

داشته ، وظايف خاود را تحات    درمانگاه حضور فعالروري است ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه در ض* 

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

ر طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظار اساتادان ودساتياران ساال     هاي جراحي ، د ضروري است ، دستياران دوره* 

ي هفتگي يا ماهانـه   برنامهد اشته باشند و  اتاقهاي پروسیجر حضور فعالودستياران دوره ها ي غير جراحي در  عمل اتاقباالتر در 

 .در دسترس باشد  هاي عمل اتاق

بخشاي ، مشااركت در    هاي درون هاي گزارش صبحگاهي ، كنفرانس ي تنظيمي بخش ، در برنامه ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه* 

در  هـا  هـا يـا آنکـالي    ي هفتگي يا ماهانه کشیک برنامهها حضور فعال داشته باشند و  ها يا آنكالي تر و كشيك هاي پايين آموزش رده

 . دسترس باشد 

هااي كااري ياا آموزشاي بيمااران       هاي راندهاي آموزشاي ، ويزيات   ي بخش ، در برنامهي تنظيم ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه* 

 .بستري حضور فعال داشته باشند 

 . شده توسط دستياران ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد  تكميل هاي پزشکي کیفیت پروندهضروري است ، * 

در ج در برنامه را گذرانده و از رئيس بخش مربوطه گواهي من هاي چرخشي بخشضروري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ، * 

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

شاده وجاود داشاته     ريزي و برنامه شده بیني هاي علمي از قبل پیش همکاريهاي چرخشي  ضروري است ، بين بخش اصلي و بخش* 

 . ها باشند ، در دسترس باشد  كاريباشد و مستنداتي كه مبين اين هم

 . را رعايت نمايند  Dress codeضروري است ، دستياران مقررات * 

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

ت موردنياز دستياران و هيات علمي ، در قفسه كتاب بخش اصالي در دساترس آناان    اعم از كتب و مجال منابع درسيضروري است ، * 

 . باشد 

قرار گيرندومساتندات آن باه گاروه ارزيااب      ارزيابيهاي مندرج در برنامه ، مورد  ضروري است ، دستياران در طول دوره خود به روش* 

 . ارائه شود

 .مشاركت داشته باشند  ي پژوهشي برنامهر يك ضروري است ، دستياران در طول دوره خود ، حداقل د* 
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هاي چرخشاي   هاي بخش ها ، گواهي تشكيل شود و نتايج ارزيابي پرونده آموزشيضروري است ، در بخش اصلي براي كليه دستياران * 

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

ي منادرج در برناماه در    را بر اساس تعداد ، گارايش و رتباه   هیات علمي موردنیازه ، ضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دور* 

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

ه را طبق ماوارد منادرج در برناماه در اختياار داشات      ديده موردنیاز کارکنان دورهضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 

 .باشد 

كالس درس اختصاصي ، قفساه كتااب اختصاصاي در بخاش و     : را از قبيل  فضاهاي آموزشي عمومي موردنیازضروري است ، دوره * 

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

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

كننده به بيمارستان محل تحصيل دستياران ، بر اساس موارد منادرج   بستري و سرپايي مراجعه تعداد و تنوع بیمارانضروري است ، * 

 . در برنامه باشند 

 .در اختيار باشد ( در صورت نياز دوره ) تخت بستري فعال    رنامه ،شده در ب بيني ضروري است ، به ازاي هر دستيار به تعداد پيش* 

مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كيفيت تجهيزات ،ماورد تائياد گاروه     تجهیزات موردنیازضروري است ، * 

 .ارزياب باشد 

 . ابي واعتباربخشي دبر خانهباشند حوزه ي ارزشي مورد تائید قطعيهاي چرخشي ،  ضروري است ، بخش* 

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

 

ريزي آموزشي قرار گرفته و جهت پيگيري و اجرا در اختياار   مورد تصويب كميسيون تدوين و برنامه موضوع ، 96استانداردهاي فوق ، در 

ضامناً ياك نساخه از آن در انتهااي كلياه      . شود  ه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده ميواحد ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخان

 . هاي مصوب آورده خواهد شد  برنامه

 

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

 ريزي آموزشي كميسيون تدوين و برنامه         

 منابع مورد استفاده براي تهيه این سند

  
وين برنامه دوره هاي فوق تخصصي ـ دبیرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي ـ کمیسیون تدوين و راهنماي تد -6

 6911برنامه ريزي آموزشي ـ سال 


