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 فهرست مطالب

 

 صفحه موضوع
 9 هاسامی تدوین کنندگان برنام

 5 طول دوره -متخصصین مجاز ورود به دوره  –تعریف  –عنوان  -مقدمه
 1 تاریخچه وسیر تکاملی دوره در ایران وجهان 

 7 سال آینده 62حدودنیاز به نیروی دوره دیده در این حیطه تا  –دالیل نیاز به این دوره 
 8 دور نما  –رسالت  –فلسفه 

 9 ختگان این دورهپیامدهای مورد انتظار از دانش آمو
 9 ای دانش آموختگان در جامعه نقش ها ووظایف حرفه

 66 ها ومهارت های پروسیجرال مورد انتظار  توانمندی
 69 هایی که با این دوره تداخل عملی دارند هایا دوره  اسامی رشته

 61 راهبردها وروش های آموزشی
 65 ساختار کلی دوره

 61 های چرخشی به آن می پردازند به تفکیک هر بخش بخش عناوین مباحثی که دستیاران در
 67 عناوین دروس

 02 انتظارات اخالق حرفه ای از دستیاران 
 01 منابع در سی که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است 

 05 ارزیابی دستیاران 
 05 شرح وظایف دستیاران

 01 حداقل های مورد نیاز در برنامه
 08 ارزشیابی برنامه 

 09 های آموزشی استانداردهای ضروری برنامه
 96 منابع مورد استفاده برای تهیه این سند
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 :اسامي اعضاي کميته تدوین برنامه
 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیآموزشي برنامه ریزی  معاون واحد تدوين و -مهرداد حق ازليدکتر *
 اندازی و گسترش دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی های راه کارشناس کمیته-دکترمریم السادات مصطفوی*

 کارشناس برنامه های آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی–نوشین آگاهی *

 
 :اسامي همكاران کميسيون تدوین و برنامه ریزي آموزشي 

،دکترسید حسن امامی رضوی قائم مقام دبیر شورا ،نمایندگان منتخب دبیرخانه شورای دبیر شورا  ومعاون آموزشي یجانیدکتر باقر الر

معاون حوزه دکترسیدعلی صفوی نائینی ، (معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي)دکتر مهرداد حق ازلی :آموزش پزشکی وتخصصی 

دکتر ولی اله حسنی،دکتر الدن حقیقی ،دکتر ،دکتر حبیب اله پیروی،دکتر علی حائری ،امتی،دکتر علیرضا استقارزشيابي واعتباربخشي

دکتر دکترالهه ملکان راد،دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی ،، پیمان محمدی تربتیدکتر ، محمود رضا آل بویه،دکتر علی حمیدی مدنی

 علوم پزشكي  دانشگاه رتبه دانشگاهي نام و نام خانوادگي
 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاد دکتر فريدون نوحي*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاد دکتر مجيد ملکي*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي دانشيار   دکتر زهرا عليزاده ثاني*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاد دکتر مجيد کياور*

 زشي و درماني شهيد رجاييمرکز تحقيقاتي آمو دانشيار پيغمبري مهدي دکتر محمد*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي دانشيار   دکتر مرضيه متولي*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاديار دکتر حميد رضا پورعلي اکبر*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاديار دکتر علي محمد زاده کوهپاره*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاديار ر شبنم مدديدکت*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاديار دکتر کيارا رضايي کالنتري*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاديار دکتر ناهيد رضاييان *

 زشي و درماني شهيد رجاييمرکز تحقيقاتي آمو دانشيار دکتر نيلوفر سميعي*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاد نيتا صادقپورآدکتر *

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاد دکتر مجيد حق جو*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي دانشيار دکتر احمد امين*

 تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي مرکز دانشيار دکتر زهرا خواجعلي*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي استاديار دکتر صديقه ساعدي*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي دانشيار ويسا طبيبآدکتر *

 مشهد دانشيار دکتر عليرضا حيدري بکاولي*

 مشهد استاديار دکتر پروانه اليق*

 شيراز استاديار د محمد کساييدکتر سي*

 اميرکبيردانشگاه  استاديار دکترعباس نصيرايي مقدم*

 دانشگاه شهيد بهشتي استاديار دکتر فريبرز فائقي*

 دانشگاه تهران استاديار دکتر حميد رضا سليقه راد*

 مرکز تحقيقاتي آموزشي و درماني شهيد رجايي دانشيار رفان رجبيطياحمد ب دکتر*

 شهيد بهشتي دانشيار ر عباس ارجمند شيستريدکت*

 تهران دانشيار هاشميحسن دکتر *
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، دکتر داوود امی : اصر کالنتری ،نماینده سازمان نظام پزشکی دکترن:،نماینده معاونت بهداشت زهرا فردی آذر، دکتر نرگس بیرقی

جراحی )دکتر محمد علی محققی  (روانپزشکی)دکتر احمد علی نورباال (زنان وزایمان)دکتر اشرف آل یاسین :دبیران هیئت ممتحنه  

ریحانه بنازادگان   و(یهوشی ب)سید سجاد رضوی دکتر (کودکان) دکترعلی اکبر سیاری (داخلی)محمد رضا شکیبی  دکتر (عمومی

 دوره های تکمیلی تخصصیبرنامه های آموزشی کارشناس  نوشین آگاهیو کمیسیون تدوین و برنامه ریزی آموزشی  کارشناس

 :اسامي همكاران کميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 

مدير کميته فني ،دکتر آبتین حیدر زاده  قائم مقام دبير شورارضوی ،دکترسید حسن امامی   دبير شورامعاون آموزشي ودکتر باقر الریجانی 

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

معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي ، دکتر مهرداد حق ازلی خشيمعاون حوزه ارزشيابي واعتبارب،دکترسیدعلی صفوی نائینی  ونماينده منتخب وزير

رئيس دانشکده پزشکي ، دکتر امیر حسین امامی  دانشگاههاي علوم پزشکي کشور دبيرشوراي گسترش، دکتراحمدخالق نژادطبری آموزشي

، دکتر محمدباقر ه پزشکي ايرانر رئيس دانشکد، دکتر مسعود ناصری پورئيس دانشکده پزشکي شهيدبهشتي، خانم دکتر جرجانی  تهران

و نماینده منتخب وزیر، دکترسید مهدی  اصفهانرئيس دانشکده پزشکي ،دکتر محمد رضا صبری رئيس دانشکده پزشکي شيرازخسروی 

رئيس دانشکده پزشکي  ،دکتر بهرام نیکخورييس دانشکده پزشکي مازندران، دکتر آریا سلیمانی رئيس دانشکده پزشکي يزدکالنتر

فرامرز محمد ، دکتر رئيس دانشکده پزشکي گيالن  هومان هاشمیان، دکتر رئيس دانشکده پزشکي تبريز،دکتر سید کاظم شکوری تانکردس

رئيس دانشکده پزشکي دکترعلیرضا خویی  رئيس دانشکده پزشکي اهواز، محمد فکور، دکتر رئيس دانشکده پزشکي شهرکرد علی بیگی

رئيس ، دکتر جان محمدی رئيس دانشکده پزشکي اراك، دکتر حسن صلحی س دانشکده پزشکي همدانرئي،دکتر محمد علی امیر زرگرمشهد

دبير شوراي آموزش پزشکي ، خانم دکتر طاهره چنگیز رئيس دانشکده پزشکي زاهدان،دکتر قاسم میری علی آبادی دانشکده پزشکي بابل

عضو هيأت ،دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ده منتخب وزيررئيس دانشکده پزشکي کرمان ونماين، دکترمحمد رضا شکیبی  عمومي

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران و ، دکترمحمد رضا ظفرقندی علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ونماينده منتخب وزير

دکتر داوود  ، هيد بهشتي و نماينده منتخب وزيرعضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي ش،دکتر سید محمد تقی طباطبایی  نماينده منتخب وزير

 کارشناس کميسيون دائمي معين دبيرخانه شوراي اموزش پزشکي و تخصصيدکترنیره اسالمی   ،نماينده سازمان نظام پزشکي امی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ها و دوره های  اندازی و گسترش رشته کمیته سیاستگذاری، راهدر تصویربرداری قلب و عروق  تکمیلی تخصصیدوره ضرورت 

 .مورد تصویب قرار گرفتمطرح و  05/9/90در تاریخ  تکمیلی تخصصی پزشکی 
 

 

ریزی  در کمیسیون تدوین و برنامه 68/60/95در تاریخ تصویربرداری قلب و عروق  برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی

 .قرار گرفتصویب وت آموزشی مورد بررسی 
 

مورد بررسی  در کمیسیون دائمی معین  01/0/91در تاریخ تصویربرداری قلب و عروق  برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی

جهت تنفیذ ارایه  02/9/91و به هشتادوهفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ وتصویب قرار گرفت

 .گردید
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 : مقدمه 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :  انگليسي و به فارسي ورهدنوان ع

 

 
 

  : دوره تعریف
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Fellowship of Cardiovascular Imaging                             تصویر برداری قلب و عروق تکمیلی تخصصیدوره 

 

تصویر برداری قلب و عروق منشعب از رشته های تخصصی قلب و عروق و رادیولوژی می باشد  تکمیلی تخصصیدوره 

ش مباحث مربوط به تصویر برداری از قلب و عروق به روش ام آر آی و سی تی اسکن می که به طور عمده به آموز

دانش آموختگان این دوره، با به کار گیری مناسب این تکنولوژی ها، به ارزیابی وضعیت قلبی و عروقی بیماران . پردازد

. ی قلبی و عروقی را فراهم می نمایندمطلوب تر خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه بیماری ها یهپرداخته و زمینه ارا

همچنین با توجه به اهمیت تکنولوژی های تصویر برداری در شناخت و مطالعه بیماری ها، دانش آموختگان این دوره 

جایگاه مهمی در توسعه پروژه های تحقیقاتی در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های قلبی و عروقی 

 .  خواهند داشت

 
 

تصویر برداری قلب و عروق برای توانمند سازی متخصصین قلب و عروق و رادیولوژی در زمینه بررسی تکمیلی تخصصی  دوره

 . بیماری های قلبی عروقی با استفاده از تکنولوژی های ام آر آی و سی تی اسکن طراحی گردیده است

لب و عروق به روش ام آر آی و سی با توجه به پیشرفت  سریع تکنولوژی در زمینه تجهیزات و روش های تصویر برداری از ق

تی اسکن، امروزه بکار گیری این روش ها برای پیشگیری، تشخیص و درمان بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی از جمله 

بیماری های آترواسکلروتیک، بیماری های ایسکمیک قلب و نارسایی قلبی، بیماری های مادرزادی قلب، بیماری های دریچه 

های عروقی و حتی بیماری های سیستمیک، جزو اساسی ترین نیاز ها و در موارد زیادی به عنوان استاندارد ای، بیماری 

 . طالیی مطرح گردیده است

پا و در حال توسعه می باشد و تعداد افرادی که آموزش های مدون برای تسلط حوزه تصویر برداری قلب و عروق، رشته ای نو

در حال حاضر سرمایه گذاری زیادی در زمینه تهیه و استقرار تجهیزات . اند بسیار اندک استبر این تکنولوژی را طی کرده 

مناسب در سطح کشور انجام گردیده و تعداد مراکزی که قادر به انجام این ارزیابی ها می باشند به سرعت رو به گسترش 

 . است

حمایت و نظارت مراجع آموزشی و پژوهشی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ایجاد این دوره به  امید است با 

صورت مدون و مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی، اقدامات موثری برای ارتقاء کیفیت خدمات و گسترش فعالیت های 

برسد و تمامی متخصصین فعال در حوزه بیماری های  آموزشی، درمانی و تحقیقاتی در این زمینه از دانش پزشکی به انجام

 .   قلب و عروق در کشورمان، همگام با پیشرفته ترین مراکز پزشکی دنیا به بهترین خدمات دسترسی داشته باشند

 کمیلی تخصصیکمیته تدوین برنامه آموزشی دوره ت                                                                      

 تصویربرداری قلب و عروق                                                                                                                
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  :دوره به  متخصصين مجاز ورود 

 

 

 

 

  : طول دوره آموزش

 
 

 

  :دوره در جهان وایران  اریخچه وسيرتكامليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است  ماه  68تکمیلی تخصصی طول آموزش در این دوره
 

 :در جهان
میالدی در پزشکی امکان پذیر  6982تصویر برداری به روش توموگرافی کامپیوتری یا سی تی اسکن از اواسط دهه 

لب، از سال گردید و با پیشرفت این تکنولوژی و بر طرف شدن محدودیت های تکنیکی برای تصویر برداری سریع از ق

. میالدی، تصویر برداری از قلب نیز امکان پذیر گردیده و طی سالهای گذشته به سرعت پیشرفت نموده است 0222

 6972سابقه کاربرد روش تصویر برداری با استفاده از رزنانس مغناطیسی یا ام آر آی در قلب و عروق نیز به دهه 

ی ارزیابی متابولیسم میوکارد مربوط می شود و پس از آن از دهه میالدی و استفاده از روش های اسپکتروسکوپی برا

به بعد به تدریج با توسعه تکنیک های جدید امکانات و کاربرد های متنوعی برای ثبت تصاویر قلب و بررسی  6982

افزون در با توجه به پیشرفت های روز . عملکرد سیستم قلبی و عروقی ابداع گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است

تکنولوژی این سیستم های تصویر برداری نوین و همچنین خاصیت غیر تهاجمی بودن این روش ها، در سالهای اخیر 

سرعت فزاینده ای برای تشخیص طیف گسترده ای از پاتولوژی های قلبی و عروقی در کودکان و بزرگساالن یافته 

ن روش های نوین جهت تشخیص بیماری های فوق بهره می است و مراکز متعددی در سراسر دنیا در حال حاضر از ای

 . نقش ربات ها در این روش های نوین تشخیصی بسیار پر اهمیت خواهد شد 0292پیش بینی می شود که تا سال . برند

 

 :در ایران

در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی شهید رجایی روش های تصویر برداری ام آر آی و  6988در کشور ما نیز از سال 

سی تی اسکن قلب و عروق مورد استفاده گسترده تخصصی و بالینی قرار گرفته و در این بین مراکز دیگر نظیر مرکز 

 . قلب تهران و مراکز محدود دانشگاهی و خصوصی در سطح کشور به موضوع پرداخته اند

و در قالب برنامه های آموزشی کوتاه مدت نسبت به  6990مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی شهید رجایی نیز از سال 

که  صادر شدههفت نفر گواهی دوره  برایآموزش متخصصین قلب و عروق و متخصصین رادیولوژی اقدام نموده است و 

همچنین درکنار فعالیت های مستمر این مرکز، اولین دوره آموزش . تنددر دیگر مراکز مختلف ایران مشغول به کار هس

ماهه ام آر آی قلب و عروق جهت متخصصین قلب و عروق و رادیولوژی و همچنین کارشناسان  1کوتاه مدت 

توسط  6990رادیولوژی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 

تر زهرا علیزاده ثانی که عضو هیأت علمی مرکز قلب و عروق شهید رجایی بوده و مدارک بین المللی در این خانم دک

 .رشته را دارا می باشند برگزار گردیده است
 
 
 
 
 

 بیماری،بیماری های قلب و عروق بزرگسال ه  های  رک دانشنامة تخصصی در رشتدارندگان مد

 .باشند مجاز ورود به این دوره تکمیلی تخصصی می ژیو رادیولوکودکان های قلب و عروق  

دانشنامه فوق تخصص قلب کودکان صرفا در حیطه مدرک فوق ضروری است متخصصین مجاز ورود به دوره با مدرک *

 .فعالیت خواهند نمود
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  :الیل نياز به این دوره د

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيوع بيماري هاي قلبي و عروقي: 

به دليل تغيير شيوه زندگي و رواج عادت هاي نامناسب تغذيه اي و عدم تحرك مناسب بدني، عوامل خطر زمينه ساز 

عروق شايع مي باشد و درحال حاضر کليه جوامع توسعه يافته و همچنين در حال توسعه با اپيدمي  بيماري هاي قلب و

 .بيماري هاي قلبي و عروقي مواجه مي باشند

توسط دکتر صراف زادگان و طاليي منتشر گرديده است،   3102بر اساس مطالعه کوهورت اصفهان که نتايج آن در سال 

سال به  23زي، آنژين صدري ناپايدار و مرگ ناگهاني قلبي در صد هزار نفر افراد باالتر از بروز سکته حاد قلبي، سکته مغ

همچنين در اين . (0)بوده است 04و  011، 34، 23و به همان ترتيب براي خانم ها  23و  32، 32، 35ترتيب براي آقايان 

مورد در هر صد هزار  220سال را بررسي نموده است ميزان مرگ و مير قلبي عروقي براي آقايان /فرد 23432گزارش که 

 . مورد در هر صد هزار نفر بوده است 312نفر و براي خانم ها 

عروقي از کل علت هاي مرگ در تمام بر اساس آمار هاي اعالم شده به سازمان بهداشت جهاني سهم بيماري هاي قلبي 

