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مقدمه :

: انگلیسیوارسیبه فرشتهعنوان

:رشته تعریف

:طول دوره آموزش

(:تغییرپیشنهاداتنیاز سنجی هاي انجام شده ،یا خالصه 

انش، مهارت، نگرش و رفتارهاي الزم، در طب سالمندان یک رشته تخصصی بالینی پزشکی است که دانش آموختگان آن با کسب د
هاي سالمندان اقدام می نمایند. متخصص این رشته بیماريتوانبخشیجهت پیشگیري،ارزیابی، تشخیص، مراقبت، درمان و 

ور عضوي موثر از تیم ارزیابی جامع سالمندان با متخصصان سایر رشته ها همکاري نماید. منظمشاور و همچنین باید بتواند بعنوان 
است.سال و باالتر60از سالمند طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی افراد با سن 

سال است .4طول آموزش در این دوره 

*
*
*
*

Geriatricطب سالمندان Medicine

ز افزون افراد یکی از چالش هاي بزرگ کشورهاي در حال توسعه، در حوزه سالمت در قرن بیست و یکم، مراقبت از تعداد رو
را دهه سالمندان اعالم کرد 1980کشور، دهه 124، سازمان ملل متحد در گردهمایی نمایندگان 1982سالمند است. در سال 

میلیون 200حدود 1950و پیرامون مسائل مربوط به سالخوردگی جمعیت به بحث نشست. طبق تخمین سازمان ملل در سال 
میلیون رسیده است و تا سال 590تعداد آنها به حدود 2000وجود داشته است. در سال در جهان 60سالمند باالتر از سن 

از مرز یک میلیارد و یکصد میلیون نفر تجاوز خواهد کرد. براساس نشریه هاي مرکز آمار ایران جمعیت سالمندان باالي 2025
درصد کل جمعیت ایران است.2/8بیش از شش میلیون نفر بوده است که معادل 1390سال در ایران در سال 60

فرد سالمند با وجود زمینه نامساعد ناشی از کهولت، در صورتی که فشار و استرس اضافی بر او تحمیل نشود می تواند به زندگی 
یک مستقل خود ادامه دهد و از وابستگی به دیگران و یا زندگی در آسایشگاه بی نیاز باشد. ولی هر گونه بار اضافی مانند بروز 

بیماري حاد، مصرف داروها و یا بروز عفونت ها می تواند عامل بر هم زننده تعادل و پایداري فرد سالمند گردد و کاردکرد اعضاء 
و دستگاههاي مختلف بدن وي را مختل نموده و باعث بروز تظاهرات شایعی مانند اختالل هوشیاري، کاهش تحرك، کاهش 

ط، بی اختیاري ادرار یا مدفوع و باالخره کاهش در عملکرد اجتماعی و حتی مرگ او گردد. توانایی در حفظ تعادل و افزایش سقو
در دوران سالمندي شیوع بیماري ها و عوارض آنها به طرز قابل توجهی باال می رود که می تواند اثرات و هزینه هاي بسیار بر 

ی درمانی وارد کند.زندگی سالمندان، خانواده ها، و مراقبین سالمندان و سیستم بهداشت

با توجه به موارد گفته شده، راه اندازي رشته تخصصی طب سالمندان، و تربیت پزشکان متخصص سالمندان، نقش بسیار مهمی 
در پیشگیري، درمان بیماري ها و سندرم هاي دوران سالمندي و توانبخشی داشته و ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز 

رد، استقالل و افزایش کیفیت زندگی سالمندان خواهد شد.آنان، باعث حفظ عملک

شود که تمامی یک تخصص موصوف به سن تعریف می(Pediatrics)مشابه طب کودکان (Geriatrics)طب سالمندان 
دهد و به مشکالت جسمی، روانی، مسائل پزشکی و روانشناختی و اجتماعی مربوط به گروه سنی معینی را موضوع بحث قرار می

عملکردي و اجتماعی سالمندان در کلینیک هاي سرپایی و بستري در بیمارستان، در شرایط حاد، تحت حاد، مزمن و مراقبت 
و خانه هاي سالمندان می پردازد.(Palliative)هاي مراحل آخر زندگی و نگهدارنده 
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:رشتهتاریخچه وسیرتکاملی
در جهان- الف

سال در جهان سابقه 70آموزش تخصصی طب سالمندان به عنوان یکی از قدیمی ترین رشته هاي تخصصی پزشکی بیش از 
مورد بحث قرار گرفته است. Charcotمیالدي توسط دکتر 1881پیشینه موضوع سالمندان در طب در فرانسه در سال دارد. 

مطرح گردید 1914در سال Nascherالمندي و به کار بردن واژه طب سالمندان اول بار توسط دکتر کشمکش ورود به طب س
و منظور وي از طب سالمندي، رد پذیرش کورکورانه بیماري و ناتوانی غیرقابل اجتناب در سالمندان و اعتقاد به ارزیابی دقیق، 

دف این تخصص نگهداري و یا برگرداندن عملکردهاي مستقلو غیر درمان و مراقبت و حمایت ممتد از سالمتی افراد مسن بود. ه
وابسته اعضاء در حداکثر ممکن نزد سالمندان می باشد. خواستگاه تخصص طب سالمندان بعنوان یک تخصص مستقل، کشور 

ریزي گردید. پیWarrenتوسط دکتر 1940-1950انگلستان می باشد به طور کامل و مدون اول بار در انگلستان بین سالهاي 
و توانبخشی چندگانه (Medical Assessment)ماهیت کار دکتر وارن در مرحله نخست به ارمغان آوردن ارزیابی پزشکی 

(Multi disciplinary Rehabilitation) براي گروه زیادي از سالمندان که در آسایشگاه ها نگهداري می شدند، بود و
المندان بیمارستانها و اورژانسها و در سطح جامعه توصیه کرد.سپس در مرحله بعدي همین روش را براي س

Eastدر شهر 1987در سال (Geriatric Medicine Worldwide)سرانجام اولین سمپوزیوم جهانی طب سالمندان 
bourneعه انگلیس بر پا شد و در آن اساتید و رهبران برجسته طب سالمندي از کشورهاي مختلف پیشرفته و در حال توس

شرکت کرده بودند. هم اکنون دوره هاي دستیاري و فلوشیب طب سالمندي در آمریکا، کشورهاي اروپایی به خصوص انگلیس، 
کانادا و استرالیا و خیلی از کشورهاي دیگر وجود دارد.

در ایران:-ب
ز افزون جمعیت آسیب پذیر در ایران تاکنون رشته تخصصی طب سالمندان راه اندازي نشده است. اما با توجه به نیاز رو

هاي دانشگاهی، کشوري، و بین المللی سالمندان در کشور، فعالیت هاي علمی و قابل توجه در این زمینه بصورت برگزاري همایش
انجام پذیرفته است همچنین دوره هاي بازآموزي و آشنایی با طب سالمندان در دانشگاه ها برگزار شده است و در بخش علوم 

سالمند شناسی ایجاد گردیده است. تاریخچه اهم فعالیت ها در حوزه PhDسالمندي و MPHلمندشناسی رشته هاي پایه و سا
سالمندي در ایران به شرح زیر بوده است. 

در 1376در اسفند ماه پدیده سالمندي با تاکید بر توانمندي سالمنداناولین همایش دانشگاهی در حوزه سالمندي با موضوع -1
علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار گردید.دانشگاه 

، همزمان با 1377در مهر ماه مرکز آموزشی، پژوهشی و توانبخشی سالمنداناولین مرکز ارائه خدمات درمانی ویژه سالمندان بنام -2
روز جهانی سالمند در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی راه اندازي شد.

، به همت مسئولین آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزك در 1378، در مهر ماه راناولین کنفرانس بین المللی سالمندي ای-3
کشور 25تاالر اجتماعات و کنفرانس وزارت امور خارجه کشور برگزار گردید. در این کنفرانس بین المللی صاحب نظران از 

پ گردیده است.چا1379جهان شرکت داشتند و سه جلد کتاب مجموعه مقاالت این کنفرانس، در سال 
، با امتیاز بازآموزي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با کد اولین دوره آموزشی طب سالمندان براي پزشکان عمومی-4

، در دانشگاه 26/5/1378/آ در مورخه 1762/6، و مجوز شماره 11804، و کد سازمان برگزار کننده 11100104برنامه 
ر گردید.علوم بهزیستی و توانبخشی برگزا

در دانشگاه هاي سالمنديموسسه دانشگاهی پژوهش، بنام 1380اولین مرکز تحقیقات سالمندي دانشگاهی در ایران در سال -5
، از معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت بهداشت 1383علوم بهزیستی و توانبخشی تاسیس گردید. این موسسه در سال 

موافقت اصولی دریافت نموده و در حال حاضر با موافقت "روانی سالمندانمرکز تحقیقات مسائل اجتماعی و"تحت عنوان 
دهد. قطعی به فعالیت خود ادامه می

در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد و در آن 1381، در مهر اولین کنگره بررسی مسائل سالمندي در ایران-6
هاي سالمندي بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرکز پژوهشسازمان بهزیستی کشور، اداره سالمت سالمندان وزارت 

آسایشگاه کهریزك، فرهنگسراي سالمند، فرهنگسراي خانواده ، کانون بازنشستگان ایران، سازمان بازنشستگی کشور، 
هاي سالمندي دانشگاه علوم انجمن پزشکان ایرانی فرانسه زبان، انجمن فرانسوي سالمندشناسی و موسسه پژوهش

و ي بررسی مسائل سالمندي در ایرانسومین کنگره، و 1384ي سراسري در سال دومین کنگرهی مشارکت فعال داشتند. بهزیست
، در دانشگاه علوم بهزیستی برگزار گردیده است.1386جهان در اسفند 

آموزي توسط موسسه امتیاز باز16ساعت، با 81ي پزشکان عمومی، بمدت ، ویژهي آموزش بهداشت و سالمت سالمنداندوره-7
، در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار گردید و در این دوره مباحث علوم 21/9/1381هاي سالمندي در پژوهش

کنندگان این دوره عالوه بر گواهی پایه سالمندشناسی و همچنین علوم بالینی طب سالمندي تدریس گردید. به شرکت
دیه دوره بین دانشگاهی توسط رئیس انجمن طب سالمندي فرانسه، پروفسور فرانکو یک گواهی تاییشرکت در این دوره

ارائه گردید. 
.1382راه اندازي اولین کلینیک حافظه در ایران در بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران سال -8
1383وم پزشکی تهران، سال افتتاح اولین دپارتمان حافظه و نورولوژي سالمندان در بیمارستان روزبه دانشگاه عل-9
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:تاریخچهادامه 

:هده سال آینددر رشتهدر اینمتخصصحدود نیاز به تربیت 
نفر نیروي متخصص در طب سالمندان داشته 5توصیه می شود در ده سال آینده در ایران هر دانشگاه علوم پزشکی حداقل 

نفر خواهد بود.200ا حداقل نیروي متخصص الزم در این رشته در ده سال آینده حدود باشند. لذ

.1384تهران –برگزاري اولین کنگره بین المللی بیماري آلزایمر در ایران -10
در سال نامه سالمندفصلي مسائل جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، بنام ي علمی دانشگاهی، در حوزهاولین مجله-11

، از طرف 1386، وابسته به مرکز تحقیقات سالمندي دانشگاه علوم بهزیستی منتشر شد، این فصلنامه در سال 1385
آوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رتبه علمی پژوهشی دریافت کمیسیون نشریات معاونت تحقیقات و فن

نمود. 
به ریاست وزیر محترم بهداشت درمان و شوراي ملی سالمندانالمندان، تشکیل به منظور ساماندهی سالمت و رفاه س-12

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی،  ابالغ 2/2/1383آموزشی پزشکی، با تصویب هیئت وزیران در مورخه 
گردید. 

مت وزارت بهداشت در پس از تصویب کوریکولوم مربوطه با هماهنگی معاونت سالسالمنديMPHي دورهآزمون اولین -13
ي پذیرش دانشجو (قریب نود نفر) انجام شده است. دانشجویان از بین برگزار گردید و تا کنون پنج دوره21/5/87مورخه 

ي سالمندي انتخاب شده و در گروه آموزشی سالمندي دانشگاه علوم بهزیستی مند به حوزهدارندگان دکتري پزشکی عالقه
صیل بوده ویا فارغ التحصیل شده اند.و توانبخشی مشغول به تح

در دبیرخانه شوراي آموزش علوم پایه 1389نیز در سال کارشناسی ارشد رشته بهداشت سالمندانکوریکولوم تحصیلی -14
ریزي علوم پزشکی و جهت پذیرش پزشکی وزارت بهداشت مورد تأیید قرار گرفته و پس از تصویب در شوراي عالی برنامه

اهها ابالغ گردیده است.دانشجو به دانشگ
، پس از تائید دبیرخانه شوراي 1389، در سال (Gerontology)رشته سالمندشناسی P.h.Dدوره دکتري کوریکولوم -15

ریزي علوم پزشکی مورد تصویب آموزش علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شوراي عالی برنامه
، در رشته سالمندشناسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه P.h.Dشجويدوره دان3قرار گرفت و تا کنون 

بهزیستی و توانبخشی پذیرش گردیده و مشغول به تحصیل هستند. 
هاي مرتبط با ارتقاء سالمت سالمندان که توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، شود در برنامه راهبردي آموزشیادآوري می

بینی گردیده است:تهیه شده است، سطوح آموزشی زیر پیشدرمان و آموزش پزشکی 
هاي مداوم و بازآموزي، آموزش
هاي کوتاه آموزشی جهت پزشکان عمومی، دوره
 ،کارشناسی ارشدMPH ،سالمندي
 دکتري تخصصی(P.h.D) ،سالمندشناسی
،تخصص بالینی طب سالمندان
فلوشیپ و فوق تخصص در رشته طب سالمندان.

