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 ۳  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

 :يهوشي بيتخصصاسامي اعضاي كميته راهبردي رشته 

 دانشگاه رتبه نام و نام خانوادگي
  اصفهانيعلوم پزشك استاد دكترحسنعلي  سلطاني
  تهرانيعلوم پزشك ار يدانش دكتر مصطفي صادقي

  اصفهانيعلوم پزشك اريدانش دكتر سيد جالل هاشمي
  شهيد بهشتييم پزشكعلو اريدانش دكتر بديع الزمان رادپي
  شيرازيعلوم پزشك استاد دكتر حميد كمالي پور

  مشهديعلوم پزشك اريدانش دكتر محمد غروي
  تبريزيعلوم پزشك ارياستاد دكتر جعفر رحيمي پناهي

  اهوازيعلوم پزشك اريدانش دكتر نوذر نساجيان
  كرمانيعلوم پزشك ارياستاد دكتر علي برخوري

  اروميهيعلوم پزشك اريدانش دكتر فرهاد حشمتي
  كرمانشاهيعلوم پزشك ارياستاد دكتر خسرو فرهادي

  تبريزيعلوم پزشك ارياستاد يدكتر آقا محمد
  :ي آموزشيزين و برنامه ريون تدويسياسامي همكاران كم

دكتر رضا ،  )نيمسئول واحد تدو(دكتر سيدمنصور رضوي:ر يندگان منتخب وزير شورا  ،نمايدب يائير محسن ضيامدكتر 
 معاونت گانندينما، ،يدكتر مهرداد حق ازلان، ي صحرائيدكتر محمد رضا فرتوك زاده، دكتر محمد عل،يلباف قاسم

دكتر )يد بهشتيشه(يني نائيصفو يدكتر عل :ي علوم پزشكيندگان دانشگاههاي ،نمايني ،دكتر مشكي،دكتر رواق: درمان
 دكتر شهرام آگاه )زدي(رهوشنگ مهر پروريامدكتر )تهران(يفيشرريدرسول ميدكتر س )مشهد (محمدمهدي قاسمي

ف ي سيدكتر محمد عل)زيتبر (دكتر علي مشكيني)النيگ(ي مدنيدي حميدكتر عل )اهواز (يدكتر احمد فخر )تهران(
 يدكتر احمد عل)مانيزنان وزا (گيالني دكتر ميترا مدرس خانم ي راهبرديته هايان كميومجر) همدان(يعيرب

 دكتر علي رباني )يداخل (دكتر مهدي صابري فيروزي) ي عموميجراح (اله پيروي دكتر حبيب )يروانپزشك(نورباال
  حانه بنازادگانيرخانم  ي آموزشيزي و برنامه رنيون تدويسيكم وكارشناس)كودكان(

   :ي وتخصصي آموزش پزشكين شوراي معيون دائميسياسامي همكاران كم
) س شورايرئ (ي وتخصصي آموزش پزشكير شوراي دبيائير محسن ضي ،دكتر امي معاون آموزشي محققيدكتر محمد عل

 آموزش ير شورايدب (ي حائري، دكتر عل) كشوري علوم پزشكي گسترش دانشگاههاير شورايدب (يدكتر شهربانو نخع
شهيدبهشتي ، ، زاهدان   بابل ، ، تبريز،هاي علوم پزشكي تهران دانشگاه ي دانشكده پزشكيرؤسا )ي عموميپزشك

به ترتيب خانم ها دكتر فاطمه السادات ،اهواز ،مشهد،همدان،اراك   شهركرد شيراز ، يزد ، مازندران ،كردستان، گيالن،
دكتر محمود نجابت،  ، يرضا رمضانان،دكتر علي ي، آقايدكتر زهرا ذاكر ، ياتي آذر ،دكتر معصومه بيدكتر زهرا فرد،يرين
رضا يدكتر ،دكتر علي مومني،دكترعل،ن حيدرزاده يدكترآبت ،دكتر بهرام نيكخو،يكترمهران كريمي،دكترقاسم جان بابائد

: ونمايندگان منتخب وزيران ين سرمدي علمداران ،دكتر غالم رضا صفرپور،دكتر حسيد علي،دكتر س يمظفر
زاده  ،دكتراميرحسين قاضي)كرمان(ا شكيبي ،دكتر محمدرض)تهران(دكترسيدمنصوررضوي ،)مشهد(دكترمجيدابريشمي 

هاشمي  زاده  قاضيحسندكتر )شيراز(، دكترمجيدفروردين )شهيدبهشتي( نادرممتازمنش دكتر ،)شهيدبهشتي(هاشمي 
ن ي معيون دائميسي و كارشناس كم ي دكتر محمود كاظمير كل دفتر امور حقوقيو مد)تهران(اني جعفريدكتر عل،)تهران(

  دكتر نيره اسالمي خانم آموزش پزشكي و تخصصي ، دبيرخانه شوراي 
  : ريزي آموزشي  اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين و برنامه

د يدكترس) يآموزش پزشك (ين سرچميدكتر رام ،ي وسوختگيميك ،ترميجراح پالست (يل كالنتر هرمزيدكترعبدالجل
  )ه ي ريهايماريب(يد رضا جماعتيدكتر حم)يهوشيب (ياسيت اله الي موافق،دكتر هداي،دكتر عليسجاد رضو

 
  :ه مقدم

 دانشگاهرتبه ينام ونام خانوادگ
  تهرانيعلوم پزشك استاد ي حسن الهيدكتر ول

  تهرانيعلوم پزشك استاد ن خانيدكتر زاهد حس
  تهرانيعلوم پزشك اريدانش ي صادقيدكتر مصطف
  اصفهانيعلوم پزشك استاد   ي سلطانيدكتر حسنعل

 رازي شيعلوم پزشك اريدانش يدكتر محمدبا قر خسرو
  همدانيعلوم پزشك ارياستاد ي اسديائيمين كيدكترحس