نيز بر  0244شکي در سال و در گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز (3)مي باشد% 33سنين و در هر دو جنس 

، بيماري هاي قلبي و عروقي با برآورد نهصد هزار سال در رتبه سوم از نظر 0242اساس آمار هاي ثبت مرگ در سال 

 .   (2)سالهاي از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس قرار مي گيرد

 جام بسياري از اقدامات تشخيصي که در گذشته به صورت تهاجمي با به کار گيري مناسب روش هاي تصوير برداري از ان

 . انجام مي گرديده و با عوارضي همراه بوده است پيشگيري مي شود

  با ارزيابي هاي دقيق تر از سيستم قلب و عروق امکان به کارگيري صحيح مداخالت درماني فراهم مي گردد و از انجام

 .ب جلوگيري مي شوددرمان هاي پر هزينه در موارد نا مناس

  با توسعه رشته هاي تخصصي جنرال در اکثر دانشگاه ها و گسترش رشته هاي فلوشيپ، آموزش بيماري هاي قلب و عروق

جايگاه متمايز و مستقل پيدا کرده است و در اين زمينه رشته تصوير برداري قلب و عروق نيز در مراکز دانشگاهي 

و استراليا طي ساليان گذشته رشد و توسعه قابل توجه داشته است و جايگاه اين رشته پيشرفته در اروپا و آمريکا، کانادا 

 .در ميان دوره هاي فلوشيپ بيماري هاي قلب و عروق و راديولوژي تثبيت گرديده است

 ان با فعال شدن مراکز تصوير برداري قلب و عروق در کشور و آشنا شدن متخصصين مربوطه، تعداد بسيار زيادي از بيمار

به منظور انجام اقدامات تشخيصي به اين مراکز ارجاع مي شوند که موجب شلوغي و طوالني شدن زمان انتظار و 

 .پاسخگويي به اين بيماران گرديده است

  ضرورت ارتقاء سطح علمي مراکز آموزشي و هماهنگي با پيشرفت هاي علم و تکنولوژي در دنيا و تقويت آموزش در رشته

 .مشاهده ميشود اء کيفيت خدمات تشخيصي و درمانيهاي مادر و ارتق
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  : ده سال آیندهدوره در  در این متخصصحدود نياز به تربيت 
 
 
 

 

 

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

 

 
 

 

 

                                                                                  :Mission(:اموریتم)رسالت 
    

 
 

 

 

                                                                           :Vision(:چشم انداز)دورنما
 

                    

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :در تدوین این برنامه ، بر ارزش های زیر تاکید می شود 

در ده سال آینده خدمات قانونی تصویر برداری پیشرفته قلب و عروق در کشور، منحصراً توسط دانش آموختگان این دوره ارائه 

، کشور جمهوری اسالمی ایران به مرکز منطقه ای و 3در سطح  خواهد شد و با استقرار باالترین استاندارد های علمی و فن آوری

 .    بین المللی برای آموزش این دوره تبدیل خواهد شد

رسالت این دوره، فراهم آوردن امکانات و بستر های مناسب به منظور تربیت مستمر نیروی انسانی آگاه به مباحث علمی روز، 
میلی در زمینه های تشخیصی، آموزشی و پژوهشی در حیطه تکبه جامعه توانمند و مسئولیت پذیر است که در جهت ارائه خدمات 

 نمایندفعالیت  "تصویر برداری قلب و عروق"

 کشور سال آینده ،  این دوره در  62در 

 :در تدوین و اجرای این برنامه رعایت ارزش های زیر مورد توجه و تأکید می باشد

 ارائه خدمات بر اساس اصول و معیار های طبابت مبتنی بر شواهد  .6

 ارائه خدمات منطبق بر استاندارد های کیفی جهانی .0

 ارتقاء سالمت مبتنی بر طبابت جامعه نگر و جامع نگر .9

 پزشکی و اخالق اسالمی رعایت اصول اخالقی حرفه .1

 رعایت حقوق بیماران   .5

 اهمیت دادن به کار گروهی و رعایت الزامات آن  .1

 احترام به همکاران تیم در تمامی سطوح  .7

 توجه به توسعه فردی کارکنان و اولویت دادن به کارکنان دانش محور .8

 

 

 : چنانچه هدف اصلی تربیت نیروی مورد نیاز برای دانشگاههای تربیت کننده دستیار باشد حدود نیاز به شرح زیر خواهد بود

دانشگاه وظیفه تربیت دستیار در  1و  روق های قلب و ع بیماریدانشگاه وظیفه تربیت دستیار در رشته  06درحال حاضر 

نفر در نظر گرفته شود حدود افراد   0الی  6را بر عهده دارنداگر برای هر دانشگاه حداقل رشته فوق تخصص قلب کودکان 

 .نفر خواهد بود 92 تقریبا مورد نیاز برای ده سال آینده
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                                           Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

 یژ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش 

  

  

 

 

استاندارد های بین المللی طراحی گردیده و انتظار می رود دانش  9این دوره برای تربیت متخصصین در سطح  

 :روش تصویر برداری ام آر آی و سی تی اسکن قلب و عروق، قادر باشند 0اقل در آموختگان این دوره حد 

6و تفسیر 6به طور فعال و مستقل و به نحو مطلوب فرایند ثبت .1
 . تصاویر را انجام دهند   

با در نظر داشتن مجموعه ای از داده های بالینی و یافته های منتج از سایر روش های تصویر برداری کلینیکی و  .2

داده ها، مشاوره های الزم در زمینه مراقبت از بیماران مبتال یا مشکوک به  6ده های پاراکلینیکی و اجماعدا

 . بیماری های قلبی عروقی را به سایر گروه های تخصصی پزشکی ارائه نمایند

 .را آموزش دهند 9و  0، 6فراگیران در سطوح  .3

 .برداری قلب و عروق فعالیت کننددر فعالیت های پژوهشی در حوزه های مرتبط با تصویر  .4

فرایند های جاری در مراکز تصویر برداری شامل مدیریت داده ها، تهیه و ارسال گزارشات، ارتقاء کیفیت و  .5

 . را مدیریت نمایند 6اعتبار بخشی

 .برنامه های آموزشی الزم برای کارشناسان و تکنولوژیست ها را طراحی  و اجرا نمایند .6

 
 

 : دانش آموختگان این دوره در نقش های زیر در جامعه ایفای نقش می نمایند 

 تشخیصی ـ درمانی ـ مراقبتی  -پیشگیری*

 آموزشی * 

 پژوهشی * 

 مشاوره ای * 

 مدیریتی * 
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                                                                 :Tasks:دانش آموختگان حرفه اي یفاوظ
 

 
  .شود   شفات تعدادي وظيفه مشخص ميدر اینجا براي هر نقش ، به صورت کامالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 

 :به شرح زیر است به ترتيب هر نقشوظایف حرفه اي دانش آموختگان 

 :پیشگیریدر نقش 

 ظور تشخیص به موقع بیماری ها آموزش کاربرد های صحیح روش های تصویر برداری به متخصصین مربوطه به من 

آموزش کاربرد های صحیح روش های تصویر برداری به متخصصین مربوطه به منظور پیشگیری از درخواست های غیر ضروری و کاهش 

 هزینه های اقدامات تشخیصی   

 : تشخیصی ـ درمانی ـ مراقبتی در نقش 

یماران، اعضای تیم سالمت و مسئولین مددکاری و درصورت نیاز مسئولین نظام برقراری ارتباط موثر حرفه ای با بیماران، همراهان ب*

 .سالمت

 .تشکیل پرونده پزشکی برای بیماران*

 اخذ شرح حال و انجام معاینات تخصصی و ثبت در پرونده بیمار قبل از انجام اقدامات تشخیصی *

 .برای بیمار انجام گردیده است بررسی داده های حاصل از نتایج سایر روش های تشخیصی قبلی که*

 .بررسی و درخواست منطقی آزمایشات پاراکلینیکی در صورت لزوم*

 .   بررسی و انطباق شرایط بیمار با معیار های ایمنی در ارتباط با انجام اقدامات و داروهای مورد استفاده*

 . و ثبت آن در پرونده و اعالم آن به تیم کارشناسانطراحی پروتکل های مناسب برای تصویر برداری بر مبنای مشکالت بیمار *

 .اخذ رضایت آگاهانه از کلیه بیماران که تحت بررسی های تصویر برداری قرار می گیرند*

 .مداخله فعال در فرایند ثبت تصاویر و ارزیابی کیفی نتیجه تصویر برداری در حین انجام اقدامات*