حاضر به یاري خداوند متعال، برنامه هاي سطوح اول تا چهارم ایجاد، و کاریکولوم آموزشی در پیش رو، تالشی به در حال 
منظور راه اندازي رشته تخصصی بالینی طب سالمندان در مقطع دستیاري می باشد
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Philosophyفلسفه (ارزش ها و باورها) : (Beliefs & Values) ) شامل

:Visionدورنما(چشم انداز):

:Missionرسالت (ماموریت):

در تدوین این برنامه ، بر ارزش هاي زیر تاکید می شود ::
»یک حق اساسی انسان استسالمتی« ي آن آمده، ي اساسنامهکه در مقدمه1948اشت جهانی در سال براساس تعریف سازمان بهد

ي اجتماعی و یک هدف اجتماعی گذاري عمدهالمللی است. حفظ سالمت یک سرمایههاي فردي، کشوري و بینکه جزو مسئولیت
جهانی است. 

اي هاي ذخیرهپایه و همچنین کاهش ظرفیتي سالمندي (شامل کاهش ظرفیت هاي فیزیولوژیک هاي پدیدهبا توجه به ویژگی
هاي غیر اختصاصی وخامت سریع در هاي متعدد همزمان، عالئم و نشانهها در سالخوردگان (شامل پاتولوژيها ) و بیماريارگان

ت اولیه صورت عدم درمان، شیوع باالي عوارض، نیاز به توانبخشی و اهمیت عوامل محیطی و اجتماعی در بهبود و برگشت به حال
گیرد: ي خدمات بهداشتی، درمانی، توانبخشی و آموزشی قرار میهاي زیر محور ارائه) ارزش
هاي فرهنگی جامعه و رعایت آن در برخورد با مراجعین و سالمندانپایبندي به اصول دینی، مذهبی، اخالقی و ارزش-1
یچ بیماري در دوران سالمندي طبیعی نیست.متفاوت است و ه» بیماري« با » ي پیريپدیده« اعتقاد به اینکه -2
هاي بالینی و خدماتیگیريدر تصمیم(Client center)اعتقاد به محور بودن فرد سالمند -3
دارا بودن دید مثبت و امیدبخش نسبت به سالمندان و دوران سالمندي-4
و یا درمانگیري در مورد مراقبت رعایت حق انتخاب و مشارکت سالمند و خانواده وي در تصمیم-5
رعایت حق سالمندان و اطرافیان ایشان در برخورداري از دانش و مهارت مورد نیاز براي مراقبت موثر از خود-6
هاي فردي افراد سالمند، در دوري از هرگونه تبعیض از جمله قومی، سنی و ..... و رعایت انصاف و عدالت و احترام به آزادي-7

برخورد و ارائه مراقبت به سالمندان
هاي اجتماعیتوجه به نقش مشارکتی سالمندان در فعالیت

ي تخصصی طب سالمندان، تربیت نیروي انسانی متخصص آموزش مأموریت اصلی رشته

انی هاي بهداشتی درمي مراقبتدیده در ابعاد مختلف پزشکی، اجتماعی، روانی، به منظور بکارگیري این نیروها در راستاي ارائه
باشد:هاي زیر میباشد. این سیستم شامل جنبهویژه سالمندان براساس سیستم ارزیابی جامع سالمندان می

Medical and Social Preventionپیشگیري پزشکی اجتماعی-1
Multidisciplinary Assessmentارزیابی چند جانبه-2
Home and Institutional Curative Treatmentدرمان شفابخش در منزل یا مراکز نگهداري سالمندان-3
Rehabilitationتوانبخشی-4
Long Term Careهاي طوالنیمراقبت-5

Supportive Social Welfareهاي رفاه اجتماعیحمایت-6
Researchپژوهش -7

ده، تربیت نیروي انسانی متخصص و ماهر در زمینه سالمندي، پیشگیري، تشخیص، درمان و سال آین10انداز این طرح در چشم
هاي کشور است. به نحوي که در تمامی دانشگاه(CGA)هاي طوالنی براساس سیستم ارزیابی جامع سالمندان توانبخشی مراقبت

طب سالمندان، جهت درمان، مشاوره و آموزش و باشند، نیروي انسانی متخصص که به نحوي مرتبط با حوزه سالمت سالمندي می
، هاي کلینیکی در حوزه سالمندي وجود داشته باشدپژوهش
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Expected:از دانش آموختگانپیامد هاي مورد انتظار outcomes

:Roles:در جامعهنش آموختگانداهاينقش 

آموختگان این رشته در سطح تخصصی قادر باشند :رود دانشانتظار می
اي و احترام با سالمند، خانواده یا مراقبین، همراهان ارتباط مناسب براساس رعایت اصول اخالق پزشکی و تعهد حرفه-1

و همکاران برقرار نمایند.
هاي سالمندان ها و سندرمي پیشگیري، درمان و توانبخشی بیماريبا استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در زمینه-2

در جهت کمک به ارتقا عملکرد، استقالل و سالمت سالمندان و افزایش کیفیت زندگی آنان اقدام نمایند.
یادگیري فراگیران تدوین نمایند.هاي علمی و متناسب با مقطع و اهدافهاي آموزشی به روشبرنامه-3
هاي کلینیکی و نیازسنجی مرتبط با سالمندان توسعه دهند.هاي پژوهشها و روشطرح-4
ي تخصصی به ها در امر مرتبط با سالمندان و ارائه مشاورهباعث افزایش دانش و مهارت اعضاي هیئت علمی دانشگاه-5

آنان گردد.
هاي مرتبط با سالمت سالمندان گردند. زمینهباعث تولید دانش نوین و فناوري در -6
.در تامین، حفظ و ارتقاي سالمت افراد جامعه بویژه سالمندان کمک نمایند-7

هاي زیر انجام وظیفه خواهند نمود: ی طب سالمندان در نقشآموختگان رشته تخصصدانش
تشخیص دهنده 

درمانگر
مشاور

پیشگیري کننده
آموزش دهنده

خودآموز
حافظ حقوق بیماران و همکاران

مدیر تیم سالمت
مدیر تیم ارزیابی سالمندي

عضو تیم پژوهش



ماه- دبیر خانه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی

طب سالمندان تخصصی  رشتهبر نامه آموزشی  9

:Tasksدانش آموختگان:حرفه ايیفاوظ

وظایف حرفه اي دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:
دهنده:در نقش تشخیص

برقراري ارتباط با بیمار، همراهان، مراقبین، خانواده، همکاران
هاي همراه در سالمندانحال باتوجه به شیوع باالي پاتولوژيگرفتن شرح

شناخت تغییرات فیزیولوژیک دوران سالمندان
عاینه بیمارانم

درخواست آزمایشات تشخیصی ضروري و مناسب و توجه به تغییرات طبیعی آزمایشگاهی در دوران سالمندي
( individualized )هاي هر سالمند انجام پروسیجرهاي تشخیصی مجازبراساس ویژگی

تفسیر و تلفیق اطالعات
تشخیص براساس سیستم ارزیابی جامع سالمندان

ر: در نقش درمانگ
هاي مزمن و همراه در سالمندانانتخاب رویکرد مناسب درمانی با توجه به شیوع باالي بیماري

ي سالمنديتجویز منطقی دارو با توجه به پلی فارماسی و تغییرات فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک در دوره
انجام پروسیجرهاي درمانی مجاز

پایش و پیگیري بیماران
در نقش مشاور: 

رقراري ارتباط با همکاران و اعضاي تیم ارزیابی جامع سالمندي در سطوح مختلفب
درخواست مشاورات پزشکی

ارائه مشاوره تخصصی به متقاضیان
در نقش پیشگیري کننده: 

تجویز واکسن در مواقع الزم
ایمونو و شیمیوپروفیالکسی در موارد الزم

ي مقابله با آن هاشناسایی عوامل خطر بیماري و ارائه راهکارها
هاي شایع دوران سالمنديبیماري(Screening)غربالگري 

(Counseling)مشاوره
دهنده: در نقش آموزش

هاي دیگر و دانشگاهیان در مواقع ضروريها و جامعه، خانواده، متخصصین رشتهها، جمعیتآموزش بیماران، مراقبین، گروه
در نقش خودآموز: 

هاي روز آمدمنديکسب اطالعات و توان
ها و مجامع علمی کشوري و بین المللیشرکت در کنفرانس

ي مقاالت علمیمطالعه
نقش حافظ حقوق بیماران و همکاران:در 

شرکت در محافل قضائی جهت کمک به استیفاي حقوق حقه بیماران و همکاران در موارد لزوم
هاي حقوقی سالمند از نظر فرد، خانواده و جامعهجنبهو(Cognition)توجه به صالحیت فرد سالمند از نظر شناخت

در نقش مدیر تیم سالمت:
مدیریت تخصصی تیم ارزیابی جامع سالمندي

هاي سالمنديها و مراکز بیماريها، درمانگاهمدیریت بخش
هاي سالمنديهاي پژوهشی در زمینه بیماريمدیریت تیم

در نقش پژوهشی: 
هاي سالمنديهاي پژوهشی کاربردي یا بنیادي در زمینه بیماريطراحی و پیشنهاد طرح

ها در حد مورد نیازآنالیز داده
تهیه گزارش علمی و اجرائی تحقیق

المللیها و مجامع بینها در کنفرانسارائه و نشر نتایج پژوهش
هانقد نتایج پژوهش

هااستفاده مناسب از نتایج پژوهش
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د انتظار:مورومهارت هاي پروسیجرالتوانمندي ها
Expected Competencies & Procedural Skills:

(General Competencies ):مورد انتظاري عمومیالف: توانمندي ها

ها :توانمندي: الف
ي بیمار و مراقبین سالمندبا بیمار، خانواده(Communication)برقراري ارتباط 

Comprehensive Geriatric Assessmen (CGA)tحال براساس سیستم اخذ و ثبت شرح
CGAبیماران براساس انجام معاینه

مهارت ارتباط با سالمندان، خانواده و مراقبین سالمند
هابندياستدالل و قضاوت بالینی با محوریت فرد سالمند و خانواده در اولویت

نظارت برارائه صحیح تداوم ارائه خدمات پیشگیري ودرمانی 
آوري اطالعاتاستفاده از فن

net workنظارت برارائه خدمات بصورت 
اداره و مراقبت بیماران با تاکید بر پیشگیري و توانبخشی–درمان طبی -تشخیص

روانی و اجتماعی سالمندان- هاي جسمیانجام پژوهش در حوزه
آموزش

مدیریت تیم سالمت سالمندان
(Consulting, Counseling)درخواست و ارائه مشاوره 

الزم در هر شرایط منزل، شرایط حاد بیمارستان، مراقبت تحت حاد، هايدرك صحیح محل هاي اقامت سالمندان و مراقبت
هاي مبتنی بر جامعه، مراقبت انتهاي عمر، مراقبت در خانه سالمندانمراقبت

انجام تحقیق در زمینه ي طب سالمندي/سالمندشناسی
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:درمانی)–(اقدامات تشخیصی ب: مهارت هاي پروسیجرال
ست ودفعات انجام هر اقدام در طول دوره محدودیتی ندارد وبر حسب نیاز "یادگیری " اجدول برايدفعات ذکر شده در اینتذکر:

خواهد بود.
کمک در مشاهده)Procedureپروسیجر ( 

انجام
انجام 
مستقل

کل 
دفعات

2020احیاي قلبی ریوي
، مایع بار)5(، مایع پلوربار)5(ایعات آسیتکشیدن مایعات بدن شامل م

بار)10(، مایع نخاعیبار)5(مفصلی
2525

تزریق و آسپیراسیون مفصل زانووتزریقات پري آرتیکولر در(شانه ،اپی 
کوندیلیت 

1010

1010گرفتن رگ وریدي و شریانی
55گذاشتن کاتترژوگوالر، فمورال 

ABG55انجام
10ات دادنانجام ک

1010، لوله تراشه air wayبازگذاشتن راه هوایی شامل: گذاشتن 
55کریکوتیروئیدوتومی

55اورژانسchest-tubeگذاشتن 
55گذاشتن کاتتر و انجام دیالیز صفاقی اورژانس

55جهت انجام همودیالیزDouble Lumenگذاشتن کاتتر 
1010توراستفاده از ونتیال

55خارجیPace makerاستفاده از دستگاه 
1010تیروئیدFNAانجام 

1010آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان
ها با هدایت وتجویز تزریق داروهاي کموتراپی و درمان عوارض آن

انکولوژیست
1010

55مشاهدهبیوپسی کبد
55مشاهدهبیوپسی پلور

1010انجام اسپیرومتري
1010انجام الکترو کاردیوگرافی

1010گذاشتن سوند معده، سوند ادراري
هاي خلط، الم ادرار آمیزي و خواندن الم خون محیطی، نمونهتهیه،رنگ