 يل مي را تشكي هر دوره آموزشي اركان اساسند آموزشي وفرآرندهي آموزش گ،، بستر آموزش، آموزش دهندهيبرنامه آموزش
  .دهند

ف يم و وظاي و محدوده مفاهي گردد  كه چهارچوب اصليند آموزش محسوب مي در فرايديك عنصر كلي يبرنامه آموزش
  .  دوره عمل خواهد كرديل به اهداف آموزشيت جهت ني سازد و به عنوان چراغ هداياز هر دوره را مشخص مي مورد نيموزشآ
ل شكناا ا1383الككشششاتخآ ا
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   :  به فارسي و انگليسي دوره رشتهعنوان

  
  

   : رشته تعريف
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  : طول دوره آموزش

  
 

 :رييشنهادات تغيا پي انجام شده ي هاياز سنجيخالصه ن
 
 
 

  

  :ين برنامه نسبت به برنامه قبليرات عمده اييتغ
  

 با 
 
  

  ران ييرتكاملي دوره در جهان واتاريخچه وس

Anesthesiology                                                                                                                             يهوشيب

ت ي قابل،يه پزشكي و علوم پايني باليه بر آموزشهاين با تك آة است كه دانش آموختي از علوم پزشكي ،رشته ايهوشي بةرشت
  :  كنديدا مير را پي زيها

 ي مشاوره و آماده ساز،يابي ارز)اتيد كننده حي مشخص آزار دهنده و تهديندهاي در مقابل فرا(ماراني درمان و اداره ب،صيتشخ
ان اعمال يمار در جري در بيجاد آرامش و هوشبري درد و ا مهار،يا موضعي يه اي ناحي حسي ب،يهوشيماران قبل از اقدام به بيب

 ،ن و پس از عملي ح،ماران در مراحل قبلي بيكيولوژيزيش و حفظ تعادل في پا،ي درمانيصي و اقدامات تشخييماما، يجراح
 يا درماني يصي تحت اقدامات تشخي حسيا بدون بي كه با يمارانيت بخش در بي راحت مطمئن و رضايطيجاد شرايمراقبت و ا

 حاد و مزمن در ي ومهار دردهايوي رياء قلبي اح، و بد حاليماران بحراني از بياتي حيتهايژه و حماي مراقبت و،رندي گيقرار م
 . مرتبط ي آموزشيمحدوده ها

 . سال است4 ن دورهيطول آموزش در ا

 د برنامهي چهار چوب جديريبه كارگ*
   ي در منابع درسيبازنگر*
  د ي جدة در برنامICU   وPainد بر وجود مبحث وامكانات يتاك*
  )ر آنيك ونظايبراپتي فاي،برونكوسكوپTE ياكو(جرهاي وروزآمد كردن پروسيباز نگر*
   دانش آموختگاني مورد انتظار برايهاي توانمندينيش بيپ*
  دانش آموختگانيف حرفه اين وظاييتب*

 ن رشتهي از متخصصينظر خواهل جلسات ويتشك
   رشته ي راهبردةتيئت بورد وكميطرح موضوع در ه

 گري دي كشور هاي برنامه هاةمطالع
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  :دورهن يا به ازيل نيدال 
  
  
  
  

  

  

  : ندهيده سال آ در دوره رشتهن ي در امتخصصت ياز به تربيحدود ن
  
  
  
  
  
  

شرو بوده اند ي پي و جراحيهوشيم در بيان از قديرانيد كه اي آين بر مي چني شاهنامه فردوسمانند مكتوب يهر چند از داستانها
بر . ن رابطه وجود نداردي در اينا مستندي سيلسوف بزرگ ابوعليم و في و سپس حكي رازيايمتاسفانه تا زمان دانشمند بزرگ زكر
ن لوله ياول.  در جهان بوده اندي علمي و جراحيهوشيانگذاران بي بندانشمند بزرگن دوي اياساس مستندات كتب مرجع پزشك

ح ي توضي رازياين بار توسط زكريش انجام شد و رفلكس مردمك به نور اولينا هزار سال پي سيم ابوعلي تراشه توسط حكيگذار
تروس را كشف يژن و نياكس) 1733-1804 ("يستليژوزف پر"نكه  ي بوده است تا ايم پزشكداده شد وتا قرنها كتب آنها مرجع علو

.  استفاده نمودي در خارج كردن توده گردنيهوشي بيل اتر براي اتي از د"ام مورتونيليو"ن بار ي اولي برا1846سپس در سال . نمود
  . منتشر نكردندي گزارش1849اما تا سال  از اتر استفاده نمودند يهوشي بيز براي ني افراد"مورتون"قبل از 
مان يخ است كه استفاده از كلروفرم را معمول كرد واز آن در دو زاي ثبت شده در تاريهوشين متخصص بي اول"جان اسنو"  دكتر
 دكتر " "فر"  دكترري اخيدهه هاران در يدر ا.  نموديني بالاز هالوتان استفادهز ين 1954 در سال او.ا استفاده نموديكتوريملكه و
كا در دانشگاه تهران به ي در انگلستان و آمريهوشي بي  پس از گذراندن دوره تخصص"يعبداله مرتضودكتر " و "ديل تشياسماع

 مدار بسته قابل يهوشيشكسوتان دستگاه بين پياز ابداعات ا. دن شروع به كار كرديهوشيت پزشكان در رشته بيم و تربيمنظور تعل
  . باشدي م"ديتش" ثبت شده بنام دكتر يني و لوله تراشه ب"فر"حمل توسط دكتر 

ران ي در ايهوشين كتاب بي مستقل شد واوليراز از گروه جراحي در دانشگاه ش1342ن بار در سال ي اولي برايهوشي بيگروه آموزش
ن كتاب يزه بهتريكه جاد يف گردي تال"يهوشي بي داروهاي و فارماكولوژيهوشيانتخاب روش ب" تحت عنوان "ديتش"توسط دكتر 