 . تصاویر 6به منظور پردازش ثانویه 6زار های ایستگاه کاریبررسی تصاویر با استفاده از نرم اف*

 .تنظیم گزارش تفصیلی و ارائه تشخیص بیماری و ثبت آن در پرونده بیمار*

 .  ارائه نظرات مشورتی در خصوص ارزیابی های تکمیلی و یا پی گیری بیمار*

 : آموزشی در نقش 

 وزش های الزم به بیماران و همراهان آنان ارائه آم*

 بین المللی 9و  0، 6ارائه برنامه های آموزشی برای تربیت متخصصین قلب و عروق و رادیولوژی در سطح *

 ارائه آموزش های مورد نیاز برای اعضای تیم سالمت*

 م سالمت مشارکت در تدوین متون آموزشی و دستورالعمل ها در حیطه تخصصی مرتبط با نظا*

 : در نقش مشاوره ای 

 .ن نظام سالمت و مراجع و سازمان های قانونی ارائه مشاوره تخصصی به بیماران ، همراهان ، متخصصین دیگر ، مدیرا* 

 : در نقش پژوهشی 

 .همکاری در طرح های پژوهشی نظام سالمت و دانشگاهی * 

 .نشر یا گزارش نتایج تحقیقات انجام شده به مسئولین نظام سالمت * 

 همکاری در نظام ثبت داده های بیماری ها و مشارکت در پایگاه های داده مرتبط * 

 : در نقش مدیریتی 

 در حیطه تخصصی مربوطه  رهبری و مدیریت تیم سالمت* 

 اتخاذ رویکرد های ارتقاء مستمر کیفیت در واحد های تصویر برداری تحت مسئولیت*

 توصیه شده برای انجام روش های تصویر برداری  6اعمال نظر بر پذیرش بیماران به منظور رعایت معیار های تناسب نظارت و*

  :در نقش حفاظتی

نظارت بر مراحل ثبت تصاویر و طراحی مناسب ترین پروتکل ها به منظور کاهش میزان اشعه دریافتی توسط بیمار و کاهش آسیب های *

  یزان، مواد حاجب و میدان مغناطیسیناشی از پرتو های یون
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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 ایبرقراری ارتباط 

 تخصصی اخذ شرح حال 

   بیماران تخصصی ارزیابی و معاینه 

 پاراکلینیکی درخواست منطقی آزمایشات 

 دارک پزشکیوتنظیم م تشکیل پرونده ، ثبت اطالعات 

 :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا

  لطفاً فهرست آزمایشات پاراکلینیکی اختصاصی مرتبط با دوره در ایـن تسـت آورده   ) تفسیرآزمایشات پاراکلینیکی

 ( .شود 

   ادغام یافته های بالینی وپاراکلینیکی 

 استنتاج و قضاوت بالینی  

 یماریتشخیص ب 

 بیمار حل مساله  جهت تصمیم گیری بالینی 

 (: Patient Management) اداره بيمار 

  مراقبت از بیمار (Patient care ) 

   تجویز منطقی دارو( نوشتن  نسخه دارویی و order ) 

 و اجرای آن برای بیمار تشخیصی ـ درمانی  رویکردمناسبترین نتخاب ا 

  مشاوره پزشکی و ارائه درخواست 

 ارجاع بیمار های الزم و  ایجادهماهنگی 

  آموزش بیمار 

  پیگیری بیمار 

 

 : توانمندي هاي دیگر 

  پژوهش 

 مدیریت  و رهبری 

 ارائه مشاوره های تخصصی 

 بیماران  ودفاع از حقوق حمایت 

  بر شواهدطبابت مبتنی 

  کییالکتروناستفاده از رایانه وجستجوی اطالعات علمی در منابع 

 پایش سالمت جامعه 

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

 .شد
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 : (درماني  –اقدامات تشخيصي )مهارت هاي پروسيجرال: ب
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 سی تی اسکن قلب و عروق

 522    کل موارد سی تی اسکن قلب 6

 65 5 5 5 ارزیابی عملکرد قلبینجام ا 0

 022 52 612 62 تعیین میزان کلسیم عروق کرونرانجام  9

 605 52 52 05 سی تی آنژیوگرافی عروق کرونرانجام  1

 52 02 02 62 سی تی آنژیوگرافی عروق پیوندی در بای پاس عروق کرونرانجام  5

 02 5 62 5 سی تی آنژیوگرافی عروق ریویانجام  1

 02 5 62 5 سی تی آنژیوگرافی عروق محیطیانجام  7

 02 5 62 5 سی تی آنژیوگرافی عروق گردن و مغزانجام  8

 52 02 02 62 سی تی اسکن قلب در بیماری های مادرزادی انجام  9
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 (ادامه)مهارت های پروسیجرال مورد انتظار 
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 ام آر آی قلب و عروق

 122    کل موارد ام آر آی قلب 6

 12 02 62 62 ارزیابی عملکرد بطن راست و چپ 5

 05 62 62 5 میوکارد 6مطالعه زیست پذیریانجام  1

 62 62 02 12 (Stress CMR)مطالعه ایسکمی میوکارد انجام  7

 05 62 62 5 ندرم های حاد کرونریانفارکتوس حاد میوکارد، سانجام  مطالعه  8

 52 02 02 62 کاردیومیوپاتی و نارسایی قلبیانجام مطالعه  9

 02 62 5 5 مطالعه بیماری های پریکاردانجام  62

 92 62 62 62 مطالعه بیماری های دریچه ای قلبانجام  66

 05 62 62 5 مطالعه توده های قلبیانجام  60

 05 62 62 5 ورید های ریوی  مطالعه دهلیز چپ وانجام  69

 52 02 02 5 بیماری های مادرزادی قلب انجام مطالعه  61

 52 02 02 5 ام آر آنژیوگرافی آئورت و عروق محیطیانجام  65

 02 62 5 5 ام آر آنژیوگرافی شرائین پولمونر انجام  61

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

                                           
 
 Viability Study 

رشته  با  (procedures)درمانی  -م بعضی اقدامات تشخیصیاین دوره در انجا :همپوشانی در انجام بعضی پروسیجرها:الف

 .همپوشانی دارد کمیلی تخصصی اقدامات مداخله ای قلب و عروق و اکوکاردیوگرافی پزشکی هسته ای و دوره های ت ، های 

 

 ندارد :تداخل حرفه ای:ب
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                                                            :Educational Strategies  :آموزشي  راهبردهاي
  

 
 

 

 
 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 : این برنامه بر راهبردهای زیر استوار است 

  تلفیقی از دانشجو و استادمحوری  (  task based) یادگیری مبتنی بر وظایف 

 (  community oriented) ر یادگیری جامعه نگ  (  problem based) یادگیری مبتنی بر مشکل 

 (  hospital based) آموزش بیمارستانی   (  subject directed) یادگیری مبتنی بر موضوع 

 یادگیری سیستماتیک   (  evidence based) یادگیری مبتنی بر شواهد 

 elective و در بخش کوچکی از دوره  compulsoryآموزش  پلینری همراه با ادغام موضوعی در صورت نیاز دیسی مولتی

 : در این دوره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد 

 *self education, self study  

 انواع کنفرانس های داخل بخشی ، بین بخشی ، بیمارستانی ، بین رشته ای و بین دانشگاهی * 

ـ  case presentationوچک ـ کارگاه های آموزشی ـ ژورنال کالب و کتاب خوانی ـ بحث در گروه های ک* 

 توموربورد 

گزارش صبحگاهی ـ راندهای کاری و آموزشی ـ انجام مشاوره های تخصصی همراه با استاد ـ آموزش سرپایی ـ * 

 آموزش در اتاق عمل یا اتاق پروسیجر ـ کلیشه خوانی ـ تحلیل بیماران دشوار 

 . تفاده از تکنیک های آموزش از راه دور بر حسب امکانات اس* 

 .مشارکت در آموزش رده های پایین تر  *

 .روش و فنون آموزشی دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشی * 
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  :ساختار کلي دوره آموزشي
فعاليت هاي آموزشي ثابت در بخش ام آر آي و سي تي اسکن قلب و عروق به همراه بخش هاي چرخشي بر حسب  دوره شاملاين برنامه 