و مدفوع
1010

1010انجام سیالن، انعقاد ورتراکشن لخته
1010رکتو سیگموئیدوسکپی

1010نوسکوپی کولو
1010اندوسکوپی فوقانی

2020پروکتوسکوپی
2020ي مراقبت از زخم بسترنحوه

5050سونوگرافی شکم و لگن
3030اکوکاردیوگرافی

باشد.کنندگان گواهی تا رسیدن به مهارت کافی متغیر میهر دستیار در دوره گرایش و با نظر ارایه
هاي اول تا ها (مشاهده و الگوسازي)در طی سالهاي فوق با گذرازمراحل مختلف یاددهی مهارتک از مهارت: هری1تبصره 

باشد. چهارم قابل فراگیري می
: پس از گذراندن هر مهارت با تعداد کافی، ارائه گواهی (تا رسیدن به مهارت کافی ) الزامی است. 2تبصره 
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:یمحتواي آموزش
(Core Procedural Skills Topics)عناوین مهارتهاي عملی ضروري

کل دفعات عنوان مهارتردیف
مورد نیاز

سال 
1

سال
2

سال
3

سال
4

20احیاي قلبی ریوي

، مایع بار)5(، مایع پلوربار)5(کشیدن مایعات بدن شامل مایعات آسیت
بار)10(، مایع نخاعیبار)5(مفصلی

25

10تزریق و آسپیراسیون مفصل زانووتزریقات پري آرتیکولر در(شانه ،اپی کوندیلیت 

10گرفتن رگ وریدي و شریانی

5گذاشتن کاتترژوگوالر، فمورال 

ABG5انجام

10انجام کات دادن

10، لوله تراشه air wayبازگذاشتن راه هوایی شامل: گذاشتن 

5کریکوتیروئیدوتومی

5اورژانسchest-tubeگذاشتن 

5گذاشتن کاتتر و انجام دیالیز صفاقی اورژانس

5جهت انجام همودیالیزDouble Lumenگذاشتن کاتتر 

10استفاده از ونتیالتور

5خارجیPace makerاستفاده از دستگاه 

10تیروئیدFNAانجام 

10آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان

10ز انکولوژیستها با هدایت وتجویتزریق داروهاي کموتراپی و درمان عوارض آن

5مشاهدهبیوپسی کبد

5مشاهدهبیوپسی پلور

10انجام اسپیرومتري

10انجام الکترو کاردیوگرافی

10گذاشتن سوند معده، سوند ادراري

10هاي خلط، الم ادرار و مدفوعآمیزي و خواندن الم خون محیطی، نمونهتهیه،رنگ

10انجام سیالن، انعقاد ورتراکشن لخته

10رکتو سیگموئیدوسکپی

10کولونوسکوپی 

10اندوسکوپی فوقانی

20پروکتوسکوپی

20ي مراقبت از زخم بسترنحوه

50سونوگرافی شکم و لگن

30اکوکاردیوگرافی
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:Educational Strategiesراهبردهاي آموزشی :
گروه هاي تدوین راهبردهاي مرتبط با خود را انتخاب و بقیه موارد را حذف خواهند نمود . 

:Teaching & Learning Methods: آموزش (روش هاي یاددهی و یادگیري) و فنونهاروش

ارند باز دارنده داسامی رشته ها یا دوره هایی که با این دوره در انجام بعضی پروسیجرها همپوشانی یا تداخل 

ي آموزشی :امحتو

عمدتاً بر مبناي تلفیق مناسبی از دانشجومحوري و استادمحوري
بر مبناي حل مسئله

Home Careعمدتاً بر مبناي آموزش بیمارستانی و رویکرد آموزش سرپایی و 

(Community oriented curriculum)آموزش جامعه نگر

GEMUتاکید بر آموزش ادغام یافته افقی با تقویت آموزش در بخش جنرال و 

Evidence-based Medicineتاکید بر سیستم 

دمت (آموزش بر بالین و آموزش سرپایی )در منزل، خانه سالمندان، بیماران در مراحل آموزش بالینی، حین ارائه خ
Sub acute careهاي تسکینی آخر زندگی، درمان

بخشی، گزارش صبحگاه، بخشی و بینهاي درونهاي بزرگ نظیر: کنفرانسآموزش در گروهCPC موربیدیتی و ،
مورتالیتی، ژورنال کالب

کارگاه آموزشی و تیم تخصصی ارزیابی جامع سالمندان -هاي گروهیوچک نظیر: بحثهاي کآموزش در گروه(
GGA )

یادگیريخود
انجام پروژه پژوهشی
هاي ارتقاي فرایندروش

نظر بوده و از نظر پزشکی گرچه در نگاه اول با رشته طب داخلی متشابه بهMultidisciplinaryاي طب سالمندان رشته
شود در حالیکه در طب لیکن نگاه ویژه به گروه خاص دارد. در طب داخلی و پزشکی عمومی به بیماري فرد پرداخته می;رسدمی

زمان سایر باشد، همي سالمت و زندگی فرد مدنظر است و عالوه بر توجه به مشکل اصلی بیمار که دلیل مراجعه میسالمند
گیرد. روحی و روانی، تغذیه و حرکتی فرد نیز مورد ارزیابی و مداخله علمی قرار می–اجتماعی -ابعادعملکردي 

هاي دوران سنی خاص توجه دارد. بعنوان مثال در طب ، بر ویژگیمشابه طب کودکان که گرچه خمیرمایه آن هم طب داخلی است
، چند داروئی، (Falls)هاي ویژه دوران سالمندي، سقوط زمان و سندرمهاي مزمن متعدد همسالمندان، نگرش به بیماري

Palliative)نده هاي درمان نگهداراختیاري دفع و نیاز به توانبخشی طوالنی مدت همچنین دیدگاهاختالالت شناخت، بی
cure)هاي طوالنی مدت هاي انتهایی عمر و موضوع مراقبت، مراقبتlong –Term-Careهاي برجسته است. بعالوه جنبه

هاي اجتماعی و روانی همچون فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، جنبهSub-Acute careتوانبخشی بویژه در بخش 
گیرد. نظر قرار میگروه سنی سالمند در این رشته مد

هاي پزشکی که با فرد هاي تخصصی دیگر پزشکی مشاوره می گیرد و به تمامی رشتهمتخصص طب سالمندان از تمامی رشته
سالمندان در تماس هستند نیز مشاوره خواهد داد و این تعامل دوطرفه خواهد بود. 

صصی دیگر در تعامل است ولی ضمن داشتن تشابه در هاي تخلذا تقریباً رشته تخصصی طب سالمندي با بسیاري از رشته
اي ندارد. بسیاري از موضوعات، تداخل عملی با هیچ رشته

دانش آموختگان این دوره ،در موارد پیچیده زیر که نیازمند انجام کار  به صورت تیمی است به عنوان عضو یا رهبر تیم ،برحسب 
ساند:خواهند رنوع کار ،آنرا در قالب تیم به انجام
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ساختار کلی دوره آموزشی:
ا همراه با دستیاران رشته داخلی سال اول این رشته بصورت مشترك با رشته داخلی بوده و دستیاران این رشته سال اول تحصیلی ر

طی خواهند نمود. جزئیات بخشهاي آموزشی دستیاران در طی سالهاي اول تا چهارم در جدول ذیل آمده است.   
مدت زمان (ماه)بخش، واحد یا عرصھ ی آموزشسالھای دستیاری

ماهGeneral Internal Medicine Ward5سال اول
Sub-special Medical Ward ماه1(ریھ)

Sub-special Medical Ward (گوارش)ماه1
Sub-special Medical Ward (غدد)ماه1

Cardiology2ماه
Sub-special Medical Ward (نفرولوژی)ماه1

Infectious ward1ماه
ماه1GEM (sub-acute Care)2سال دوم

General Geriatric Medicine2ماه
Radiology1ماه
Psychiatry2ماه

Sub-special Medical Ward (روماتولوژی)ماه1
Sub-special Medical Ward (انکولوژی)ماه1

Neurology2ماه
Rehabilitation1ماه

ماهGEM (sub-acute Care)2سال سوم
General Geriatric Medicine3ماه

2CCU1ماه
3ICU1ماه

Emergency (اورژانس داخلی و جراحی)ماه2
Palliative Care2ماه
Rehabilitation1ماه

ماهGEM (sub-acute Care)2سال چھارم
General Geriatric Medicine4ماه

Sub-special Medical Ward (elective)2ماه
Home Care2ماه

Long-Term Care2ماه

توضیحات:
در هر سال ضروري است. General Geriatric Medicine. حضور دستیاران در بخش1-19
می تواند باشد. Long term care, Home Careاز تمامی بخش هاي مندرج بجز هاي انتخابی . بخش2-19
هاي آموزشی قابل تنظیم و اجراستچرخشی بسته به امکانات و شرایط هر یک از گروههاي . زمان انجام هریک از دوره3-19

عناوین دروس اعم از عمومی ،تخصصی پایه یا تخصصی بالینی :

1GEM: Geriatric Evaluation and Management Inpatient Unit
Cardiac Care Unit2

Intensive Care Unit3
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core curriculumاجباريعناوین دروس نظري 
(syllabus)موضوع (syllabus)موضوع 

فوریت هاي پزشکی و مراقبت هاي ویژه- 1

کتواسیدوز دیابتی و کوماي هیپراسموالر- 24و اختالل سطح هوشیاريبرخورد با کوما- 1
طوفان تیروئیدي- 25برخورد با تشنج و استاتوس اپی لپتیکوس- 2
3 -TIA CVA26 -هیپوگلیسمی
نارسایی آدرنال- 27مننژیت ها- 4
اختالالت انعقادي خونریزي دهنده- 28نارسایی حاد تنفسی- 5
آرتریت سپتیک- 29حمله حاد آسم- 6
آمبولی ریه- 30ادم حاد ریه- 7
ترومبوزهاي وریدي- 31شوك- 8
9 -Falls32 -آمبولیهاي شریانی

کولیک رنال- 33احتباس ادرار و مدفوع- 10
میگزادم کوما- 33و اختالالت رفتاري حاد دلیریوم- 11
پنوموتوراکس- 34حاد میوکاردبرخورد با آنژین صدري و انفارکتوس- 12
Sepsis-35دیس ریتمی ها و بلوکهاي قلبی- 13
تامپوناد قلبی- 36وخیمهیپرتانسیون- 14
هموپتزي- 37آنسفالوپاتی کبدي- 15
اصول تغذیه وریدي- 38خونریزیهاي حاد گوارشی- 16
افتالموسکپی و تفسیر آن- 39شکم حاد- 17
درخواست و تفسیر آزمایشات پاراکلینیکی مورد نیاز- 40ی فارماسیعوارض دارویی و پل- 18
و ... حشره کشهامسمومیت هاي شایع (مثل سموم ارگانو فسفره و- 19

(
طرز انجام پروسیجرهاي تشخیصی- 41

اندیکاسیونها و عوارض ترانسفیوژن- 42اختالالت حاد آب و الکترولیت- 20

(syllabus)موضوعردیف
زمان 
(ساعت)

سال 
دستیاري

اول20آمار مقدماتي1
اولICDL30كار با رایانھ و نرم افزارھاي رایج 2
اول20مھارتھاي برقراري ارتباط3
اول20اخالق پزشكي و رفتار حرفھ اي (بالیني و پژوھش)4
دوم30ي با پایگاھھاي اطالعات پزشكي و جستجو در اینترنتآشنای5
دوم30و مھارت ارزیابي نقادانھ(EBM)طب مبتني بر شواھد 6
دوم20اصول مدیریت در نظام سالمت و آشنایي با نظام ارجاع7
دوم20روش تحقیق و اپیدمیولوژي مقدماتي8
سوم20(scientific writing)مقالھ نویسي 9
سوم20روش تحقیق و اپیدمیولوژي بالیني و پیشرفتھ10

ي دستیاري طب سالمندان الزامي است. تنظیم زمان برگزاري برحسب شرایط و امكانات ھر آموزش عناوین فوق در طي دوره
. ریزي و اجرا خواھد شددانشگاه توسط گروه آموزشي طب سالمندان برنامھ
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ورد با مار گزیدگی، عقرب، زنبور، عنکبوت و رتیل گزیدگیبرخ- 43عفونت هاي ادراري- 21
خودکشی- 44نارسایی حاد کلیه- 22
Elderly Abuseو هیپرترمی-هیپو- 23 45 -

2 -(Geriatric Evaluation and Management Unit)GEMU

1 -Comprehensive Geriatric  Assessment
ارزیابی جامع سالمندي

8 -Dizziness & Syncope

و شکستگی هیپFrailty9 -Fallsپذیري در سالمندانآسیب- 2
Imbalanceو عدم تحركImmobility-10و وضعیت شناختیMental statusبررسی - 3
زخم بستر- 11اختالالت خواب- 4
Impotence-12و دهیدرانسیوناختالالت آب و الکترولیت- 5
فوعاختیار ادرار و مدبی- 13سوء تغذیه در سالمندان- 6
Home care, sub acute)اصول مراقبت در سالمندان - 14اختالالت عملکرد دستگاه گوارش ( یبوست، اسهال)- 7

care, end of life care, community based long-
term- care, palliative care, transition care)