  .د يدراصفهان برگزار گرد1355 در سال يهوشي بين امتحان بورد تخصصياول .ز به خود اختصاص داديسال را ن
سه ش از يبع حضور ين تالش وسين رشته فعال هستند وماحصل اياران ايت دستيتربر ديست مركزدانشگاهيش ازبيحال حاضربرد

  . رسانده انديين تخصص كشوررا به خود كفايث اي است كه ازح1390 تا سال يران اسالمي درسراسر ايهوشيهزار نفر متخصص ب

   : از استين دوره موردنيار در ايت دستيا تداوم تربي ير راه اندازيل زيبنا به دال
)  آورده شود ي اصلي هايماريوع بيا شيدانس ي از انسيلطفاً آمار و ارقام.( در كشور  .... ي هايماريوع بيباال بودن ش* 
  ) ذكر آمار و ارقام ( 

  .  كشور باالست ي درماني و بهداشتي و بسترييبه مراكز سرپا .... يا هيماريحجم مراجعات ب* 
ن دوره را ي كه ايات علمي هي در مقاطع مختلف آموزش حضور اعضاي آموزشيجهت باال بردن سطح استانداردها* 
   ي كرده اند ، در مراكز دانشگاهيط

  .  كمك خواهد شد ....نه يد علم در زمين دوره در كشور ، به تولي ايبا توسعه منطق* 
جاب ي ايطه تخصصين حي در ايشرفت دانش و فناوريا وجود دارد و پي معتبر دنيدر دانشگاه ها.... ن دوره از سال يا* 
  . ت داشته باشند يز فعاليط كشور ني واجد شراي كند كه دانشگاه هايم

 در يرتخصصي غي از دخالت هايناش Malpracticeموجب كاهش  .... ي هايماريحضور افراد حاذق در برخورد با ب* 
  .  شود يكشور م

ات ممتحنه يو ه....  رشته ي راهبرديزيته برنامه ري ، توسط كمين مقطع تخصصيرو در ايت نيا تداوم تربي يراه انداز* 
  . د قرار گرفته است يمورد تائ.... 
در كشور كم  .... ي هايماري كشور ، بار بين دوره دانشگاه هاياز اي و مطابق با ني رود ، با گسترش منطقيانتظار م* 

  . ابد ي بهداشت روان در خانواده ها و جامعه ارتقا يشود ، شاخص ها
  .  شود يف رشته مادر نمين دوره موجب تضعيگسترش ا...... با توجه به * 
 موضوعات به.....  رشته ياران دوره تخصصيست و دستي مقدور نين دوره در دوره تخصصيگنجاندن موضوعات ا* 

  . دا نخواهند كرد يمربوطه اشراف پ
  
  

 ت موجودي كشور و وضعيازهاين-1
آنها مربوط به اتاق عمل است % 3كه به طور استاندارد .  باشدي متخت000/150تعداد  1390كشوردر سال  يمارستاني بيتختها

 2250از است، ي مورد نيهوشيك متخصص بيمان وجود دارد و از آنجاكه به ازاء هر دوتخت فعال مز هاتاق عمل 4500حدودا كه 
  . باشدياز كشور مي عمل مورد ني پوشش اتاقهاي فعال برايهوشيمتخصص ب

ن ين تختها بر عهده متخصصينكه پوشش همه اي و با فرض ااست موجود ICU تخت 2500با ينكه در كشور تقريبا توجه به ا
 ي پوشش تختهاي، برااست  يهوشيك متخصص بياز به ير فعال نيا غي تخت فعال 8نكه به ازاء هر ي باشد و با توجه به ايوشهيب

ICUباشدي ميهوشي متخصص ب313از به حدودا يز ني كشور ن .  
  :             ICU ي عمل و بخشهاي اداره اتاقهاياز كشور براي مورد نيهوشين بيدر مجموع تعداد متخصص

  2250 + 313= 2563     نفر  
گر يد% 10مار دارند، لذا ين بي ثابت بر باليهوشيك نفر متخصص بياز به يده نيچي سخت و پينكه اعمال جراحيبا در نظر گرفتن ا

با درنظر .  باشدي ميط فعلي در شرايهوشي كشوربه متخصص بيكل ازي  نفرن2563 + 256= 2819: گرددين تعداد اضافه ميبه ا
شود كه ي نفر در نظر گرفته م3000ن تعداد يرو و به منظور جبران اثرات آن ايع مناسب نين مشكالت موجود در توزگرفت

  . باشند ين تعداد در كشور مشغول به كار ميبا هميژه تقري وي و مراقبتهايهوشي انجمن بيخوشبختانه بر اساس آمارها
  
  ت موجودي حفظ وضعيانه براي ساليازهاي ن-2

 افراد از ينيگزي جايو برااز ساالنه ي نفر ن2819 / 35 = 82 هر فرد، ي سال كار برا35 افراد بازنشسته با فرض ينيگزيجهت جا
ا ي و يمارستاني بيش تختهايز جهت افزاي نفر در سال ن20. شودي نفر در نظر گرفته م3كار افتاده به علل مختلف ساالنه 

ت ي كشور به تربياز كلي  نفر ن82 + 3 + 20 = 105: درمجموع. شودياضافه م به رقم فوق يد شغلي جديتهايش ماموريدايپ
 . باشديه جوانب مي در سال با در نظر گرفتن كليهوشيار بيدست

  :از استين دوره موردنيار در ايت دستير تداوم تربيل زيبنا به دال
  . دارند يهوشياز به بي شود وني كه در كشور انجام مي انواع جراحي باالحجم * 
   در كشوريودرمان ي آموزشياردها سطح استاندجهت حفظ* 
   كشورد علم در يبه تولكمك * 
 يجاب مي ايطه تخصصين حي در ايشرفت دانش و فناوريا وجود دارد و پي معتبر دني در دانشگاه ها دوريهان دوره از سال يا* 