 . نياز پايه تخصصي مي باشد

 :براي تمامي پایه ها 1جدول 

 مدت زمان اقدامات –محتوي  بخش، واحد یا عرصه آموزش

 ماه 01 ام آر آی قلب و عروق

  دورهدر طول  ي تصاوير ثبت شده و تهيه گزارشات بررس (workstation)ايستگاه کاري 

  دورهدر طول  بررسي گزارشات تهيه شده  (reporting room)اتاق گزارش 

سالن آمادگي و اتاق کنترل تصوير 

 برداري

ارزيابي اوليه بيماران و ثبت اطالعات در پرونده، نظارت و 

 ثبت تصاويرمشارکت در فرايند 
 سه روز در هفته 

  کنفرانس
سه روز در هفته 

 روزانه يک ساعت

 

 :براي تمامي پایه ها 2جدول 

 مدت زمان اقدامات –محتوي  بخش، واحد یا عرصه آموزش

 ماه 6 سی تی اسکن قلب و عروق 

 دورهدر طول  گزارشات  بررسي تصاوير ثبت شده و تهيه (workstation)ايستگاه کاري 

 دورهدر طول  بررسي گزارشات تهيه شده و تأييد نهايي  (reporting room)اتاق گزارش 

سالن آمادگي و اتاق کنترل تصوير 

 برداري

ارزيابي اوليه بيماران و ثبت اطالعات در پرونده، نظارت و 

 مشارکت در فرايند ثبت تصاوير
 ته سه روز در هف

 

 :براي فلوشيپ تصویر برداري قلب و عروق با پایه تخصصي قلب و عروق بزرگسال 3جدول 

 مدت زمان  اقدامات –محتوي  چرخش ها

 روز 03 اکوکارديوگرافي شامل استرس اکوکارديوگرافي :0بخش چرخشي 

 روز 03 پزشکي هسته اي :3بخش چرخشي 

 روز 03 تيد و آئورت شکميسونوگرافي داپلر عروق کارو :2بخش چرخشي 

 روز 03 آنژيوگرافي :3بخش چرخشي 

 

 :براي فلوشيپ تصویر برداري قلب و عروق با پایه فوق تخصص قلب کودکان 4جدول 

 مدت زمان  اقدامات –محتوي  چرخش هاي مستقل

 ماه 0 شامل استرس اکو کارديوگرافي اکوکارديوگرافي :0بخش چرخشي 

 روز 03 اي پزشکي هسته+ في کرونرآنژيوگرا :3بخش چرخشي

 

 :براي فلوشيپ تصویر برداري قلب و عروق با پایه تخصصي رادیولوژي 5جدول 

 مدت زمان  اقدامات –محتوي  چرخش هاي مستقل

 ماه 0 اکوکارديوگرافي شامل استرس اکوکارديوگرافي :0بخش چرخشي 

 روز 03 اي پزشکي هسته+ آنژيوگرافي :3بخش چرخشي 

  Advanced Life Support(ALS) اي کارگاه يک هفته
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 (:به تفكيک هر بخش)مباحثي که باید دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند  ناوینع

 
 

 

 
 
 

 آشنايي با جنين شناسي، معاينه باليني، نوار قلب، اکو و آنژيوگرافي کودکان (0

 آشنايي با موارد بيماري هاي مادرزادي قلبي عروقي شايع و پيچيده کودکان (3

 آشنايي با آناتومي، فيزيولوژي، تظاهرات باليني، سير و پيشرفت بيماري هاي اختصاصي قلب و عروق خصوصاً در بخش هاي (2

 چرخشي نارسايي قلبي و بيماري هاي مادرزادري قلب 

نوارقلب، کاتتريسم، آنژيوگرافي، اکوکارديوگرافي )آشنايي با روش هاي تشخيصي بيماري هاي قلبي عروقي بزرگساالن  (3

 ترانس توراسيک و  اکوکارديوگرافي از راه مري 

 آشنايي با روش هاي تشخيصي پزشکي هسته اي  (3

 ماني جراحي و مداخالت غيرتهاجمي قلبي عروقيآشنايي با روش هاي در (3

 آشنايي با مباني و روش هاي بررسي داپلر عروق بزرگ و محيطي (5
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 :عناوین دروس اعم از عمومي ،تخصصي پایه یا تخصصي باليني 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ام آر آی قلب و عروق

 مبانی ثبت تصاویر در ام آر آی (0

 ارزیابی اندازه و عملکرد بطن راست و چپ با استفاده از ام آر آی و موارد کاربرد آن (3

 میوکارد با استفاده از ام آر آی و موارد کاربرد آن 6ارزیابی زیست پذیری (2

 ی میوکارد یافته های مشخصه و اندیکاسیون های ام آر آی در ارزیابی ایسکم (3

 یافته های مشخصه و اندیکاسیون های ام آر آی در موارد انفارکتوس حاد قلبی  (3

 یافته های مشخصه و اندیکاسیون های ام آر آی در سندرم های حاد کرونری و موارد آسیب میوکارد (3

 ومیافته های افتراق دهنده و اندیکاسیون های ام آر آی در موارد نارسایی قلبی با علت های نامعل (5

 ارزیابی بیماری های پریکارد با استفاده از ام آر آی و موارد کاربرد آن (4

 ارزیابی بیماری های دریچه ای قلب با استفاده از ام آر آی و موارد کاربرد آن (3

 یافته های مشخصه و اندیکاسیون های ام آر آی در بررسی توده های میوکارد و ترومبوس  (01

نری با استفاده از ام آر آی و موارد کاربرد آن قبل از درمان ابلیشن ارزیابی دهلیز چپ و ورید های پولمو (00

 فیبریالسیون دهلیزی

 ارزیابی بیماری های مادرزادی قلب با استفاده از ام آر آی و موارد کاربرد آن (03

 ارزیابی آنومالی های کرونر با استفاده از ام آر آی و موارد کاربرد آن (02

 شریان های محیطی با استفاده از ام آر آی و موارد کاربرد آن تشخیص و بررسی بیماری های آئورت و (03

 تفسیر بیماری شریان های محیطی با استفاده از ام آر آی (03

 در ام آر آی قلب و عروق 6تفسیر مشخصه های بافتی (03

 در ام آر آی قلب و عروق( دایسکشن، هماتوم داخل جداری و آنوریسم)بررسی بیماری های آئورت  (05

 تفسیر توده های میوکارد در ام آر آی قلب و عروقتشخیص، توصیف و  (04

 تشخیص، توصیف و تفسیر بیماری های پریکارد در ام آر آی قلب و عروق (03

 تشخیص، توصیف و تفسیر بیماری های مادرزادی قلب و عروق در کودکان و بزرگساالن به وسیله ام آر آی (31

شانت های داخل قلبی در ام آر آی قلب  شناسایی و تشخیص بیماری های مادرزادی پیچیده قلبی عروقی و (30

 و عروق

 انجام و تفسیر استرس ام آر آی میوکارد (33

 قلب MRIاموزش فيزيک و تکنيک  (32

 PACSآموزش انفورماتیک و  (33

1
 Viability 

1
 Tissue Characterization 
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 :سی تی اسکن قلب و عروق

 .اسکن 6مبانی سی تی اسکن قلب و عروق و روش های (0

عروق برای غربالگری یا ارزیابی بیماران مشکوک به بیماری های قلبی  کاربرد های مناسب برای استفاده از سی تی اسکن قلب (3

 .عروقی

 . دها و پروتکل استفاده از بتابلوکر ها، و نیتروگلیسرین در جریان بررسی های قلبی با سی تی اسکنکاربر (2

6و زمانی 6جمع آوری و بازسازی داده ها، قابلیت تفکیک فضایی: مبانی سی تی اسکن قلب و عروق (3
، حرکت تخت، محدوده  

 . تصویر، تنظیمات پنجره و  سطح در تصویر

 .تصاویر در سی تی اسکن قلب و عروق 6مبانی پردازش ثانویه (3

 . الگوریتم های مورد استفاده برای بازسازی، شناخت و مجزا کردن علت های آرتیفکت (3

  .کلسیم در عروق کرونر 6مبانی درجه بندی کمّی (5

 .آناتومی نرمال قفسه سینه و یافته های اتفاقی خارج قلبی شایع (4

فرات قلبی، عروق بزرگ، شرائین و ورید های کرونر در تصاویر سی تی اسکن آناتومی نرمال و واریان های طبیعی مربوط به ح (3

 .   قلب و عروق

 .آناتومی شرائین و ورید های اندام های تحتانی و فوقانی در سی تی آنژیوگرافی (01

 .آناتومی شرائین گردن و مغز در سی تی آنژیوگرافی (00

 . و ارزیابی شدت تنگی در سی تی اسکنیافته های مشخصه آترواسکلروز کرونر شامل مورفولوژی پالک  (03