15 -Admission and Discharge Criteria to Geriatic
Evaluation Unit

ارزیابی حواس پنجگانه - 16
واکسیناسیون- 17
سیاپلی فارم- 18

محتواي این قسمت ممکن است با فهرست موضوع بعضی از دروس نظري دیگر مشابهت داشته باشد، این مباحث در قالب تیم تخصصی 
شود.آموزشی داده می( CGA)ارزیابی جامع سالمندي

بیماریهاي قلب و عروق-3

ات فیزیولوژیک وابسته به سن در سیستم قلب و تغییر- 1
عروق سالمندان

آریتمی ها- 7
تاکی آریتمی و برادي آریتمی- 
آریتمی هاي فوق بطنی و بطنی- 
درمان دارویی آریتمی- 
کاردیو ورژن الکتریکی- 
اندیکاسیون هاي گذاشتن پیس میکر- 

نحوه برخورد درست با موارد شایع بالینی- 2
طبیعی و سوفل هاي قلبی صداهاي غیر 

درد قفسه سینه- 
تنگی سینه- 
فشارخون- 
تورم اندام تحتانی- 
طپش قلب- 
بیماریهاي عروق خونی محیطی- 
عوامل خطرساز قلبی عروقی- 
شوك و سنکوپ- 

بیماریهاي پریکارد- 8
پریکاردیت حاد و زمن- 
تامپوناد قلبی- 
تهادرمان دارویی و جراحی پریکاردی-

بیماریهاي عروق کرونر-3
آنژین صدري- 
سکته قلبی- 
استفاده از داروهاي ترومبولیتیک و آنتی کواگواالنتها- 

بیماریهاي عروق محیطی- 9
اي انسدادي شریانیبیماریه- 
ترومبوزهاي حاد وریدي- 
آنوریسم ها- 
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اندیکاسیونهاي انژیوپالستی و جراحی قلب- 
اندیکاسیونهاي اقدامات تهاجمی در بیماریهاي کرونر- 
گروه بندي بیماران - 

نارسایی مزمن وریدي- 
پیشگیري از بیماریهاي عروق محیطی- 
مراقبت از بیماریهاي عروق محیطی- 
جایگاه اکو کاردیوگرافی در تشخیص بیماریهاي قلبی- 
ازمایشات قلبی عروقی- 
تفسیر)–سونوگرافی داپلر( اندیکاسیون ها - 
تفسیر)–آنژیوگرافی (اندیکاسیون ها - 
 -Stress Test و تفسیر آن
اندیکانسیونهاي اسکن قلب- 

EKGتفسیر - 
بیماریهاي دریچه اي قلب- 4

پاتوفیزیولوژي، تشخیص و مراقبت بیماریهاي دریچه اي- 
نارسایی حاد قلبی- 
پیشگیري با آنتی بیوتیک ها در بیماریهاي دریچه اي- 

ش فشار خون شریان ریويافزای- 10
تشخیص، بررسی و درمان آمبولی ریه- 
فشار خون اولیه و ثانویه شریان ریوي- 

فشار خون-5
کریز فشار خون- 
روشهاي تشخیصی فشار خون- 
اهمیت رژیم غذایی در فشار خون- 
درمان دارویی- 
عوارض حاد و مزمن فشار خون- 
فشارخون شریان ریوي- 

سیستم قلب و عروقتومورهاي- 11

نارسایی قلبی و کاردیومیوپاتی- 6
تشخیص، بررسی و درمان نارسایی- 
مراقبت بیمار مبتال به نارسایی حاد قلبی را بر اساس - 

رفرانس معتبر
dilatedکاردیومیوپاتی هیپرتروفیک، محدود کننده و - 
درمان دارویی مناسب جهت درمان نارسایی حاد قلبی- 

یهاي مغز واعصاببیمار- 4

dementia/ زوال عقل و آلزایمر- 16تغییرات فیزیولوژیک وابسته به سن در یستم مغز و اعصاب- 1
سایر بیماریهاي دژنراتیو/بیماري پارکینسون- 17/ تومورهالوکالیزاسیون ضایعات نورولوژیک- 2
ري هاي عفونیعوارض نورولوژیک بیما- EEG18و /EMGاندیکاسیونها و اصول - 3
عوارض نورولوژیک بیماري هاي هماتولوژیک- 19اندیکاسیونها و اصول الکتروآنسفالوگرافی- 4
عوارض نورولوژیک بیماري هاي کلیوي- LP20اندیکاسیونها و عوارض - 5
عوارض نورولوژیک بیماري هاي کبدي- 21تشنج و اپی لپسی- 6
عوارض نورولوژیک بیماري هاي ریوي- 22میک ) مغزبیماریهاي عروقی (هموراژیک و ایسکی- 7
عوارض نورولوژیک بیماري هاي آندوکرین- 23انواع کوما- 8
عوارض نورولوژیک بیماري هاي استخوانی- M. S24بیماریهاي - 9

عوارض نورولوژیک بیماري هاي تغذیه اي- 25پلی میوزیت و میوپاتیهاي التهابی- 10
عوارض نورولوژیک الکلیسم حاد و مزمن- 26یژه نوروپاتی دیابتینوروپاتیها به و- 11
عوارض نورولوژیک داروها به ویژه داروهاي شیمی درمانی- 27هامننزیت- 12
Syncope/ Dizziness- 28هاآنسفالیت- 13
هاي مغزيآبسه- 14
تروماي جمجمه- 15

هاي سیستم اسکلتی عضالنی و روماتیسمی  بیماري-5
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غییرات فیزیولوژیک وابسته به سن درسیستم اسکلتی ت- 1
عضالنی 

واسکولیت ها- 17

اسپوندیلوپاتی ها- 18تقسیم بندي بیماریهاي مفصلی- 2
سندرم بهجت- 19مونوآرتریت هاي حاد و مزمن- 3
سارکوئیدوز20-پلی آرتریت هاي حاد و مزمن- 4
یکولر ( تاندونیت و بورسیت) و فیبرومیالژيبیماریهاي پري آرت- 21دردهاي پشت و کمر- 5
آرتروز و استئوآرتریت- 22تظاهرات اسکلتی، عضالنی سیستمتیک- 6
استئوپروز- 23آرتریت سپتیک- 7
نقرس- 24روماتیسم حاد مفصلی- 8
لوپوس- 25آرتریت روماتوئید- 9

اسکلر و درمی و شوگرن- 26آلرژي و آنافیالکسی- 10
پلی میوزیت، درماتومیوزیت و سایر میوپاتی ها - 27آنژیودامکهیر و- 11
اختالالت عملکرد سیستم هاي ایمنی در بیماریهاي - 12

روماتولوژیک
آرتروپاتی ناشی از کریستال- 28

اندیکانسیونهاي پونکسیون مایع مفصلی و تزریق در مفاصل و خارج - 29تحمل ایمنی و خود ایمنی- 13
مفاصل

اندیکانسیونهاي درخواست و تفسیر دانستیومتري- 30ش هاي ایمون کمپلکسیواکن- 14
هاي اسکلتی عضالنیتومورهاي بافت- 31حساسیت فوري و تاخیري- 15
تاثیر آن در سیستم ایمنی و پاتوژنز HLAسیستم - 16

بیماریهاي روماتولوژیک
Biomechanic of Mobility -32

وانبخشی در سالمندانت-6
توانبخشی در اختالالت ستون فقرات- 10ول توانبخشی در سالمنداناص- 1
توانبخشی در دردهاي عضالنی- 11توانبخشی در استئوپرز و بیماري هاي متابولیک استخوان- 2
هاي روماتولوژيتوانبخشی در بیماري- Stroke12توانبخشی در اختالالت نورولوژیک و - 3
توانبخشی در دردهاي مزمن- 13هاتوانبخشی پس از شکستگی- 4
توانبخشی در اختالالت عملکرد روده و مثانه- 14(Myopathy)هاي عضالنی توانبخشی در بیماري- 5
Sexualتوانبخشی اختالالت - Cardiac Rehabilitation15توانبخشی قلبی - 6
توانبخشی در اختالالت بلع- 16توانبخشی در اختالالت ریوي- 7
توانبخشی در بیماران مبتال به سرطان- 17(Pressure Ulcer)خشی در زخم فشاري توانب- 8
Palliative careي نگهدارنده توانبخشی در بیماران در مرحله- 18توانبخشی در ضایعات نخاعی- 8

نقش تیم توانبخشی درمراقبتهاي تحت حاد- 19
بیماریهاي سیستم تنفسی- 7

بیماریهاي بافت همبند ریه- 28به سن در سیستم تنفسیتغییرات فیزیولوژیک وابسته - 1
درگیري انترستیشیل ریه ناشی از داروها- 29رویکرد به تنگی نفس- 2
هیپرسنسیتیویتی و الرژي- 30رویکرد به هموپتزي- 3
فیبروزایدوپاتیک- 31آسم- 4
سارکوئیدروز- 32عفونتهاي دستگاه تنفسی فوقانی- 5
6 -COPD33 -کرد به سرفه هاي حاد و مزمنروی
بیماریهاي شغلی ناشی از گازها و بخارات- 34انسداد مجاري هوایی فوقانی- 7
پنوموکونیوز- 35بیماریهاي ناشی از اختالل مجاري هوایی در هنگام خواب- 8
پنومونی ها (پنومونی اکتسابی از بیمارستان یا جامعه، - 9

نوفیلیک ریهپنومونی آتیپیک، بیماریهاي ائوزی
بیماریهاي مادرزادي سیستم ریوي- 36

کمبود آلفاوان آنتی تریپسین- 37سل- 10
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سیستیک فیبروزیس- 38آبسه ریوي- 11
زجر تنفسی و نارسایی ریوي- 39آمپیم- 12
نارسایی تنفسی هیپوکسیک و هیپرکاپنیک- 40بیماري هاي قارچی- 13
کسیژن درمانیانواع  و روشهاي ا- 41بدخیمی ها- 14
PEEP, CPAP, Assistنقش انواع ونتیالسیون مکانیکی - 42سرطان ریه- 15

control, pressure control, pressure support,
weaning

درخواست به موقع و تفسیر صحیح از موارد آزمایشگاهی- 43بدخیمی هاي مدیاستن و پلور- 16
ملکرد ریوي شامل اسپیرومتري، اندازه گیري تفسیر تست هاي ع- 44ندول منفرد ریه- 17

-flowحجم هاي ریوي،  volume loopوdiffusing capacity در
کنترل نارسایی تنفس

ریه و آلودگی هوا- 45بیمایهاي پلور- 18
تفسیر گازهاي خون شریانی- 46پنوموتوراکس- 19
تفسیر مایع پلور- 47بدخیمی هاي پلور- 20
CXRتفسیر - 48افیوژن پلور- 21
بیماریهاي کالژن- 49بیماریهاي عروق ریوي- 22
پنومونی ائوزینوفیلیک- 50افزایش فشار خون شریان ریوي- 23
بیماریهاي شغلی ناشی از مواد ارگانیک- 51کورپولمونر- 24
بیماریهاي شغلی ناشی از مواد معدنی و فلزات- 52ترومبوآمبولی ریوي- 25
کلیوي)–وگنر، سندرم هاي ریوي واسکولیت (- 26
سندرم زجر تنفسی بالغین- 27

بیماریهاي انکولوژي- 8
انکولوژي و سالمندي: کلیات - 1
بیماریهاي پستان- 2
کانسر پروستات- 3
کانسر ریه- 4
بدخیمی هاي دستگاه گوارش- 5
نئوپالسم هاي داخل جمجمه- 6
کانسر پوست- 7

هماتولوژي-9
خونسازپیري دستگاه- 1
کم خونی- 2
اختالالت سلول هاي سفید خون- 3
لنفوم هاي هوچکین و غیر هوچکین و میلوم- 4
ترومبوز- 5
اختالالت خونریزي دهنده- 6

بیماریهاي غدد درون ریز و متابولیسم-10
ریز و تغییرات فیزیولوژیک وابسته به سن در سیستم غدد درون-1*

متابولیسم
اختالالت چربی خون- 7

بیماریهاي فوق کلیوي- 2
کم کاري غده آدرنال- 
افزایش سطح کورتیزول- 
افزایش آلدوسترون- 
افزایش کاتکوالمیتها- 
هیپوپالزي مادرزادي آدرنال- 

هیپوتاالموس–بیماریهاي هیپوفیز - 8
کمبود و افزایش هورمون رشد- 
افزایش سطح پروالکتین- 
هیپوگنادیسم پانویه- 
نارسایی هیپوفیز- 
ومگالیآکر- 



ماه- دبیر خانه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی

طب سالمندان تخصصی  رشتهبر نامه آموزشی  20

بیماریهاي تیروئید-3*
پرکاري تیروئید- 
کم کاري تیروئید- 
گره هاي تیروئیدي- 
گواتر ساده- 
تیروئیدیت- 
سرطان هاي تروئید- 

بیماریهاي گناد- 9
هیپوگنادیسم- 
گاالکتوره- 
یائسگی و عوارض آن- 
الیگومنوره- 
هیرسوتیسم- 