   .ن رشته وجود داشته باشديازيط كشور ني واجد شرايدانشگاه هادركند كه
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 ۶  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

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

  
  
  
  
  

                                                                                        :Vision):چشم انداز(دورنما
                    

 
                                                                                      :Mission):ماموريت(رسالت 

  
  
  

                                              Expected outcomes: از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار
  

  
  
  
  
  

  
  
  
 

                                                                      :Roles:دانش آموختگان در جامعه نقش هاي
  

  
  
  
  

 : شوديد مير تاكي زيمه ، بر ارزش هان برناين ايدر تدو
  يي طاليماران بدون فوت وقت  واز دست دادن فرصتهاي بياتيم حيت عاليتثب

  .ب شوديا مانع بروز آسي سازدويماران وارد ميب را به بين آسي كه تا حد ممكن كمتريي از روش ها وداروهايريبهره گ
  يا نژادي ي ،مذهبي ،اجتماعي ،اقتصادي ،جنسيح سنيترجازمند خدمت ،بدون ي افراد نيارائه خدمات به تمام

   مختلفي از جنبه ها (safety)يمنيد بر موضوع ايتاك
    يت اخالق حرفه ايد بررعايتاك

ر و حساس به سالمت افراد و يت پذي روز ، توانمند ، مسئولي متخصص آگاه به مسائل علميروهايت نين دوره ، تربيرسالت ا
 مان ، آموزش و پژوهشص ، دري ، تشخيريشگي پينه هايرا در زم است كه تخصص خود يهوشي بيطه تخصصيجامعه در ح

 .ار افراد وجامعه قرار دهنديدر اخت

 :ن دوره قادر باشندي رود دانش آموختگان ايانتظار م
ا جامعه ارتباط موثر و يمار ي رفع مشكل بين سالمت ، برايم سالمت و مسئولي تيماران ، اعضايهان بماران ، همرايبا ب* 

  . ند ي برقرار نمايمناسب حرفه ا
اده و ص دي را تشخ همراه يماريب الزم يو مشاوره ها يكيني و پاراكليني بالي هايابينات و ارزيبا اخذ شرح حال ، انجام معا* 

  . كنندي الزم را طراحيبتها و مراقيهوشيپالن ب
ماران انتخاب و آنها را با تسلط و مهارت ي بي مناسب را براي و مراقبتي ، درمانيصي ، تشخيريشگي پيكردها و روش هايرو* 
  . رند يمار بكار گي جهت رفع مشكل بيكاف
 مربوطه ينه تخصصي در زميشگاه و جامعه دانيماران و همراهان آنها ، جامعه عمومي مختلف اعم از بيدر آموزش رده ها* 

  .  داشته باشند يكاف ييتوانا
  .  و تعامل سازنده داشته باشند ي همكاري كشوريدر نظام پژوهش* 
  .  مختلف تعامل سازنده داشته باشند ي رشته ها و دوره هايبا متخصص* 
  . ند يفا نمايثر ات سالمت جامعه نقش موي وضعي مختلف در ارتقاي راهكارهايريا بكارگيشنهاد يبا پ* 
  .ند يت نماي را رعايه اقدامات ، مسائل مرتبط با  اخالق حرفه ايدر كل* 

  : ند ي نماي نقش ميفايه ار در جامعي زين دوره در نقش هايدانش آموختگان ا
   ي ـ مراقبتي ـ درمانيصيتشخ* 
   يآموزش* 
  يپژوهش* 
    يريشگيپ*

   يمشاوره ا* 
  يتيريمد* 

 ةدر رشت ي و ارائه خدمات پزشكيدات پژوهشي ، تولي آموزشين دوره در كشور ، از لحاظ استانداردهاينده ،  ايال آ س10در
 . برتر و مطرح خواهد بود يف كشورهايبه مردم، در منطقه در رد يهوشي بيتخصص
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 ۷  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

                                                                    :Tasks:وظايف حرفه اي دانش آموختگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

  :ر استي هر نقش به شرح زبي دانش آموختگان به ترتيف حرفه ايوظا
   : ي ـ مراقبتي ـ درمانيصيدر نقش تشخ

از ي و در صورت نين مددكاريم سالمت و مسئولي تيماران ، اعضايماران ، همراهان بي با بي ارتباط موثر حرفه ايبرقرار* 
 .مار ين نظام سالمت جهت رفع مشكل بيمسئول

  .  في وظاةطي در حماراني بي پرونده پزشكنظارت بر* 
  .فته ها در پرونده اي و ثبت ينات تخصصياخذ شرح حال و انجام معا* 
   .يصي تشخيكيني اقدامات پاراكليدرخواست منطق* 
  . ن برنامه يمجاز مندرج در ا ) Diagnostic procedures ( يصي تشخيه هايانجام رو* 
  .  از ي موردني تخصصيدرخواست مشاوره ها* 
  . ثبت آن در پرونده  همراه و ي هايماريص بيتشخ* 
  ماراني بي آن برايري وبه كار گيحسيا بي يانتخاب روش مناسب هوشبر*
  يط عاديهوش شده تا بازگشت به شرايمار بي سالمت بيش شاخص هايمراقبت وپا*

  . دارويز منطقيتجو* 
  ازي مورد نيز اقدامات توان بخشيتجو*

  . از ارجاع آنها يماران و در صورت ني بيريگيپ* 
   . مرتبط يم مدارك پزشكي در پرونده و تنظيهوشيبت اطالعات بث* 

  

   : يدر نقش آموزش
  . از يان و جامعه در صورت نيدانشگاهن آموزش يهمچنم سالمت ، ي تيماران ، همراهان ، اعضايآموزش ب* 
  . با نظام سالمت يهوشيبطه ي و دستورالعمل ها در حين متون آموزشي در تدويهمكار* 