 .یافته های مشخصه آنومالی های مادرزادی عروق کرونر در سی تی اسکن (02

 . بررسی عروق پیوندی در بیماران بعد از جراحی بای پاس عروق کرونر با سی تی آنژیوگرافی (03

 .رافییافته های مشخصه بیماری های مادرزادی و اکتسابی دریچه های قلب با سی تی آنژیوگ (03

 . آنومالی های دهلیز چپ، ورید های پولمونر و ورید های کرونری در سی تی اسکن (03

 . یافته های مشخصه بیماری های پریکارد در سی تی اسکن (05

 . یافته های مشخصه کاردیومیوپاتی ها و بیماری های ارتشاحی میوکارد در سی تی اسکن (04

 .قلب تشخیص داده می شوند تشخیص های افتراقی توده های قلبی که در سی تی اسکن (03

 . یافته های مشخصه بیماری های شایع آئورت و عروق بزرگ در سی تی اسکن (31

 .یافته های مشخصه آمبولی ریه و بیماری های اولیه و اکتسابی عروق ریوی (30

 .ارزیابی بیماران مبتال به بیماری های مادرزادی قلب و عروق به وسیله سی تی اسکن (33

 .بیماری های مادرزادی قلبی عروقی پیچیده و زمان درخواست مشورتتفسیر موارد دشوار در  (32

 .  ارزیابی بیماران مبتال به بیماری مادرزادی قلب و عروق پس از جراحی به وسیله سی تی اسکن (33

 .قیاستفاده مناسب از سی تی اسکن قلب و عروق در ارزیابی و مراقبت از بیماران مبتال یا مشکوک به بیماری های قلبی و عرو (33

 .ادغام اطالعات کلینیکی با یافته های سی تی اسکن به منظور ارزیابی و مراقبت از بیماران (01

27) Modes 

28) 1
 Spatial Resolution 

29) 1
 Temporal Resolution 

30) 1
 Post Processing  

31)
1
 Quantitative Scoring 
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 :ایمنی بیمار

 ایمنی بیمار و موارد ممنوعیت ام آر آی (1

 در مطالعات ام آر آی ... و وارد ممنوعیت مصرف ماده حاجب گادولینیوم موارد کاربرد، عوارض و م (2

 .خطرات و معیار های ایمنی بیمار در سی تی اسکن قلب و عروق و راهکار های کاهش میزان اشعه (3

 . در سی تی اسکن، موارد کاربرد، شناخت، پیشگیری و درمان عوارض ناخواسته ...و  مواد حاجب حاوی ید (4

 .یوی پیشرفتهاحیاء قلبی ر (5
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 :از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود

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

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

 .ام ابعاد جسمی،  روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشنددر برخورد با بیماران به تم (9

 .در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند (1

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

 . منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنند (1

 در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت -ب
 .بت به انجام وظائف خود تعهد کافی داشته باشندنس (6
 .به سواالت بیماران پاسخ دهند (0

 .اطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین شیوه در اختیار وی وهمراهان  قرار دهند (9

 .داشته باشندسازنده  از دخالتهای بی مورد در کارهمکاران پرهیز نمایندو با اعضای تیم سالمت تعامل  (1

 . مامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نماینددر ت (5

 . برای مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند (1

در رابطه با پیشگیری از تشدید بیماری، بروز عوارض، ابتالی مجدد، انتقال بیماری و نیز بهبود کیفیت زنـدگی بـه    (7
 .آموزش دهند طور مناسب به بیماران

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

 .رازدارباشند (9

 .حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند  (1

 در حوزه احترام به دیگران -د
 . به عقاید، آداب ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند  (6

 .وی را با احترام یادکنندنام ومشخصات بیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته ،  (0

 . به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند (9

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

 .وضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای باشد (5

 در حوزه تعالي شغلي -ه

 .انتقاد پذیر باشند (0
 .اخته ، در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهندمحدودیت های علمی خودرا شن (3

 .به طور مستمر،دانش و توانمندیهای خود را ارتقاءدهند (2

 . اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهای علمی در دسترس انجام دهند (3

 . استانداردهای تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت کنند (3
 

 :ازدستياران(Professionalism)انتظارات اخالق حرفه اي 

I -اصول اخالق حرفه اي 
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انتظار ميرود، دستياران، در راستاي تحکيم اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي با کمک استادان خود در جهت 

 :اقدامات زير تالش نمايند

 

 :ب مناس (Setting)کمک 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 يک پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم او در کليه معاينات پزشکي در کنار پزشک 

 (مثالًمادروکودك در بخش هاي کودکان)اقي بيمار و همراهفراهم کردن سيستم هم ات 

  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 
 ارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظير فرايند هاي جاري در بخش هاي پذيرش ، بستري همکاري با مديران اجرايي بيم

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

 تکريم مراجعين و کارکنان بيمارستان ها 

  جهت تسهيل ارائه ي خدمات ورفاه حداکثري بيماران وارائه ي پيشنهادات اصالحي به توجه به فرايندهاي اجرائي بيمارستان در

 مديران بيمارستان

 

 کمک به فراهم شدن جومناسب آموزشي :

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

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

 ب و موثربين بخشي و بين رشته اي همکاري هاي مناس 

 سازمان دهي و مشارکت در کارهاي تيمي 

 تشويق به موقع عملکرد مناسب کارکنان، دستياران سال پايين تر و فراگيران ديگر 

 مشارکت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي 

  مشارکت فعال در تقويتRole modeling 

  تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي 

 ارکت وهمکاري در تدوين ارائه ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگيرانمش(Priming) 

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

 ترویج راهبرد بيمار محوري :
  ب ،سن ، جنس و طبقه با هرنژاد ، مذه)حمايت از حقوق مادي ، معنوي و پزشکي 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 

II -راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآیند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:  
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 تر و فراگيران ديگرويي مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايينآموزش نحوه ي پاسخگ 

  معرفي خود به عنوان  پزشک مسئول به بيمار، همچنين معرفي دستياران سال پايين تر ،  کارورز ، کارآموز و پرستار با نام و

 مشخصات به بيماران

 ماران و کمک به فراهم کردن شرايط مورد نياز براي آن هاپرسش از عادات غذايي ، خواب ، استحمام و تمايالت رفاهي بي 

 توجه به بهداشت فردي بيماران. 

 توجه به کميت و کيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي و کاري 

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

 ي بيمار توجه به ايمن(Patient Safety)  درکليه ي اقدامات تشخيصي ودرماني 

  کمک درفراهم کردن شرايط آسان براي نماز و نيايش کليه بيماران متقاضي ، با هر آيين و مذهب در بخش ، به ويژه ،براي

 .بيماران در حال استراحت مطلق 

  احترام به شخصيت بيماران در کليه شرايط. 

  در هنگام معاينات پزشکيپوشش مناسب بيماران 

 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

 راناستفاده مناسب از دفترچه و تسهيالت بيمه اي بيما 

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

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

 رعايت استقالل و آزادي بيماران در تصميم گيري ها 

   بيماران ( راز)خودداري از افشاي مسائل خصوصي 

  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)وتجربه ي کافي  ا رائه ي خدمت با علم   -

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

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

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

  تر و فراگيران ديگراي به دستياران سال پايينآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه 

 مشارکت 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 ، : ات اخالقي در کليه فعاليت ها و فرآيند هاي آموزشي نظري و عملي نظير اشاره مستمر به نک

 کنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق هاي عمل 

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

 زشي در مورد کليه سوء اقدامات و خطاهاي پزشکي فراهم کردن شرايط بحث و موشکافي آمو Malpractices ) ) پيش آمده در

 جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران و فراگيران ديگر

 مشارکت دادن فراگيران رده هاي مختلف ، در برنامه هاي آموزش بيماران 
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 جلب توجه مستمر دستياران سال پایينتر و فراگيران دیگربه سایرموارد اخالقي ازجمله :
 برخورد احترام آميز با نسوج ، اعم از مرده يا زنده 

 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان 

 همدردي با خانواده فوت شدگان 

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

 دهد

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

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

 زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود

 ت هاي پارا کلينيکتجويز منطقي دارو و در خواس 

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

 پایش و نظارت  مستمر فراگيران :
  تومور  –کشيک هاي شبانه  –درمانگاه  –راندهاي کاري و آموزشي  –گزارشات صبحگاهي ) حضور در کليه برنامه هاي آموزشي

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

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

 ديگر

 رژانسحضور به موقع بر بالين بيماران او 

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

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

 حال ومعاينات تخصصي بيماران ، درخواست منطقي اخذ شرح ) توجه اکيد به عملکرد تخصصي خود و فراگيران ديگرنظير

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

يماران ، اقدامات باليني ، تجويز منطقي دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درماني ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشکي ، ارجاع ب

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

  (Malpractices )جلب نظارت مستقيم استادان به منظور کاستن از فراواني سوء عملکرد ها و خطاهاي پزشکي

 هاي کميته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل   ن نامه هارعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايا. 