بیماریهاي متابولیک استخوان-4*
سیم و فسفرافزایش و کاهش کل- 
Vit-Dاستئوماالسی و ریکتز و کمبود - 
استئوپروز- 
بیماري پاژه- 
هیپروهیپوپاراتیروئیدیسم- 

- نقش تغذیه و ورزش–آزمونها - چاقی(انواع،پاتوفیزیولوژي- 10
پیشگیري)- درمان طبی و جراحی

دیابت-5*
برخورد با هایپرگلیسمی و هیپوگلیسمی- 
طبقه بندي دیابت- 
دیابت و عوارض آن در شرایط مختلفبرخورد با - 

کتواسیروز دیابتی و کوماي هیپراسموالر- 

تشخیص بیماریهاي غدد و متابولیک- 11
دانسیتومتري استخوان- 
تفسیر قند خون ناشتا، بعد از غذا و هموگلوبین گلوکوزیله- 
تفسیر آزمونهاي گنادي- 
تفسیر البومینوري- 

ریهاي غدد=تفسیر تستهاي مهاري و تحریکی در بیما
اسکن، سونوگرافی تیروئید، –تفسیر تصویر برداري سالتورسیکا- 

پاراتیروئید و آدرنال
تفسیر اختالالت الکترولیتی- 
کاتکوالمینهاي سرم و ادرار- 

دیس لیپوپروتئنمی- 6
بیماریهاي عفونی-11

سیستم ایمنی در ردنتغییرات فیزولوژیک وابسته به س- 1
المندان س

تب راجعه- 18

دیفتري- 19سپتی سمی و شوك سپتیک- 2
سیاه زخم- 20تراپیتیک آنتی بیو- 3
بوتولیسم- 21گاستروآنتریتها و مسمومیت هاي غذایی- 4
گازگانگرن- 22بیمارهاي انگلی روده- 5
آنسفالیت- مننژیت–عفونت سیستم عصبی - 23سازيهاي ایمنروش- 6
پنومونی ها - 24آرتریت سپتیک- 7
عفونت هاي ادراري- 25استئومیلیت حاد و مزمن- 8
ماالریا، لیشمانیازیس، بیماریهاي انگلی خونی و نسجی (- 26بیماریهاي مقاربتی- 9

توکسوپالسموز، شیستوزومیاز، پنموسیستوزیس)
موکورومایکوزیس- عفونت هاي قارچی: کاندیدیازیس - 27سل ریه و خارج ریه- 10
11 -HIV/ AIDS28 - تب وFuo -تب وراش
هپاتیت ها - 29هرپس- 12
13 -CMVها، تنفسی فوقانی (سرماخوردگی، فارنژیتعفونت هاي دستگاه- 30و مونونوکلئوز عفونی

) و آنفوالنرااوتیت و برونشیت–ها سینوزیت هاالرنژیت
کیست هیداتیک- 31هاري- 14
عفونت هاي بیمارستانی- 32کزاز- 15
Immunocompromisedبرخورد با بیمار - 33یدتیفوئ- 16
بروسلوز- 17

هاي سیستم گوارشی بیماري-12
NAFLD- 17تغییرات فیزیولوژیک وابسته به سن در سیستم گوارش- 1
اندیکاسیون، درخواست و تفسیر تست هاي سرولوژیک هیاپتیت ها- 18خونریزي حاد و مزمن گوارشی- 2
H. pyloriاندیکاسیون، درخواست و تفسیر تست هاي تشخیصی - 19آنسفالوپاتیهاي کبدي- 3
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اندیکاسیون، درخواست و تفسیر تست هاي اتوایمون- 20رویکرد به شکم حاد- 4
CEA–اندیکاسیون، درخواست و تفسیر تست هاي آلفافیتوپروتئین - 21رویکرد به دیسفاژي و ادینوفاژي- 5

CA19-9و سایر تومورمارکرها
تفسیر آنالیز مایع آسیت- 22کس و سوء هاضمهریفال- 6
ERCPاندیکاسیون هاي آندوسکوپی فوقانی و کولونوسکپی و - 23اولسریپتیک- 7
سندرم روده تحریک پذیر- 24تومورهاي دستگاه گوارش- 8
بیماریهاي التهابی روده- 25رویکرد به یبوست- 9

ر آزمایش مدفوع از کلیه جهاتتفسی- 26رویکرد به اسهالهاي حاد و مزمن - 10
تست هاي تشخیصی سندرم سوء جذب- 27پانکراتیتها- 11
ERCPاندیکاسیونهاي اندوسکوپی و - 28هپاتیتها- 12
تست سکرتین و گاسترین سرم–اندیکاسیون آنالیز اسید - 29سیروز- 13
تفسیر تصاویر رادیوگرافیک گوارش- 30کلستاز- 14
گوارشیImagingاندیکاسیونهاي روشهاي - 31يسنگهاي صفراو- 15
بیماري ویلسون و هموکروماتوز- 16

بیماریهاي کلیوي- 13
رنال سل کارسینوما- 9تغییرات فیزیولوژیک وابسته به سن در سیستم کلیوي- 1
سندرم نفروتیک- 10نارسایی حاد و مزمن کلیه و برخورد با آن- 2
هیپرتروفی پروستات- 11نفروزها و نفریت ها و سیستیت- 3
دیالیز و اداره بیماران دیالیزي- 12علل هماچوري و پرو تئینوري- 4
پیوند کلیه–اندیکاسیونها و کونترا اندیکاسیونهاي بیوپسی کلیه- 13اختالالت اسید و باز- 5
هیپرتانسیون و اداره آن- 14اختالالت الکترولیتی- 6
تفسیر الکتروفورز پروتئینهاي ادراري- 15آنالیز سنگهاي ادراريازوتفسیرمینه سوامل زع–سنگ هاي کلیوي-7
تفسیر آزمایشات و موارد تصویري در بیماریهاي کلیه- 16تومورهاي سیستم ادراري- 8

بخش روانپزشکی.13
اختالالت روانپزشکی در سالمندي- 6ستم روان سالمندانیک وابسته به سن در سیولوژیزیرات فییتغ- 1
یکو فارماکولوژياس- 7ل دهنده ي مغز شامل دمانسیهاي تحلیارمیب- 2
مدیریت اختالالت روانی رفتاري در دوره ي سالمندي- 9نسون و عوارض شناختی و روانشناختی آن یماري پارکیب- 3
کاربرد روان درمانی و مشاوره در سالمندان- 8روانشناختی آنرات عروقی مغز و عوارض شناختیییتغ- 4
5 -Neuropsychologic Assess تستهاي روانشناسی)

بالینی)
سالمنديروانپزشکی قانونی- 9

رادیولوژي- 14
ر سی تی اسکن سالمندانیصاوک در یک و پاتولوژیولوژیزیرات فییتغ- 2سالمندانimagingک وابسته به سن در یولوژیزیرات فییتغ- 1
فی ر سونوگرایک در تصاویک و پاتولوژیولوژیزیرات فییتغ- 2

سالمندان
سالمندانMRIر یک در تصاویک و پاتولوژیولوژیزیرات فییتغ- 2

وگرافی یر رادیک در تصاویک و پاتولوژیولوژیزیرات فییتغ- 2
سالمندان

د یونوکلئیر اسکن رادیک در تصاویک و پاتولوژیولوژیزیرات فییتغ- 2
سالمندان

ها بپردازند (به تفکیک هر بخش):مباحثی که باید دستیاران در بخش هاي چرخشی به آنناوینع
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این رشته انتظار می رود:
در حوزه نوع دوستی- الف
منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند.)1
در مواجهه با بیماران  مختلف عدالت را رعایت کنند.)2
.در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی،  روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشند)3
در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند.)4
به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند. )5
منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنند. )6
در حوزه وظیفه شناسی و مسئولیت- ب

نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی داشته باشند.)1
ت بیماران پاسخ دهند.به سواال)2
اطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین شیوه در اختیار وي وهمراهان  قرار دهند.)3
داشته باشند.سازنده از دخالتهاي بی مورد در کارهمکاران پرهیز نمایندو با اعضاي تیم سالمت تعامل )4
یند. در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نما)5
براي مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند. )6
در رابطه با پیشگیري از تشدید بیماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بیماري و نیز بهبود کیفیت زندگی به طور )7

مناسب به بیماران آموزش دهند.
در حوزه شرافت و درستکاري- ج

د..راستگو باشن)1
درستکار باشند. )2
.رازدارباشند)3
.حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند )4

در حوزه احترام به دیگران- د
به عقاید، آداب ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند. )1
نام ومشخصات وي را با احترام یادکنند.بیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته ، )2
ته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند. به وقت بیماران احترام گذاش)3
به همراهان بیمار،همکاران و کادر تیم درمانی احترام بگذارند.)4
وضعیت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد.)5

در حوزه تعالی شغلی - ه
انتقاد پذیر باشند.)1
محدودیت هاي علمی خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند.)2
ستمر،دانش و توانمندیهاي خود را ارتقاءدهند.به طور م)3
اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهاي علمی در دسترس انجام دهند. )4
استانداردهاي تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت کنند. )5

)ازدستیاران:Professionalismانتظارات اخالق حرفه اي (

I -اصول اخالق حرفه اي



ماه- دبیر خانه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی

طب سالمندان تخصصی  رشتهبر نامه آموزشی  23

ا دوره انطباق ندارد حذف نمائید.)(لطفاًراهکارهاي پیشنهادي را دقیقاً مطالعه کنید ومواردي را که ب
انتظار میرود، دستیاران، در راستاي تحکیم اخالق حرفه اي در محیط هاي آموزشی با کمک استادان خود در جهت اقدامات 

زیر تالش نمایند:

مناسب :(Setting)کمک به فراهم کردن شرایط  فیزیکی 
در هنگام وصی در محیط هاي آموزشی ودرمانی  نظیراستفاده از پرده و پاراوانفراهم ساختن شرایط مناسب براي انجام امور شخصی وخص

معاینات وغیره
 حضور یک پرستار همجنس بیمار یا همراه محرم او در کلیه معاینات پزشکی در کنار پزشک (دستیار) و بیمار
(مثالًمادروکودك در بخش هاي کودکان)فراهم کردن سیستم هم اتاقی بیمار و همراه
 ایجاد محیط مناسب ،مطمئن وایمن متناسب با باور هاي دینی وفرهنگی بیماران ،همراهان ،استادان وفراگیران نظیر فراهم ساختن محل

نمازونیایش براي متقاضیان

کمک به اصالح فرآیندهاي اجرایی :
جاري در بخش هاي پذیرش ، بستري ، تامین همکاري با مدیران اجرایی بیمارستان در جهت اصالح فرآیندهاي اجرایی نظیر فرایند هاي

دارو ، تجهیزات وترخیص بیماران به طوري که بیماران سردرگم نشوند و امور را به آسانی طی کنند.
تکریم مراجعین و کارکنان بیمارستان ها
ي پیشنهادات اصالحی به مدیران توجه به فرایندهاي اجرائی بیمارستان در جهت تسهیل ارائه ي خدمات ورفاه حداکثري بیماران وارائه

بیمارستان

کمک به فراهم شدن جومناسب آموزشی :
مشارکت در ایجاد جو صمیمی و احترام آمیز در محیط هاي آموزشی
تالش در جهت حذف هرگونه تهدید و تحقیر در محیط هاي آموزشی
 همکاري هاي مناسب و موثربین بخشی و بین رشته اي
 در کارهاي تیمیسازمان دهی و مشارکت
تشویق به موقع عملکرد مناسب کارکنان، دستیاران سال پایین تر و فراگیران دیگر
مشارکت در معرفی الگوها به مسئولین آموزشی
 مشارکت فعال در تقویتRole modeling
 تالش در جهت تقویت ارتباطات بین فردي
 به فراگیرانمشارکت وهمکاري در تدوین ارائه ي دستورالعمل هاي آموزشی(Priming)
رعایت حقوق مادي ،معنوي واجتماعی استادان،دانشجویان واعضاي تیم سالمت

ترویج راهبرد بیمار محوري :
 حمایت از حقوق مادي ، معنوي و پزشکی بیماران اعم از جسمی ، روانی و اجتماعی (با هرنژاد ، مذهب ،سن ، جنس و طبقه اقتصادي

اجتماعی) ، در تمام شرایط
جلب اعتماد واطمینان بیمار در جهت رعایت حقوق وي
ارتباط اجتماعی مناسب با بیماران نظیر: پیش سالمی ، خوشرویی ، همدردي ، امید دادن ، و غیره
پاسخگویی با حوصله به سواالت بیماران در تمامی شرایط

II -راهکارهاي عمومی براي اصالح فرآیند آموزش اخالق حرفه اي در محیط هاي آموزشی:
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و فراگیران دیگرترآموزش نحوه ي پاسخگویی مناسب به سواالت بیماران به دستیاران سال پایین
 معرفی خود به عنوان  پزشک مسئول به بیمار، همچنین معرفی دستیاران سال پایین تر ،  کارورز ، کارآموز و پرستار با نام و مشخصات به