  

   :يريشگيپدر نقش 
  . ماريط بي بر حسب شرايهوشي بيكهاينيرانه در كليشگيانجام اقدامات پ*

  . اتاق عمل ينده هاي از خطرات وصدمات در اتاق عمل مانند آاليريشگي جهت پ Safety يبر قرار* 
  . دردةرانيشگيكاهش پ*

 

   : يدر نقش مشاوره ا
   .ي قانونيران نظام سالمت و مراجع و سازمان هايگر ، مديدن يماران ، همراهان ، متخصصي به بيارائه مشاوره تخصص* 

  

   : يدر نقش پژوهش
   .ي نظام سالمت و دانشگاهي پژوهشي در طرح هايهمكار* 
  .ن نظام سالمت يقات انجام شده به مسئوليج تحقيگزارش نتا* 
  .ن نظام سالمت يمسئول  بهي اصالحي و ارائه راهكارها رشته طهيح  مربوط بهيمشكالت سالمت گزارش* 

  

   : يتيريدر نقش مد
ژه و ي مراقبت ويت بخش هايري ،مانند مدي حرفه ايف اصلي ووظاي تخصصة مرتبط با رشتي هاطهيم سالمت در حيت تيريمد* 

  .اتاق عمل
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 ۸  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

  : توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار
   Expected Competencies & Procedural Skills:                                 

  (General Competencies ): مورد انتظاري عموميتوانمندي ها:    الف
 روش آموزش  يتوانمند
   :  و ثبت اطالعاتيگردآور

 ي ارتباط موثر حرفه ايبرقرار 
  

 Skill Labا ي ي كارگاه آموزشيبرگزار

  ودر اتاق عملنيبالآموزش بر  اخذ شرح حال تخصصي 
  ودر اتاق عملنيآموزش بر بال مارانينه تخصصي بي و معايابيارز 
 ي كارگاه آموزشيبرگزار يكيني پاراكل اقداماتيدرخواست منطق 
ـ   يبرگزار يم مدارك پزشكيتشكيل پرونده ، ثبت اطالعات وتنظ   و آمـوزش بـر      ي كارگاه آموزش

 واتاق عملن يبال
  :مار ي بي برايريم گيو تصمص ي ، تشخينيستدالل بالا

  يكينيشات پاراكليرآزمايتفس 
  يكيني وپاراكليني باليافته هاي ادغام  
  و قضاوت باليني استدالل 
  همراهي هايماريص بيتشخ 
  بيمار مشكل جهت حل يني باليريم گيتصم 

  واتاق عملمارين بين بر باليتمر

 Self study– يكالس نظر هوش شدهيمار بيش سالمت بيوپامارياداره ب

 ي كارگاه آموزشيبرگزار  يودستورات داروئ دارو يز منطقيتجو 
 Self study– يكالس نظر  آن براي بيمار يري وبه كارگيهوشي بيروش ودارون يانتخاب مناسبتر 
 &  Consulting كارگاه يبرگزار مشاوره  

Counseling 
 مار يهاي الزم و ارجاع ب ايجادهماهنگي 
 مار يآموزش ب 
 ماري بيريگيپ 

 ن در طول دورهيتمر

 Patient Safety يكارگاه آموزش 
 ن در طول دورهيتجربه وتمر  يهوشي بةت سالمت در رشتيريمد 

  : گر ي دي هايتوانمند
 پژوهش  

ــزار ــاه روش تحقيبرگ ــ كارگ ــه ي ق ومقال
 يسينو

 نظارت استاد –ن يتمر يارائه مشاوره هاي تخصص 
 ا كالسي كارگاه يرگزارب حمايت ودفاع از حقوق بيماران  
 ا كالسي كارگاه يبرگزار  بر شواهديطبابت مبتن 
 د بخشيا تائيICDLارائه مدرك  يكي در منابع الكتروني اطالعات علميانه وجستجوياستفاده از را 

 Clinical Governance يكارگاه آموزش 

  
  
  
  



  90بهمن –نشست شوران يذ در هفتادو پنجميخ تنفيتار –ي وتخصصي آموزش پزشكير خانه شورايدب

 ۹  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

  ) :درماني  –اقدامات تشخيصي (پروسيجرالمهارت هاي : ب
  .از خواهد بودي ندارد و بر حسب نيتي است و دفعات انجام هر اقدام در طول دوره محدوديريادگي ين جدول برايت ذكر شده در ادفعا: تذكر

 abdominal compartment syndrome Intraص ي تشخي است برايكيتكن*
  ICUده و يچي پيه در اتاق عمل هايت از عملكرد كلي حماي برا**

  مشاهده كندفقط  )procedure(نام مهارت  فيرد
 انجام - مشاركت–مشاهده 

 مستقل
  )arterial line insertion(گذاشتن كاتتر شرياني  1

 
  مورد70 --------

  )CV line insertion(گذاشتن كاتتر وريد مركزي  2
 

-------- 
 مورد با 10 حداقل ( مورد30

 ). باشدsonographyاستفاده از 

  بروسكپيفا داخل تراشه با استفاده از  double lumenگذاشتن  3
 

  مورد10 --------

 مورد10 -------- كيبر اپتي فايبرونكوسكپ 4
5 Fiberoptic intubation -------- 10مورد  
6 Spinal anesthesia -------- 60مورد  
7 Epidural block (lumbar area) -------- 20مورد  
8 Epidural block (thoracic area) -------- 3مورد  
9 Caudal block -------- 10مورد 
10 Upper extremity block -------- 30مورد  
11 Lower extremity block -------- 10مورد  
12 Bier’s block -------- 10مورد  
  مورد10 -------- لوله گذاري نوزادان  13