 اجتناب اکيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران وانجام روش هايي که دستياران به آن تسلط ندارند. 

 شند اهميت دادن به نحوه تکميل و تنظيم پرونده ها ي پزشکي ، به طوري که در حال حاضر و آينده به سهولت قابل استفاده با . 

 

 

 

 

III- اي مرتبط با رشته نكات اختصاصي اخالق حرفه : 
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                        :References:آموزش این برنامه قابل اجرا است  منابع درسي که با استفاده از آنها
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3) Budoff Matthew (2010) Cardiac CT Imaging Diagnosis of Cardiovascular Disease, Springer 

4) Warren J. Manning, Dudly J. Pennell, Cardiovascular Magnetic Resonance, Sunders 2010 

 :در زمینه های( SCMR)دستورالعمل انجمن ام آر قلب و عروق  (5

 :پروتکل های استاندارد شده

-https://c.ymcdn.com/sites/scmr.site

resmgr/Docs_&_Guidelines/StandardizedCMRProtocols2013.pdfym.com/resource/ 

 :استاندارد گزارش نویسی
Cardiovasc.pdfSociety_for_-http://c.ymcdn.com/sites/scmr.org/resource/resmgr/docs/FINAL 

 

  (7)و استاندارد سازی تفسیر تصاویر 0پردازش ثانویه

  (8)پروتکل های ام آر آی قلب و عروق در کودکان و بزرگساالن مبتال به بیماری مادرزادی قلب

0نقشه برداری بر مبنای 
T1  (9)اندازه گیری فضای خارج سلولیو 

0ایمنی وسایل قلبی عروقی کارگذاری شده
  (01) 

  (00)تهیه گزارش مطالعه ام آر آی قلب و عروق

 : در زمینه های( SCCT)دستورالعمل های انجمن سی تی اسکن قلب و عروق  (6

 (01)سیستم داده و گزارش در بیماری های عروق کرونر

 (03)رافی کرونرگزارش و تفسیر سی تی آنژیوگ

 (01, 04)تصویر برداری سی تی اسکن در بیماری های مادرزادی قلبی

 (06)تی اسکن در موارد اورژانس درد حاد قفسه سینهبه کارگیری سی 

 (07)برای سی تی اسکن قلب 0معیار های کاربرد مناسب

 :مجالت اصلی -ب
1) Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance  (https://jcmr-online.biomedcentral.com/) 

2) Journal of Cardiovascular CT (http://www.journalofcardiovascularct.com/) 

3) JACC Cardiovascular Imaging (http://www.imaging.onlinejacc.org/) 

4) Circulation Cardiovascular Imaging (http://circimaging.ahajournals.org/) 

5) AJR  (http://www.ajronline.org/) 

6) Radiology (http://pubs.rsna.org/journal/radiology) 

7) Radiographics (http://pubs.rsna.org/journal/radiographics) 

8) European Radiology (http://www.european-radiology.org/start/) 

9) Archives of Cardiovascular Imaging (http://cardiovascimaging.com/) 

10) The international Journal of Cardiovascular Imaging (http://www.imedpub.com/international-

journal-of-cardiovascular-imaging/) 

11) European Heart Journal – Cardiovascular Imaging (http://ehjcimaging.oxfordjournals.org/) 

12) Iranian Journal of Radiology 

http://iranjradiol.com/ 
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 :  توضيح
وجود،توسط منامه های  درمواردی که طبق مقررات ،آزمون های ارتقا وپایانی انجام می شود ،منابع آزمونهابر اساس آئین (6

  .اجرای این برنامه راهنمایی است برای ذکرشده دراین صفحه تعیین خواهد شد ومنابع هیئت ممتحنه دوره

 . شده در دسترس است  در مورد کتب ، منظور آخرین نسخه چاپ( 0

 .شوند  در مورد مجالت ، منظور مجالتی است که در طول دوره دستیاری منتشر می( 9

 

                                                                              :Student Assessment:ارزیابي دستيار

 

 

 

 

 

                                                                           :شرح وظایف دستياران

 

 

 
 

 

 

 

 

                                           
 
  

DOPSارزیابی به روش  (1
1

حداقل سه نوبت به ازای هر کدام از اقدامات مورد انتظار در  

 (14بند )طول دوره 

 ماه  6نوبت در طول دوره به فاصله  2 آزمون های کتبی و چند گزینه ای میان دوره (2

 ماه یکبار ارزیابی خواهد شدهر سه  الگ بوک (3

 هر سه ماه یکبار ارزیابی خواهد شد پورتفولیو (4

 ماه  6نوبت در طول دوره به فاصله  OSCE 2آزمون های  (5

 هر هفته  کنفرانس ها و معرفی بیماران (6

 :(Assessment Methods)روش ارزیابی-الف

   OSCE             DOPS آزمون تعاملی رایانه ای  شفاهی   کتبی 

 ارزیابی پورت فولیو        ارزیابی مقاله        درجه  912آزمون          Logbook ارزیابی 

 

 

 :(Periods of Assessment)دفعات ارزیابی: ب 

 

 :ي که گروه بر آن تأکيد مي نمايد عبارتند ازموارد. شرح وظايف قانوني دستياران در آئين نامه هاي مربوطه آورده شده است

  حضور منظم در بخش و انجام وظايف محوله طبق برنامه تنظيم شده بخش و بر اساس انتظارات و نقش هاي قيد شده در

 (  03تا  0رديف هاي  02بند)برنامه آموزشي حاضر 

 عيت بيمارانتعامل و هماهنگي با ساير سرويس ها بر حسب نياز و به منظور پيگيري وض 

  پاسخگويي به مشاوره هاي ساير گروه ها 

   مشارکت در آموزش دستياران تخصصي قلب و عروق و راديولوژي و دستياران فلوشيپ در برنامه چرخشي ساير رشته ها 

  نوبت 01ارائه کنفرانس يا ژورنال کالب در طول دوره حد اقل به تعداد 

  مشارکت در جمع آوري آرشيو موارد آموزشي 

  شرکت در برنامه هاي آنکالي يا مقيمي مرکز بر حسب نياز و طبق برنامه تنظيمي 

 مشارکت در پروژه هاي تحقيقاتي 
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  (  :رتبه –گرایش –تعداد )اقل هيئت علمي مورد نياز حد

 

 

 

 

 :براي اجراي برنامه  مورد نيازیا آموزش دیده  دیده دورهکارکنان 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :فضاهاي تخصصي  مورد نياز

 

 
 

 

 :در سال  مورد نياز هاي اصلي يبيمارتعداد حداقل  تنوع و

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :براي تربيت یک دستيار ورودي  تعداد تخت مورد نياز

 
 

 1نفر و از رشته رادیولوژی  1از رشته بیماریهای قلب ( نفر دانشیار یا یک نفر استاد 1حداقل )نفر عضو هیأت علمی دانشگاه  چهار 

و به تایید دبیرخانه هیات ممتحنه نظر با فوق  عرصه سال سابقه کار در  1با مدرک فلوشیپ بین المللی معتبر با حداقل نفر 

 . باشند رسیدهشورای آموزش پزشکی و تخصصی 

 

 و کارآزموده در بخش های سی تی اسکن و ام آر آی CCUدیده آموزش  کارشناس هوشبری یا نفر پرستار 3حد اقل  (0

 کارآزموده در بخش های سی تی اسکن و ام آر آی کارشناس هوشبرینفر 1حد اقل  (1

 . که توسط متخصص دارای فلوشیپ معتبر بین المللی و تجربه کافی آموزش دیده باشند سین مجرب نفر تکن 6حداقل  (3

دیده در زمینه فیزیک اختصاصی رشته های مرتبط با تصویر برداری ام آر آی و سی تی  آموزشیست نفر فیز 1حداقل  (4

 .اسکن که دارای مدرک معتبر بین المللی باشد

 

 : فضاهای تخصصی موردنیاز این دوره که باید در دانشگاه مجری در دسترس باشند عبارتند از 

، فضای آماده سازی بیمار جهت ارزیابی های قبل از اتاق اساتید، اتاق دستیاران ، اتاق گزارش نویسی ،سالن کنفرانس (0

 صی اقدامات، فضای ریکاوری جهت مراقبت از بیمار بعد از اقدامات تشخی

 