بیماران
پرسش از عادات غذایی ، خواب ، استحمام و تمایالت رفاهی بیماران و کمک به فراهم کردن شرایط مورد نیاز براي آن ها
.توجه به بهداشت فردي بیماران
توجه به کمیت و کیفیت غذاي بیماران در راند هاي آموزشی و کاري
توجه به نیاز هاي بیماران براي اعمال دفعی آسوده در راند هاي آموزشی و کاري با تاکید بر شرایط خصوصی آنان
 توجه به ایمنی بیمار(Patient Safety)رمانیدرکلیه ي اقدامات تشخیصی ود
 کمک درفراهم کردن شرایط آسان براي نماز و نیایش کلیه بیماران متقاضی ، با هر آیین و مذهب در بخش ، به ویژه ،براي بیماران در حال

استراحت مطلق .
. احترام به شخصیت بیماران در کلیه شرایط
پوشش مناسب بیماران در هنگام معاینات پزشکی
نواده بیماراناحترام و توجه به همراهان و خا
 رخواستدتجویز هرگونه دارو ، آزمایش و تجهیزات درمانی با توجه به وضعیت اقتصادي  ونوع پوشش بیمه اي بیماران و اجتناب از

آزمایشات گران قیمت غیرضروري
استفاده مناسب از دفترچه و تسهیالت بیمه اي بیماران
کاري ، در باره رفع مشکالت قابل حل بیمارانارتباط با واحدها و مراجع ذي صالح نظیر واحد مدد
اخذ اجازه و جلب رضایت بیماران براي انجام معاینات و کلیه پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی
رعایت استقالل و آزادي بیماران در تصمیم گیري ها
 خودداري از افشاي مسائل خصوصی (راز) بیماران
 مدت تقریبی بستري وغیره–ي مسائل تشخیصی درمانی نظیر :هزینه ها ارئه ي اطالعات الزم به بیماران در باره

به معناي :STEEPدرمجموع ،رعایت 
به بیماران(safe)ا رائه ي خدمات ایمن -
به بیماران(Timely)ارائه ي خدمت به موقع -
به بیماران(Expertise)ا رائه ي خدمت با علم وتجربه ي کافی  -
به بیماران(Efficient)خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح ا رائه ي-
در کلیه ي شرایط(Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوریت بیمار  -

مشارکت و ترغیب آموزش و اطالع رسانی نکات مرتبط با اخالق :
تر و فراگیران دیگرآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه اي به دستیاران سال پایین
در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستیاران سال پایین تر و دانشجویانمشارکت
 آموزش یا اطالع رسانی منشور حقوقی بیماران ، مقرراتDress Codeتر و فراگیران و مقررات اخالقی بخش به دستیاران سال پایین

دیگر
ري و عملی نظیر : گزارشات صبحگاهی ، راندها ، کنفرانس ها ، اشاره مستمر به نکات اخالقی در کلیه فعالیت ها و فرآیند هاي آموزشی نظ

درمانگاه ها و اتاق هاي عمل 
نقد اخالقی فرآیندهاي جاري بخش در جلسات هفتگی با حضور استادان، دستیاران و فراگیران دیگر
 فراهم کردن شرایط بحث و موشکافی آموزشی در مورد کلیه سوء اقدامات و خطاهاي پزشکیMalpractices ) پیش آمده در جلسات(

هفتگی با حضور استادان، دستیاران و فراگیران دیگر
مشارکت دادن فراگیران رده هاي مختلف ، در برنامه هاي آموزش بیماران
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جلب توجه مستمر دستیاران سال پایینتر و فراگیران دیگربه سایرموارد اخالقی ازجمله :
 از مرده یا زندهبرخورد احترام آمیز با نسوج ، اعم
برخورد احترام آمیز با اجساد فوت شدگان
همدردي با خانواده فوت شدگان
دانش و فناوري روزاجازه می دهدکهو حفظ اعضاي بدن بیماران،عملکرد طبیعی اندام هاوحفظ زیبایی بیماران تا حدينگهداري
ز اخالقی و شرعی براي ختم حاملگی نیستاحترام به حقوق جنین ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرایطی که مجو
 اهمیت دادن به وقت هاي طالیی کمک به بیماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگیري از از دست رفتن شانس بیمار براي زندگی یا

حفظ اعضاي بدن خود
تجویز منطقی دارو و در خواست هاي پارا کلینیک
 رعایتClinical Governance تصمیم گیري هاي بالینی ، تجویز ها واقدامات تشخیصی درمانیدر کلیه ي

پایش و نظارت  مستمر فراگیران :
 تومور بورد –کشیک هاي شبانه –درمانگاه –راندهاي کاري و آموزشی –حضور در کلیه برنامه هاي آموزشی ( گزارشات صبحگاهی–

یق واگذاري مسئولیت ، پیگیري تلفنی وحضوردر کشیک ها ،سرکشی به و غیره) و نظارت بر حضورسایر فراگیران از طر–سی پی سی 
یگرددرمانگاه ها و اورژانس ها و نظایر آن ، به منظور ایجاد تدریجی مسئولیت پذیري اجتماعی  در خود وفراگیران 

حضور به موقع بر بالین بیماران اورژانس
ارتباطی اجتماعی ، نحوه پوشش ، نظم  و انضباط ) از طریق رعایت مقررات توجه به عملکرد عمومی خود و فراگیران دیگرنظیر ( عملکرد

Dress Code ارائه بازخورد به فراگیران دیگر وتاکید بر الگو بودن خود ،
 ، توجه اکید به عملکرد تخصصی خود و فراگیران دیگرنظیر( اخذ شرح حال ومعاینات تخصصی بیماران ، درخواست منطقی آزمایشات

و ادغام یافته ها ي بالینی و پارا کلینیکی ، استنتاج و قضاوت بالینی ، تشخیص بیماري ، تصمیم گیري هاي بالینی ، تجویز منطقی تفسیر
م دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درمانی ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشکی ، ارجاع بیماران ، اقدامات پژوهشی ، استفاده از رایانه و نر

تخصصی و پیگیري بیماران ) از طریق اهمیت دادن به تکمیل مستمرالگ بوك و جلب نظارت مستقیم استادان به منظور کاستن افزار هاي
(Malpractices )از فراوانی سوء عملکرد ها و خطاهاي پزشکی

هاي کمیته اخالق در پژوهش .بر اساس دستوالعمل رعایت اخالق پژوهشی در تدوین پایان نامه ها
تناب اکید از انجام تحقیقات به خرج بیماران وانجام روش هایی که دستیاران به آن تسلط ندارند.اج
 . اهمیت دادن به نحوه تکمیل و تنظیم پرونده ها ي پزشکی ، به طوري که در حال حاضر و آینده به سهولت قابل استفاده باشند

).تکمیل این قسمت اجباري است،شودمرتبط با رشته آورده(لطفاًدر این قسمت موضوعات اخالقی کامالًاختصاصی و

توضیحات :
(طراحی وارائه ي فرا یندها) است . PrimingوRole modelingاي ، * شیوه اصلی آموزش اخالق حرفه

اي هیئت درجه توسط اعض360از طریق وارزیابی Log book*عملکرد اخالقی دستیاران ،از راه نظارت مستمر بوسیله ارزیابی 
علمی گروه انجام می شود.

*بخش موظف است ،در موضوعات مورد نیاز ،براي آموزش نظري وعملیدستیاران و فراگیران دیگر برنامه ریزي نماید.
*مناسب است ،یکی از اعضاي هیئت علمی بخش ،به عنوان مسئول اجراي بهینه ي مفادفوق تعیین گردد.

III -اي مرتبط با رشتهنکات اختصاصی اخالق حرفه :
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:References:آموزش این برنامه قابل اجرا است منابع درسی که با استفاده از آنها

: توضیح
توسط هیئت وجود،مدرمواردي که طبق مقررات ،آزمون هاي ارتقا وپایانی انجام می شود ،منابع آزمونهابر اساس آئین نامه هاي )1

.اجراي این برنامهراهنمایی است برايذکرشده دراین صفحهتعیین خواهد شد ومنابعرشتهممتحنه
شده در دسترس است . ) در مورد کتب ، منظور آخرین نسخه چاپ2
شوند .) در مورد مجالت ، منظور مجالتی است که در طول دوره دستیاري منتشر می3

الف: منابع یا کتب اصلی:
1.Principles of Geriatric Medicine and Gerontololy, William R. Hazzard et al .last edition

2. The merk manual of Geriatrics & Gerontology- last edition

3. Harrison’s principles of internal medicine, the last edition
4.Up to date, Electronic database, the last edition

ی مورد تائید هیئت ممتحنه بورد طب سالمندان . دستور العمل هاي بین الملل5
. دستور العمل هاي کشوري مصوب مراقبت هاي ادغام یافته سالمندي6

ب: مجالت اصلی:
1- Journal of American Geriatric Society

2- Age and Aging

3- Geriatrics and Geronology International

4. Salmand Iranian Journal of Ageing(فصلنامه علمی پژوهشی سالمند)
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:Student Assessmentارزیابی دستیار:

:شرح وظایف دستیاران

)  :رتبه–گرایش –اقل هیئت علمی مورد نیاز (تعداد حد

:(Assessment Methods)الف: روش هاي ارزیابی 

باشد: هاي مجري ضروري میهاي ذیل براي همه گروهسنجش دستیاران حداقل با چهار مورد از روش-1
امتحان کتبی چند جوابی-1-1
Logbookبررسی لوگ بوك -1-2
1-3-DOPS
1-4-Mini CEX
(OSCE)برگزاري امتحان به روش آسکی  -1-5
CBD(Case Based Discussion)برگزاري سنجش به روش -1-6
1-7-Global rating form

هاي زیر نبایستی از سی هاي فوق با نظر گروه آموزشی تعیین خواهد شد، ولی سهم هیچکدام از روشسهم هرکدام از روش
شتر باشد. درصد نمره ارتقاي سالیانه بی

هاي زیر نیز در سنجش دستیاران استفاده نمایند، ولی سهم توانند براساس امکانات خود از روشهاي آموزشی میگروه-2
درصد نمره ارتقاي سالیانه دستیار بیشتر شود.20این بخش از سنجش نبایستی از 

امتحان کتبی تشریحی -2-1
درجه360ارزیابی -2-2
امتحان شفاهی-2-3
پورت فولیو-2-4

:(Periods of Assessments)ات ارزیابی ب: دفع
ود.شهاي دیگر توسط بخش تعیین میآزمون کتبی حداقل سالی یکبار ضروري است، اما تعداد دفعات آزمون

 نفر متخصص طب سالمندان یا 3نیروي فوق تخصصی از هر رشته فوق تخصصی و حداقل 1گروه آموزشی بایستی حداقل
) داشته باشد. متخصص طب داخلی با گرایش طب سالمندان ( فلوشیپ طب سالمندان

 عضو هیأت علمی مورد نیاز است. 1دستیار شاغل به تحصیل حداقل 2به ازاي هر
 نفر از اعضاي هیأت علمی گروه در رتبه دانشیاري باشند. 2حداقل
هاي مربوطه، بیماري هاي عفونی و گرمسیري، نورولوژیست، روانپزشک، قلب و عروق،غیر از رشته داخلی جنرال وزیر رشته

پوست وجود داشته باشند. 
ها در گروه الزامی نیستهاییکه در موارد فوق گروه مستقل وجود دارد، حضور آنتبصره: در دانشگاه

نماید عبارتند از : هاي مربوطه آورده شده است . مواردي که گروه بر آن تاکید مینامهینشرح وظایف قانونی دستیاران در آئ
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براي اجراي برنامه :مورد نیازیا آموزش دیده دیدهدورهکارکنان 

مورد نیاز:تخصصی فضاهاي

کارشناسان آموزش دیده براي آموزش و ارائه خدمات در فیلدهاي نظیر: 
درمانیمددکاري اجتماعی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار

پرستاري سالمندان 
، آسم و زخم بسترCCUیو، اسپیرومتري، سیدرمانی، دیالیز، آندوسکپی، آيدیابت، شیمی

ناس تغذیه، دارو ساز بالینی و روانشناس بالینی در بیمارستانکارش
پرستاران کارشناس آموزشی

کارشناس پژوهشی

فضاهاي تخصصی مورد نیاز این دوره که باید در دانشگاه مجري در دسترس باشند عبارتند از:

ي رشته تخصصی طب سالمندان عبارتند از:الف: بخش ها و واحدهاي وابسته مورد نیاز (قابل دسترس) برا

General Geriatric Medicineبخش داخلی جنرال سالمندان .1
(Sub Acute care)یا تحت حاد سالمندان GEMبخش .2
Rehabilitationبخش توانبخشی سالمندان .3
Long Term careبخش مراقبت هاي طوالنی مدت .4
palliative careبخش مراقبت هاي انتهایی، نگهدارنده .5
Home care Agenciesواحد مراقبت در منزل .6
کلینیک سرپایی طب سالمندان.7

ب: بخش ها و واحدهاي ضروري و گردشی رشته تخصصی طب سالمندان:

ICUبخش .1
CCUبخش .2
ETTبخش قلب و اکوکاردیوگرافی و .3
بخش هاي فوق تخصصی و داخلی.4
بخش مغز و اعصاب.5
بخش روانپزشکی.6
و سی تی اسکنMRIتصویربرداري مجهز به سونوگرافی و بخش رادیولوژي و.7
بخش جراحی عمومی.8
CPRبخش اورژانس و واحد .9

آزمایشگاه.10
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:در سال مورد نیازهاي اصلیيتعداد بیمارحداقل تنوع و

:در طول دورهدستیار هربراي تعداد تخت مورد نیاز

نیاز:مورد امکانات کمک آموزشی 

تعدادبیماري
دمانس
(Falls)و عوارض مرتبط با آن  سقوط

ختیاري دفعبی ا
زخم هاي فشاري و بستر 

نارسایی مزمن قلبی 
سکته مغزي

تخت آموزشی و به ازاي هر عضو هیأت 4کننده دستیاري ضروري است به ازاي تربیت هر دستیار، واجد تعداد هاي تربیتبخش
تخت داشته باشند. 8علمی 

رد نیاز محاسبه خواهد شد.وتعداد تخت متوضیح:درارزشیابی هابر اساس کل دستیاران موجود بخش 

*کالس آموزشی بخش 
*سالن کنفرانس در دسترس براي برنانه هاي آموزشی جمعی

*اینترنت پرسرعت قابل دسترس
*کتابخانه بخش با کلیه رفرانسهاي مورد نیاز

10ICDراساس سیستم *بایگانی سازماندهی شده ب
اساتید *اتاق

*پاویونهاي مجزاي دستیاري 
*سیستم نگهداري طبقه بندي شده پرونده بیماران وپورت فولیوي دستیاري 

*اتاق رئیس بخش با منشی وکارشناس آموزشی
*امکانات الزم براي مدیر برنامه دستیاري 

د نیاز *رایانه در دسترس مجهز به کلیه نرم افزارهاي تخصصی مور
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)0تجهیزات تخصصی لیست شوندلطفاً(مورد نیاز:تجهیزات تخصصی

ودر ي که دستیاران به دوره هاي چرخشی می روند ،رشته تخصصی مورد نیاز استدر موارد(:زنیاموردیا تخصص هايرشته هاي تخصصی
)موارد دیگر حضور متخصص کافی است.