  مورد25 -------- لوله گذاري بالغين در خارج از اتاق عمل 14

  موردLMA -------- 20كارگذاري و اداره ماسك حنجره اي  15

 --------  مورد30 پروسيجرهاي مربوط به كنترل دردهاي مزمن 16

  مورد8 ------- زايمان بدون درد 17

18 TEE) Transesophageal echocardiography ( 10-5مورد  -------- 

19 TPN -------- 5مورد  

20 IABP)Intraaortic balloon pump( 2مورد  ------- 

21 
 ، راديوتراپي، CT, MRIبيهوشي در محيط خارج از اتاق عمل مثل 

 رهي و غ  آنژيوگرافيراديولوژي و 
  مورد30 --------

  موردECT) Electro convulsive therapy( -------- 10انجام بيهوشي  22
23 Nasal intubation -------- 20مورد  
24 Change ETT with and without tube changer -------- 2مورد  
25 Non invasive positive pressure ventilation -------- 5مورد  
26 Bronchoscopy and brounchoalveolar lavage 2مورد  -------- 
27 Check intraabdominal pressure in ICU* 2مورد  -------- 
28 Sonography for insertion of pleural catheter 2مورد  -------- 
29 LP and check pressure of CSF 2مورد  -------- 
30  tracheostomy -------- 5مورد  
31 Continuous Renal Replacement Therapy( CRRT)** 2مورد  -------- 
32 Awake Intubation         -------- 20مورد  
  مورد15 --------- يدي ورياني شريهاي در بلوك ها ودسترسي استفاده از سونوگراف 33
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 ۱۰  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

  ارند باز دارنده دا تداخل ي همپوشانين دوره در انجام بعضي پروسيجرها يي كه با ايا دوره هاي رشته ها يساما
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

 
 
  
  

                                                             :Educational Strategies  :راهبردهاي آموزشي 
  
  

  
  
  
  

           :Teaching & Learning Methods   : ) روش هاي ياددهي و يادگيري( آموزش  و فنونها روش
    

  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 :تر استوار اسي زيبرنامه بر راهبردهانيا
   ي از دانشجو و استادمحوريقيتلف       )task based( ف ي بر وظاي مبتنيريادگي
   ) community oriented(  جامعه نگر يريادگي     )problem based(  بر مشكل ي مبتنيريادگي
   ) hospital based ( يمارستانيآموزش ب     )subject directed(  بر موضوع ي مبتنيريادگي
 (systematic learning)ك يستماتي سيريادگي     )evidence based( ر شواهد  بي مبتنيريادگي
 يانتخاب از دوره ي و در بخش كوچكياجبارآموزش   ازي در صورت ني همراه با ادغام موضوعينريپليسيد

  : ر بهره گرفته خواهد شد ي زين دوره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشيدر ا
   ين دانشگاهي و بين رشته اي ، بيمارستاني ، بين بخشي ، بي داخل بخشيهاانواع كنفرانس * 
   case presentation ـ ي ـ ژورنال كالب و كتاب خواني آموزشي كوچك ـ كارگاه هايبحث در گروه ها* 
 در ييا همراه با استاد ـ آموزش سرپي تخصصي ـ انجام مشاوره ها )يكاوريمثال در بخش ر(ي و آموزشي كاريراندها* 
  ماران دشوار يل بي ـ تحليشه خوانيجر ـ كليا اتاق پروسي ـ آموزش در اتاق عمل  درديك هاينيكل
   . يني بالي از مركز آموزش مهارت هايري وبهره گ آموزش از راه دور بر حسب امكاناتيك هاياستفاده از تكن* 
  .ن تر يي پايمشاركت در آموزش رده ها* 
 *self education, self study   
  .ياز و اهداف آموزشيگر بر حسب ني ديروش و فنون آموزش* 

 ي همپوشانيني باليبا اكثر رشته ها (procedures) ي درمان-يصي اقدامات تشخين دوره در انجام بعضيا:يهمپوشان:الف
  . كنند يجاد نمي را اي ها مشكلين هم پوشاني ايداردول

 :يتداخل حرفه ا:ب
ها در بخش يماريه كه در كنترل بين ري ومتخصصICUي تخصصيلي تكمةن دوري با متخصصيا ف حرفهيدر وظان رشته يا

  .خل عمل دارندت دارند ،تدايژه فعالي مراقبت ويها
  :ي از تداخل حرفه اي رفع مشكالت ناشيشنهاد برايپ

ازمند انجام ي كه نري زدهيچين دوره ،در موارد پيدانش آموختگان اكن  ي است،ليميك رشته تيتاَ ي  ماهيهوشي بةاگر چه رشت
 اعمال  :م خواهند رساند به انجاف خودراي وظاي چند تخصصميم ، در قالب تيبه عنوان عضو ت، است يميكار  به صورت ت

  رآن ي، تروما ونظامان ي زاي درد، اتاق هايك هاينيژه، كلي وي ، مراقبت هايصيتشخ
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 ۱۱  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

   :ساختار كلي دوره آموزشي
ا عرصه يبخش ، واحد 
 آموزش

  مدت زمان  ـ اقداماتمحتوي
 )ماه ( 

  اتاق عمل و
 يكاوريبخش ر

– يهوشي انتخاب روش ب–مار يمجدد بةنيكنترل پرونده ومعا
 در طول ياتيش عالئم حي وپاينگهدار – يهوشينداكشن بيا

كنترل – يدارين بيمار ومراقبت در حيداركردن بيب– يجراح
 – يكاوريش در ري پا– يكاوري انتقال به ري براي كافيداريب

 مار به بخش يل بيتحو

 هر يدر طول دوره هفته ا
 پنج شنبه به يروز ها(روز 

  )1() ك يكشصورت 

 

  يه ،نفرولوژير(يبخش داخل
 )،غددوقلب و عروق

  انجام–ه و قلب وعروق ي ريهايماريص بينه وتشخيمعا
 با ي آشنائ-ECG– ي با برونكوسكپيآشنائ- PFTريوتفس