 

 تعداد بیماری

 622 بیماری های عروق بزرگ

 922 بیماری های میوکارد

 52 بیماری های دریچه ای 

 Viability 522بیماری های عروق کرونر و ایسکمی، 

 022 بیماری های مادرزادی بالغین و کودکان

 92 اری های پریکاردبیم

 02 توده های قلبی

 

 نياز ندارد
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  :مورد نياز تجهيزات تخصصي

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :مورد نياز  یا تخصص هاي رشته هاي تخصصي
 

 

 

 

 

 :که مجاز به اجراي برنامه هستند يیمعيارهاي دانشگاهها

 

 

 

 :نقش دانش آموختگان در سيستم ارجاع و پزشكي خانواده

  

 

 تسال به همراه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب جهت انجام ام آر آي قلب و عروق  0.3آر آي  حد اقل يک دستگاه ام (0

 اساليس يا باالتر داراي قابليت انجام سي تي آنژيوگرافي کرونر  034حد اقل يک دستگاه سي تي اسکن  (3

 انژکتور سازگار با ام آر آي (2

 انژکتور سي تي اسکن (3

 ام آر آيپمپ انفيوژن سازگار با  (3

 پمپ انفيوژن جهت تزريق داروي استرسور (3

 سيستم مونيتورينگ عاليم حياتي (5

 سيستم مونيتورينگ عاليم حياتي سازگار با ام آر آي (4

 امکانات احياء قلبي عروقي پيشرفته سازگار با ام آر آي (3

 امکانات احياء قلبي عروقي پيشرفته  (01

 برانکارد سازگار با ام آر آي (00

 آر آيويلچير سازگار با ام  (03

به صورت مجزا و آموزشي جهت پردازش ( Workstation)حد اقل دو دستگاه کامپيوتر و نرم افزار هاي مربوطه ايستگاه کاري  (02

 . ثانويه تصاوير ام آر آي قلب و عروق که حد اقل يک دستگاه در اتاق کنترل نصب گرديده باشد

به صورت مجزا و آموزشي جهت پردازش ( Workstation)ه کاري حد اقل دو دستگاه کامپيوتر و نرم افزار هاي مربوطه ايستگا (03

 . ثانويه تصاوير سي تي اسکن قلب و عروق که حد اقل يک دستگاه در اتاق کنترل نصب گرديده باشد

 کامپيوتر و پرينتر مناسب جهت تهيه و آرشيو گزارشات توسط تيم آموزشي (65

 

  :ی مورد نیازرشته ها:الف

بیماری های قلب ،(فلوشیپ های اینترونشنال، نارسایی قلبی، اکوکاردیوگرافی، الکتروفیزیولوژی)یماری های قلب و عروق ب

 پزشکی هسته ای، بیهوشی قلب، رادیولوژی، جراحی قلب و عروق، زرگساالنبیماری های مادرزادی قلب ب، کودکان

 - :ی مورد نیازتخصص ها:ب

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

 . باشد  بيماري هاي قلب و عروق و راديولوژي. هاي  داراي دوره تخصصي مورد تائيد در رشته* 

 . داشته باشد  التحصيلتخصصي فارغ  رشته هايدوره ، در  01حداقل * 

 . واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه باشد 

 

 به باال 2سطح ارجاع 
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 :(Program Evaluation)ي برنامهارزشياب

 :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

 

 

 

 

 :ابی خواهد شداین برنامه در شرایط زیر ارز شی

 تکمیلی تخصصی دوره از اجرای دوره9 /سال5گذشت -6

 فناوری عمدهتغییرات -0

 اران اصلی مرتبط با برنامهذتصمیم سیاستگ-9

 مه های از قبل تدوین شدهنظر سنجی از هیئت علمی درگیر برنامه،دستیاران ودانش آموختگان با پرسشنا 

 استفاده از پرسشنامه های موجود در واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیر خانه 

وزش پزشکی وتخصصی با همکاری کمیته تدوین ارزشیابی برنامه ،واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیرخانه شورای آممتولی 

 برنامه است

 :مراحل باز نگری این برنامه به ترتیب زیر است 

 رصه ای ،پیشنهادات ونظرات صاحبنظرانگرد آوری اطالعات حاصل از نظر سنجی ،تحقیقات تطبیقی وع 

 در خواست از دبیر خانه جهت تشکیل کمیته تدوین برنامه 

  طرح اطالعات گردآوری شده د رکمیته تدوین برنامه 

 بازنگری در قسمتهای مورد نیاز برنامه وارائه پیش نویش برنامه جدید به کمیسیون تدوین وبرنامه ریزی آموزشی 

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

 .ه باشدمورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفت ی برنامهضروري است ، *

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

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

 .صوب منطبق باشد ، در دوره با ظرفيت م ظرفیت پذیرش دستیارضروري است ، * 

 . بيني شده است باشد  که در برنامه پيش حدود نیاز کلی 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 بوک الگ ضروري است دستياران* 

  .داشته باشند 

 .تکميل 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       پروسیجرهای الزمضروري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ، * 

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

 . مندرج در برنامه ، استفاده شود  ها و فنون آموزشی روش% 51ها حداقل از  ضروري است ، در آموزش* 

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

 . در دسترس باشد  ها ی هفتگی یا ماهانه درمانگاه برنامهدان ويا دستياران سال باالتر انجام دهند و نظر استا

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

ی هفتگی یا ماهانـه   برنامهد اشته باشند و  اتاقهای پروسیجر حضور فعالحي در ودستياران دوره ها ي غير جرا عمل اتاقباالتر در 

 .در دسترس باشد  های عمل اتاق

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

در  هـا  هـا یـا آنکـالی    ی هفتگی یا ماهانه کشیک برنامهها حضور فعال داشته باشند و  ليها يا آنکا تر و کشيک هاي پايين آموزش رده

 . دسترس باشد 

هااي کااري ياا آموزشاي بيمااران       هاي راندهاي آموزشاي ، ويزيات   ي تنظيمي بخش ، در برنامه ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه* 

 .بستري حضور فعال داشته باشند 

 . شده توسط دستياران ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد  تکميل های پزشکی ت پروندهکیفیضروري است ، * 

مندر ج در برنامه را گذرانده و از رئيس بخش مربوطه گواهي  های چرخشی 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 بینی های علمی از قبل پیش همکاریهاي چرخشي  ضروري است ، بين بخش اصلي و بخش* 

 . ها باشند ، در دسترس باشد  باشد و مستنداتي که مبين اين همکاري

 . را رعايت نمايند  Dress codeضروري است ، دستياران مقررات * 

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

اعم از کتب و مجالت موردنياز دستياران و هيات علمي ، در قفسه کتاب بخش اصالي در دساترس آناان     منابع درسیضروري است ، * 

 . باشد 

قرار گيرندومساتندات آن باه گاروه ارزيااب      ارزیابیهاي مندرج در برنامه ، مورد  روشضروري است ، دستياران در طول دوره خود به * 

 . ارائه شود
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 .مشارکت داشته باشند  ی پژوهشی برنامهضروري است ، دستياران در طول دوره خود ، حداقل در يک * 

هاي چرخشاي   هاي بخش ها ، گواهي رزيابيتشکيل شود و نتايج ا پرونده آموزشیضروري است ، در بخش اصلي براي کليه دستياران * 

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

ي منادرج در برناماه در    را بر اساس تعداد ، گارايش و رتباه   هیات علمی موردنیازضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 

 .ه ارزياب قرار گيرد اختيار داشته باشد و مستندات آن در اختيار گرو

را طبق ماوارد منادرج در برناماه در اختياار داشاته       دیده موردنیاز کارکنان دورهضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 

 .باشد 

کالس درس اختصاصي ، قفساه کتااب اختصاصاي در بخاش و     : را از قبيل  فضاهای آموزشی عمومی موردنیازضروري است ، دوره * 

 . خانه عمومي بيمارستان ، مرکز کامپيوتر و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد کتاب

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

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

 . در برنامه باشند 

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

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

 .ارزياب باشد 

 . حوزه ي ارزشيابي واعتباربخشي دبر خانهباشند  مورد تائید قطعیهاي چرخشي ،  ضروري است ، بخش* 

 . باشد  های مندرج در برنامه مالکضروري است ، دانشگاه ذيربط ، واجد * 

 

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

ضامناً ياک نساخه از آن در انتهااي کلياه      . شود  واحد ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي قرار داده مي

 . هاي مصوب آورده خواهد شد  برنامه

 

 رخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصيدبي

 ريزي آموزشي کميسيون تدوين و برنامه         
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