دسته اول آموزشی : (در دسترس بودن )
رایانه ثابت، چاپگر، اسکنر، ویدئو پروژکتور، نگاتوسکوپ، امکانات صوتی، رایانه قابل حمل و دسترسی آسان به -

اینترنت، دوربین عکاسی، زیراکس
اي و دسترسی به منابع علمی روز از طریق اینترنت.پایگاه رایانه-
هاي آموزشی براي احیاي قلبی ریوي، اندوسکپی، برونکوسکپیمدل- مجالت مرجع-

دسته دوم تجهیزات درمانی ضروري : ( قابل دسترس )
فشارسنج-
گوشی پزشکی و فونوکاردیوگرام-
ترمومتر-
اتوسکوپ و افتالموسکوپ-
256- 128هاي مختلف دیاپازون-
پالس اکسی متر-
دستگاه پیک فلومتر-
دستگاه اسپیرومتر-
الکترو شوك-
دستگاه نوار قلب-
گلوکومتر-
دانسیتومتري استخوان-
ترازو و قد سنج-
دستگاه برونکوسکوپ-
میکروسکوپ معمولی-

دسته سوم تجهیزات درمانی تشخیصی(ترجیحی):
مترارگواسپیرو-
دستگاه بررسی اختالالت خواب-
DLCOOامکانات انجام تست -
دستگاه ونتیالتور-
کاپنوگراف-

Phase Contrast Microscope-
Portable Ultrasonography-
Orchiomete -

اسمومتر-
امکانات پیس میکراکسترنال-
دستگاه نبوالیزر-
دستگاه اندوسکپی ورکتوسیگموئیدوسکپی -

ویدئویی
Continuous renal replacement–

Therapy (CRRT)
امکانات مصرفی از جمله: کاتترهاي مختلف از جمله -

براي کاتتر دبل لومن براي همودیالیز، کاتتر دیالیز 
هاي پی، سوند بالك مور، سوزنويصفاقی، کاتتر سی

مفصل، سوزن جمشیدي، بیوپسی کلیه، کبد، پلور و 
، لنست و لوله آزمایشالم و الملمحلول دیالیزصفاقی.

آمیزي مورد نیازوسائل رنگ-
پمپ تزریق-
سانتریفوژ-
چکش رفلکس-

میکروسکوپ دو نفره-
Herthelاگزوفتالمومتر -

Monofilament -
ست کامل ویدئو اندوسکپی، کولونوسکپی وایی -
پی سیآر
فلولوروسکپی جهت پروسیجرهاي گوارش و ریه-
دستگاه اندوسونوگرافی-
مريمتري و امپیدانس متري اچدستگاه پی-
آرتروسکوپ-
تجهیزات توانبخشی-

یاز:الف:رشته هاي مورد ن

مورد نیاز:ب:تخصص هاي
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معیارهاي دانشگاههائیکه مجاز به اجراي برنامه هستند:

نقش دانش آموختگان در سیستم ارجاع و پزشکی خانواده:

:(Program Evaluation)رزشیابی برنامها
:شرایط ارزشیابی برنامه-الف  

:شیوه ارزشیابی برنامه-ب

:ارزشیابی برنامهمتولی-ج

:برنامهرينحوه باز نگ-د

:ارزشیابی برنامهشاخص ها ومعیارهاي -ه

این برنامه در شرایط زیر ارز شیابی خواهد شد:
برنامهسال از اجراي 5گذشت -1
ییرات عمده فناوري که نیاز به باز نگري برنامه را مسجل کند تغ-2
هاي آموزشی و دبیرخانه هاي تدوین، ، هیئت ممتحنه، گروهکمیته“تصمیم سیاستگذاران اصلی مرتبط با برنامه-3

شوراي آموزش پزشکی و تخصصی رشته

مه هاي از قبل تدوین شدهتیاران ودانش آموختگان با پرسشنانظر سنجی از هیئت علمی درگیر برنامه،دس
استفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیر خانه

دانشگاهی مجاز به راه اندازي این برنامه است که داراي ویژگی هاي زیر باشد : 
واجد حداقل هاي مندرج در این برنامه باشد)1

نه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی با همکاري کمیته تدوین متولی ارزشیابی برنامه ،واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیرخا
.برنامه است

مراحل باز نگري این برنامه به ترتیب زیر است :
گرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجی ،تحقیقات تطبیقی وعرصه اي ،پیشنهادات ونظرات صاحبنظران
 برنامهبازنگريدر خواست از دبیر خانه جهت تشکیل کمیته
 برنامه بازنگريطرح اطالعات گردآوري شده د رکمیته
برنامه جدید به کمیسیون تدوین وبرنامه ریزي آموزشیسنویاي مورد نیاز برنامه وارائه پیش بازنگري در قسمته

معیار:شاخص:
در صد70بیش از میزان رضایت دانش آموختگان از برنامه:*

در صد70بیش از * میزان رضایت اعضاي هیئت علمی از برنامه
در صد70بیش از .* میزان رضایت مدیران نظام سالمت از نتایج برنامه

طبق نظر ارزیابان* میزان برآورد نیازها ورفع مشکالت سالمت توسط دانش آموختگان رشته
بق نظر ارزیابانط*کمیت وکیفیت تولیدات فکري وپژوهشی توسط دانش آموختگان رشته

سیستم ارجاع قرار دارند.3ویا2این دانش آموختگان در سطح 
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چارچوب ارزشیابی برنامه:
لیست ضمیمه استفاده شود .تذکر : ممکن است ، در ارزشیابی برنامه از چک

حقیق کامل برنامه با استفاده از چارچوب زیر ارزشیابی خواهدشد .ممکن است پاسخ به هریک از سواالت فوق ، نیازمند انجام یک ت
باشد . در این مورد ارزیابان ، پس از تدوین ابزار مناسب ، اقدام به ارزشیابی برنامه خواهند نمود . 

منبع گردآوري سوالردیف
داده ها

معیار روش
مورد 
انتظار

-دستیاران آیا برنامه، در اختیار همه اعضاي هیئت علمی و دستیاران قرار گرفته است؟ 1
اساتید

<80%امهپرسشن

<80%مشاهدهمستنداتآیا محتواي برنامه، اطالع رسانی کافی شده است؟2
- دستیارانآیا اعضاي هیئت علمی و دستیاران از اجزاي برنامه آگاهی دارند؟3

اساتید
<50%پرسشنامه

آیا در طول اجراي برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه و دانشکده از آن حمایت 4
کرده است؟

د اساتید و تایی
مدیران

مصاحبه و 
مشاهده

%70>

<80%پرسشنامهارزیابی فرایندآیا باورها و ارزشها در طول اجراي برنامه رعایت شده است؟5
<70%پرسشنامهارزیابی فرایندآیا اجراي برنامه رشته را به دورنما نزدیک کرده است؟ 6
Outارزیابی ؟آیا رسالت رشته در بعد آموزشی تحقق یافته است7

came
<70%پرشسنامه

آیا وضعیت تولید علم و نشر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما بوده 8
است؟

+ (بلی)مشاهدهارزیابی مقاالت

ارزیابی عملکرد آیا پیامدهاي پیش بینی شده در برنامه تحقق یافته اند؟ 9
دستیاران

<80%پرسشنامه

100%مشاهدهمستنداته، هیئت علمی الزم وجود دارد؟ آیا براي اجراي برنام10
100%مشاهدهمستنداتآیا تنوع بیماران براي آموزش و پژوهش در رشته کافی بوده است؟11
100%مشاهدهارزیابی تجهیزاتآیا تجهیزات تخصصی پیش بینی شده در اختیار قرار گرفته است؟ 12
آموزشی ضروري براي اجراي برنامه فراهم آیا عرصه ها، بخش ها و واحدهاي13

شده است؟
100%مشاهدهارزیابی عرصه ها

<50%مصاحبهدستیارانمیزان استفاده از روشهاي فعال آموزشی چقدربوده است؟14
مستندات و برنامه آیا محتواي آموزشی رعایت شده است؟15

ها
<80%مشاهده

<80%مصاحبهدستیارانخشهاي چرخشی چقدر بوده است؟ میزان رعایت ساختار دوره و رعایت ب16
<90%مصاحبهبیماران–اساتید آیا رعایت انتظارات اخالقی رضایت بخش بوده است؟17
100%مشاهدهمستنداتآیا منابع تعیین شده در دسترس دستیاران قرار دارد؟ 18
<80%مشاهدهتمستنداآیا دستیاران مطابق برنامه ارزیابی شده اند؟ 19
آیا میزان اشتغال به کار دانش آموختگان در پستهاي مرتبط رضایت بخش 20

بوده است؟ 
<90%پرسشنامهدانش آموختگان

آیا دانش آموختگان نقش ها و وظایف خود را در جامعه به شکل مطلوب 21
انجام می دهند؟ 

مدیران محل 
اشتغال

<70%پرسشنامه

>10%مصاحبهاساتیدظایف با رشته هاي دیگر معضالتی را در پی داشته است؟آیا موضوع تداخل و22
<70%پرسشنامهاساتید- دستیارانمیزان رضایت دستیاران و استادان از برنامه؟ 23
<80%پرسشنامهمدیرانمیزان رضایت مدیران محل اشتغال دانش آموختگان از عملکرد آنها؟ 24
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هاي آموزشیرنامهبضرورياستانداردهاي 
مورد ارزیابی در دسترس اعضاي هیئت علمی ودستیاران قرار گرفته باشد.يبرنامهضروري است ، *

هاي مجري رعایت شود . ي مورد ارزیابی مندرج است ، توسط دانشگاهکه در برنامهطول دوره* ضروري است ، 
ابی با شرایط مندرج در برنامه منطبق باشد . ي مورد ارزیبه دورهدستیاران ورودي* ضروري است ، شرایط 

، در دوره با ظرفیت مصوب منطبق باشد .ظرفیت پذیرش دستیار* ضروري است ، 
بینی شده است باشد . که در برنامه پیشحدود نیاز کلی کشور* ضروري است ، ظرفیت پذیرش دستیار در راستاي تامین 

ي مورد ارزیابی در اختیار داشته باشند . هاي عمومی و اختصاصی مندرج در برنامهلی ، منطق با توانمنديقابل قبوبوكالگ* ضروري است دستیاران
تکمیل و توسط استادان مربوطه پایش و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گردد.به طور مستمربوك دستیاران * ضروري است ، الگ

بوك خود ثبت نموده و را بر اساس تعداد مندرج در برنامه انجام داده باشند و در الگپروسیجرهاي الزمي ، * ضروري است ، دستیاران بر حسب سال دستیار
به امضاي استادان ناظر رسانده باشند .