–ك يابتيده ديچيماران پي بةادار– يو گرافي و آنژيوگرافياكوكارد
طوفان ت وي اختالل آب والكترول–ز يالي د–ه ي كلينارسائ

  يديروئيت

  ماه 2

ICU  ر يمار نظيه بي انواع تغذ-يژن درماني اكس-التوريكار با ونتTPN -
 ماران يب CPR– يماران بستريش ودر مان بيمراقبت وپا

  ماه 6

 اقدامات ي درخواست وبررس– يماران ارجاعي بيابينه وارزيمعا  يهوشيدرمانگاه مشاوره ب
گر ي ديهاة مشاوريوبررسدرخواست –از يك مورد نينيپاراكل
 از  يمورد ن

در طول دوره ، حداقل هفته 
 ك روز  ي يا

- حاد ومزمني دردهاي ودرمانيصي تشخي با روش هايآشنائ ك دردينيكل
،تحت نظر )ي آموزشةطبق برنام( مربوطه يجرهايانجام پروس

 استادان

  ماه  3

مان وانجام آنها يهنگام زا كنترل درد در ي با روش هايآشنائ مانيس كنترل درد زايسرو
  تحت نظر استادان رشته ي آموزشةمطابق برنام

  ماه 1

 خارج از يهوشي بيسهايسرو
 )2(اتاق عمل

-مارانيش بيمراقبت وپا–ماران ارجاع شده ي بيابينه وارزيمعا
ن يجاد بهتري  جهت اي دردي وب sedation يانجام روش ها

 ازي مورد نيجر هاي انجام پروسيط برايشرا

 ماه چرخش و در طول دوره  1

 يقات،گروه پزشكيمركز تحق
ا مراكز توسعه ي ياجتماع
 آموزش

 وسته در طول دوره ي ماه ناپ1  ي كردن كار پژوهشيينها

  ماه 1  فوق ي از بخش هايكيشامل   يبخش انتخاب
  . آورد شده است14 ماهه دوره در صفحه 48 يزمانبند-1
 -ي برونكوسكپ-ي آندوسكپ– يوتراپي راد- Cath. Lab- MRI- CT scan - ECT:س ها عبارتند از ين سروي ا-2

 مشاوره ي فوق ،در برنامه هاي به بخشهايس دهي سروين دوره به همراه استاد خود براياران در ايسنگ شكن، دست
  .ندي نمايدا ميحضور پ

  . است  دوره آورده شدهي آموزشي بخش ها و واحدهاي در صفحات بعد ،استاندارد ها-3
  . بخش مربوطه استة فوق به عهدي كردن برنامه هاياتي وعمليزي برنامه ر-4
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 ۱۲  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

  .ر باشندي زيه امكانات و ساختارهاي كلي مسئول دوره داراي آموزشيالزم است گروهها
  

  مجموعه اتاق عمل 
 

  : باشدآمد الزم و امكانات كافي براي ادارة بيماران، در دسترسدر اين مجموعه بايد تجهيزات روز
اتاق شروع هوشبري، اتاق دستشويي جراحي، :  باشند شامل(sterile zone)هايي كه بايد در بخش ـ اتاق1

  .باشدهاي پشتيباني و تداركاتي وابسته به اتاق عمل مياتاق واحدهاي اتاق عمل،
  . متر باشد20/3 تا 10/3 با ارتفاع m2 8×7 تا m2 7×6ـ مناسب است ابعاد اتاق عمل2
روري است امكانات كنترل تهويه و درجه حرارت و سيستم مناسب پااليش گازهاي هوشبري براي كودكان ـ ض3

  .و بزرگساالن وجود داشته باشد
  :ـ ضروري است تجهيزات زير در هر اتاق عمل وجود داشته باشدب

 اكسيژن هاي مناسب، ساكشن مركزي و پرتابل براي هوشبري و جراحي، سيستمتخت مناسب جراحي، چراغ
هاي هوشبري، دستگاه تهوية مصنوعي، مانيتورينگ قلبي مركزي و پرتابل، سيستم گازهاي هوشبري، ماشين

  گيري تهاجميحرارت، ، امكان دستيابي به اندازهگيري درجةمتر، كاپنوگراف، وسايل اندازهاكسيوعروقي، پالس
و ) ويژه امكان مقابله با سندرم تب بدخيمبه(فشارهاي مختلف و كلية داروهاي ضروري مفيد و مورد نياز 

   عضالني-مانيتورينگ عصبي 
  :هاي عمل در دسترس باشندـ ضروري است امكانات زير در مجموعه اتاقپ

  .ساز موقتگذاري مشكل و ضربان، وسايل لوله(Int/Ext)امكانات كامل احياي قلبي ـ ريوي، دستگاه دفيبريالتور 
 .هاي اختصاصي مناسب، در دسترس باشندهاي موجود، دستگاهتعداد اتاق عملـ مناسب است بر اساس ت
هاي كمك تشخيصي سازي قبل از هوشبري، سرويسـ مقتضي است در هر مجموعه اتاق عمل، اتاق آمادهث

، ACT (Activated Clotting Time)بيوشيمي، گازهاي خوني، هماتولوژي، [فوري از قبيل راديولوژي، آزمايشگاه 
 . وجود داشته باشد]ترانسفوزيون

هاي پس از واحد مراقبت
  :عمل

 

 ، مكاني به نام واحد مراقبت)(clean zoneهاي عمل و در منطقه تميز آن ـ ضروري است در كنار مجموعة اتاقالف
كه دسترسي راحت و سريع طوري وجود داشته باشد به(Post -Anesthesia Care Unit: PACU)هاي پس از عمل

  .پذير باشدهاي عمل امكانبه اتاق
  . داشته باشدICUـ مناسب است اين واحد دسترسي راحت و سريع به ب
- تخت در اين واحد وجود داشته باشد به5/1ـ ضروري است در شرايط عادي به ازاي هر تخت اتاق عمل، پ

ن حداقل يك اتاق ايزوله براي همچني. ها، وجود نداشته باشدبندي فيزيكي بين تختگونه تقسيمكه هيچطوري
  .بيماران عفوني يا داراي نقص ايمني وجود داشته باشد

گيرند زياد باشد، مناسب است كه يك كه تعداد كودكاني كه در اتاق عمل مورد جراحي قرار ميـ در صورتيت
PACUمستقل براي كودكان در نظر گرفته شود .  