مندرج در برنامه ، استفاده شود . ها و فنون آموزشیروش%70ها حداقل از * ضروري است ، در آموزش
داشته ، وظایف خود را تحت نظر استادان ویا درمانگاه حضور فعالول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه در * ضروري است ، دستیاران در ط
در دسترس باشد . هاي هفتگی یا ماهانه درمانگاهبرنامهدستیاران سال باالتر انجام دهند و 
عملاتاقدر تحت نظر استادان ودستیاران سال باالتر هاي مندرج در برنامههاي جراحی ، در طول هفته طبق تعداد روز* ضروري است ، دستیاران دوره

در دسترس باشد .هاي عملي هفتگی یا ماهانه اتاقبرنامهد اشته باشند و اتاقهاي پروسیجر حضور فعالودستیاران دوره ها ي غیر جراحی در 
تر هاي پایینبخشی ، مشارکت در آموزش ردههاي درونهاي گزارش صبحگاهی ، کنفرانسهي تنظیمی بخش ، در برنام* ضروري است ، دستیاران ، طبق برنامه

در دسترس باشد . هاها یا آنکالیي هفتگی یا ماهانه کشیکبرنامهها حضور فعال داشته باشند و ها یا آنکالیو کشیک
هاي کاري یا آموزشی بیماران بستري حضور فعال داشته ندهاي آموزشی ، ویزیتهاي راي تنظیمی بخش ، در برنامه* ضروري است ، دستیاران ، طبق برنامه

باشند .
شده توسط دستیاران ، مورد تائید گروه ارزیاب باشد . تکمیلهاي پزشکیکیفیت پرونده* ضروري است ، 

ه و از رئیس بخش مربوطه گواهی دریافت نموده باشندمندر ج در برنامه را گذراندهاي چرخشیبخش* ضروري است ، دستیاران بر حسب سال دستیاري ، 
. ومستندات آن به رویت گروه ارزیاب رسانده شود.

شده وجود داشته باشد و مستنداتی که ریزيو برنامهشدهبینیهاي علمی از قبل پیشهمکاريهاي چرخشی * ضروري است ، بین بخش اصلی و بخش
باشد . ها باشند ، در دسترسمبین این همکاري

را رعایت نمایند . Dress code* ضروري است ، دستیاران مقررات 
آگاه باشند و به آن عمل نمایند و عمل آنها مورد تائید گروه ارزیاب قرار گیرد .منشور حقوق بیماران* ضروري است ، دستیاران از 

بخش اصلی در دسترس آنان باشد . قفسه کتاب ات علمی ، در اعم از کتب و مجالت موردنیاز دستیاران و هیمنابع درسی* ضروري است ، 
. ومستندات آن به گروه ارزیاب ارائه شودقرار گیرندارزیابیهاي مندرج در برنامه ، مورد * ضروري است ، دستیاران در طول دوره خود به روش

رکت داشته باشند .مشاي پژوهشیبرنامه* ضروري است ، دستیاران در طول دوره خود ، حداقل در یک 
تذکرات،هاي چرخشی ، تشویقات هاي بخشها ، گواهیتشکیل شود و نتایج ارزیابیپرونده آموزشی* ضروري است ، در بخش اصلی براي کلیه دستیاران 

در آن نگهداري شود . ومستندات ضروري دیگر
ي مندرج در برنامه در اختیار داشته باشد و ا بر اساس تعداد ، گرایش و رتبهرهیات علمی موردنیاز* ضروري است ، بخش براي تربیت دستیاران دوره ، 

مستندات آن در اختیار گروه ارزیاب قرار گیرد .
در اختیار داشته باشد .طبق موارد مندرج در برنامه را دیده موردنیازکارکنان دوره* ضروري است ، بخش براي تربیت دستیاران دوره ، 
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را از قبیل : کالس درس اختصاصی ، قفسه کتاب اختصاصی در بخش و کتابخانه عمومی فضاهاي آموزشی عمومی موردنیازوره * ضروري است ، د
بیمارستان ، مرکز کامپیوتر و سیستم بایگانی علمی در اختیار داشته باشد . 

سطح  دانشگاه در اختیار داشته باشند .را بر اساس موارد مندرج در برنامه درفضاهاي تخصصی موردنیاز* ضروري است ، دوره ، 
د مندرج در برنامه باشند . رکننده به بیمارستان محل تحصیل دستیاران ، بر اساس موابستري و سرپایی مراجعهتعداد و تنوع بیماران* ضروري است ، 

( در صورت نیاز دوره ) در اختیار باشد .تخت بستري فعال شده در برنامه ،بینی* ضروري است ، به ازاي هر دستیار به تعداد پیش
مورد تائید گروه ارزیاب باشد .،مندرج در برنامه در اختیار مجریان برنامه قرار گرفته باشد و کیفیت تجهیزات تجهیزات موردنیاز* ضروري است ، 

باشند . دبر خانهاعتباربخشی حوزه ي ارزشیابی ومورد تائید قطعیهاي چرخشی ، * ضروري است ، بخش
باشد . هاي مندرج در برنامهمالك، واجد ذیربط* ضروري است ، دانشگاه

ریزي آموزشی قرار گرفته و جهت پیگیري و اجرا در اختیار واحد ارزشیابی و مورد تصویب کمیسیون تدوین و برنامهموضوع ،31استانداردهاي فوق ، در 
ده خواهد شد . رهاي مصوب آوشود . ضمناً یک نسخه از آن در انتهاي کلیه برنامهصصی قرار داده میاعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخ

دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی
ریزي آموزشیکمیسیون تدوین و برنامه



ماه- دبیر خانه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی

طب سالمندان تخصصی  رشتهبر نامه آموزشی  35

:منابع مورد استفاده براي تهیه این سند

Article I. راهنماي تدوین برنامه رشته هاي تخصصی ـ دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ـ کمیسیون تدوین و برنامه -1
1388ریزي آموزشی ـ سال 

.Specialty Training Curriculum For Geriatric Medicine Curriculum.

August 2010. Joint Royal Colleges of Physicians Training Board- London.

WWW.Jrcptb.org.ukWebsite :

2.Medical College of Wisconsin –USA, MED- Ger Program Overview – 2011 Web master of
mcv.edu > Geriatrics

3. Mayo Foundation For Medical Education and Research – 2011-

WWW.mayo.edu/msgmehttp://

4.Geriatric Medicine Advanced Training  Curriculum, Adult Medicine Division, The Royal
Australiasion College of Physicians

5.Geriatric Medicine in Turkey

WWW.akademikgeriatri.orghttp://

6. Geriatric Medicine in Germany

WWW.dggeriatrie.dehttp://

7. Geriatric Medicine in Switzerland

WWW.sfgg.chhttp://

8. Geriatric Medicine in Sweden

WWW.slf.se/sgfhttp://

9. Geriatric Medicine in France

WWW.sfgg.frhttp://

10. Reports-Programs by Specialty Geriatric Medicine

WWW.acgme.org/adspublic/Reportshttp://

11. Akbari Kamrani, A.A, Geriatrics Medicine in the world and Iran, The first International
Conference Aging, Tehran, Iran, October 19-12 , 1999

12. Akbari Kamrani, A.A. , Geriatrics, The first National Conference on Ageing Issues in Iran
and other Countries, Tehran, Iran, Oct, 2002

جمهوري اسالمی - هاي داخلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیشی رشته تخصصی بیماري.  کوریکولوم آموز13
1387تدوین -ایران

-جمهوري اسالمی ایران-.کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی14
1387تدوین 

-جمهوري اسالمی ایران-هداشت، درمان و اموزش پزشکیکوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب فیزیکی وزارت ب15.
1386تدوین 



ماه- دبیر خانه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی

طب سالمندان تخصصی  رشتهبر نامه آموزشی  36

مراحل تهیه و تدوین برنامه
دارند. با سال سن 60، بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت ایران بیش از 1385آمار مرکز آمار ایران در سرشماري سال بر اساس

توجه به روند افزایش قابل توجه جمعیت سالمندي کشور که در اثر زحمات همه دست اندرکاران سیستم بهداشتی درمانی کشور 
بوده و منجر به افزایش امید به زندگی و افزایش ضریب سالمندي در کشور عزیزمان ایران شده است ضرورت راه اندازي رشته 

د کیفیت ارائه خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی به این جمعیت رو به افزایش، که با توجه به تخصصی طب سالمندان، جهت بهبو
با مشکالت متعدد و ویژه اي روبرو هستند، بر تمامی صاحب نظران این حوزه محرز است. خوشبختانه با حمایت و دوره سنی خود، 

ته تخصصی، صاحب نظران و دلسوزان این عرصه خطیر را دلگرم و در خصوص راه اندازي این رشجناب آقاي دکتر الریجانیپشتیبانی 
مصمم ساخت تا بر این مهم همت گمارند.

پیرو دستور اکید آقاي دکتر محمد باقر الریجانی و حمایت همکارانشان، گروه آموزشی سالمندشناسی و مرکز تحقیقات سالمندي 
شروع نمود. 19/5/90حب نظران، کار تدوین کوریکولوم را از مورخه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاري جمعی از صا

در جلسات شرکت نموده اند به شرح زیر می اعضاي کمیته تدوین کوریکولوم رشته تحصیلی طب سالمندان که بطور مستمر و فعال،
باشند.

گروه آموزشی سالمندانرئیس مرکز تحقیقات و -دکتر رضا فداي وطن ، دکتراي تخصصی سالمندان از انگلیس-1

رئیس - دانشیار دانشگاه -فلوشیپ طب سالمندان از فرانسه-متخصص طب داخلی–MDدکتر احمد علی اکبري کامرانی -2
کمیته تدوین کوریکولوم تحصیلی رشته تخصصی طب سالمندان

ته تدوین کوریکولوماستادیار دانشگاه دبیر کمی-دکتر رباب صحاف، دکتراي تخصصی سالمندان از استرالیا-3

استادیار دانشگاه- فلوشیپ روانپزشکی سالمندان از سوئد- دکتر مهشید فروغان، روانپزشک-4

دانشیار دانشگاه-نورولوژیست- MDدکتر مجتبی عظیمیان -5

ستادیار ا- متخصص طب فیزیکی فلوشیپ ستون فقرات و بیماریهاي اسکلتی عضالنی از آمریکا- MDدکتر رضا سلمان روغنی -6
دانشگاه

استادیار دانشگاه- دکتراي تخصصی علوم اعصاب در سالمندان از کارولینسکاي سوئد–MDدکتر احمد دلبري  -7

بعالوه سرکار خانم دکتر شهربانو مقصودنیا متخصص داخلی و فوق تخصص طب سالمندان ساکن فرانسه، و همچنین دکتر حمید 
از طریق ایمیل و یا شرکت حضوري در کارگاه بازنگري، در کار تدوین با این کمیته شکوهی متخصص طب اورژانس از آمریکا، 

همکاري داشته اند.

غیر حضوري نیز جهت (Virtual)جلسه 14جلسه حضوري برگزار کرده و حداقل 25اعضاء کمیته تدوین کوریکولوم بیش از 
کوریکولوم هاي تحصیلی کشورهاي مختلف فعالیت داشته اند. جستجو در سایت هاي دانشگاههاي معتبر در زمینه طب سالمندي، و 

لذا این نسخه اولیه کوریکولوم رشته تحصیلی طب سالمندي با استفاده از منابع زیر تدوین گردیده است.

آخرین نسخه کوریکولوم رشته تخصصی طب داخلی مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران -1

ولوم تحصیلی رشته تخصصی طب اورژانس مصوب وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی ایرانآخرین نسخه کوریک-2

سوئد-استرالیا-فرانسه- انگلستان-کوریکولوم هاي معتبر در رشته تخصصی طب سالمندي از کشورهاي آمریکا-3

شهربانو مقصودنیا از فرانسه ، و استفاده از نظرات مشورتی همکاران صاحب نظر در طب سالمندي همچون سرکار خانم دکتر-4
آقاي دکتر شکوهی از آمریکا.
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برگزار و از تعدادي از متخصصین و صاحبنظران ایرانی داخل 29/12/1390پس از تدوین نسخه اولیه، کارگاه یک روزه اي در تاریخ 
تمامی رهنمودها مورد بررسی و خارج کشور دعوت بعمل آمد و کلیه پیشنهادات این عزیزان در جلسات کمیته تدوین مطرح و

دقیق قرار گرفته و اصالحات الزم اعمال گردید.

در نتیجه، این برنامه حاصل ماهها تالش فکري و عملی جمعی از متخصصان و صاحب نظران کشور می باشد و با نگاه جامعه نگر و در 
شور طراحی گردیده است.نظر گرفتن نیازهاي واقعی نظام سالمت، و همچنین بر پایه نیازهاي آموزشی ک

هدف کلی این کوریکولوم، ارائه آموزش هاي نظري و عملی الزم میباشد، بطوریکه فارغ التحصیالن این رشته عالوه بر توانایی در امر 
کنار و و مشکالت شایع دوران سالمندي را بخوبی شناسایی کرده و درسندرم ها،بیماریها،بتوانند،آموزش و پژوهش در این حوزه،

Comprehensive Geriatric Assessmentهمراه سایر تخصص هاي رشته پزشکی، در قالب ارزیابی جامع سالمندان 
خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی الزم را به این قشر آسیب پذیر ارائه نمایند.

مانبندي برنامهز

1390مرداد ماه شروع کار کمیته تدوین کوریکولوم

1390آبان ماه نویسلین پیشاتمام او

1390دي ماه اتمام پیش نویس اصالح شده و تحویل آن به دبیرخانه

1390بهمن ماه تصویب رشته و کلیات کاریکولوم توسط وزارت بهداشت

29/11/1390برگزاري کارگاه بررسی و بازنگري کاریکولوم

جلسه25تعداد جلسات حضوري کمیته تدوین
جلسه14یر حضوري کمیته تدوینتعداد جلسات غ

1390اسفند ارائه نسخه نهائی

9/10/1392بازنگري ثانویه کوریکولوم و تدوین نهایی در هیئت بورد
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