- سنج، پالسژن مركزي يا كپسول اكسيژن، ساكشن، دستگاه فشارـ در اين واحد به ازاي هر تخت بايد اكسيث
  .متر، ماسك اكسيژن و كاتترهاي ساكشن استريل وجود داشته باشداكسي

ـ ضروري است در اين واحد امكان انجام مونيتورينگ قلبي، دفيبريالسيون قلبي، انجام تهوية مصنوعي، ج
  . فراهم باشدcut down و chest tubeقلبي،گذاشتن ضربان سازگيري فشار وريد مركزي، و فشار شرياني، اندازه

هاي داخل تراشه، الرنگوسكوپ، امكانات  دهاني و بيني، لولهairwayـ ضروري است در اين واحد انواع چ
هاي وريدي مختلف، و تمام تجهيزات الزم براي احياي قلبي و ريوي، هاي تراكئوستومي، سرمآمبوبگ، لوله

nerve stimulator و امكانات CPAP و T-peiceوجود داشته باشد .  
ها، برانكاردهاي هاي عمل و بخش به اتاقPACU و از PACUـ ضروري است براي انتقال بيماران از اتاق عمل به ح

- به(و نيز داراي حفاظ و كپسول اكسيژن و مجهز به مانيتورينگ . . .)  وhead upترندلنبرگ، (قابل تغيير وضعيت 
  .وجود داشته باشد) ECG خصوص

  .ـ اين واحد بايد تحت نظارت مستقيم متخصص بيهوشي اداره شودخ
بايد به ازاي هر دو تخت، يك پرستار . ـ مناسب است كه اين واحد از سيستم مستقل پرستاري برخوردار باشدد

مناسب است كه .  باشدبراي هر بيمار بدحال و يا كودك نيز بايد يك پرستار وجود داشته. وجود داشته باشد
 .يكي از پرسنل پرستاري در هر شيفت، پرسنل دوره ديدة بيهوشي باشد

  ـ درمانگاه مشاورهالف درمانگاه ها 
  .بيني شودـ ضروري است كه در هر برنامة دستياري،براي آموزش دستياران، درمانگاه مشاوره پيش1
دهندة خدمات بيهوشي، وجود آموزشي ارايههاي ـ الزم است كه اين درمانگاه در كلية بيمارستان2

  .داشته باشد
  .ـ ضروري است كه اين درمانگاه داراي وسايل كامل معاينه باشد3
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، اسپيرومتري، امكانات راديولوژي و آزمايشگاه ECGضروري است كه امكان دسترسي به دستگاه 
  .فراهم باشد

  .ـ ضروري است امكان مشاوره با ساير متخصصان فراهم باشد4
  .ـ ضروري است براي تمام بيماران مراجعه كننده، پرونده تشكيل شده و بايگاني شود5

  مزمن درد درمانگاه ـ ب
ـ ضروري است در هر برنامة دستياري، به منظور آموزش دستياران در زمينة درد مزمن، درمانگاه درد 1

بيني ها، پيشن ارجاعي از ساير رشتهمزمن با امكانات مورد نياز براي انجام اقدامات الزم در مورد بيمارا
 .شود

ICU:  
 

با شرايط فيزيكي، امكانات و پرسنل مناسب ICU منظور آموزش دستياران، واحد  ضروري است به-الف
  .وجود داشته باشد

  ):رسپيراتوري(  واحد تنفسي -ب
زده، واحدي به منظور حمايت از دستگاه تنفس بيماران در معرض بحران و بحرانـ مقتضي است بهالف

-سازي، بستهشو، پاكيزه كردن، سترون و آوري، شستنام واحد تنفس با كلية امكانات مربوط به جمع
  .بندي و نگهداري وجود داشته باشد

و كاركنان خدماتي . . .) مانند فيزيوتراپيست و (ـ مقتضي است كاركنان پرستاري و پيراپزشكي ب
 .فته شوداختصاصي، براي اين واحد در نظر گر

ـ ضروري است كه در هر برنامة دستياري، براي آموزش دستياران در مورد دردهاي پس از عمل، الف سرويس درد حاد
  .دردهاي پس از صدمات و جراحات و نيز دردهاي حين زايمان، سرويس درد حاد وجود داشته باشد

  .جراحي كافي باشدـ مناسب است اين سرويس در مركزي باشد كه داراي موارد اورژانس ب
  .روزي را فراهم آوردـ ضروري است كه اين سرويس امكان خدمات شبانهپ
ـ مقتضي است اين سرويس داراي تجهيزات الزم از قبيل وسايل مراقبت و حمايت تنفسي و قلبي، ت

  .باشد. . . هاي تزريق دارو و هاي مختلف، پمپداروهاي الزم، كاتتر در اندازه
 .امكان مشاوره با ساير متخصصان فراهم باشدـ ضروري است ث

س كنترل درد يسرو
 مان يزا

 الزم جهت آموزش يزات و فضاي ، امكانات ، تجهي انسانيروي ني داراي آموزشي است گروههايضرور
ن قسمت ي در آموزش ايار داشته و بصورت جديمان را در اختي مختلف كنترل درد در هنگام زايراهها

 . ندي  اقدام نمايهوشيتخصص بف مياز مجموع وظا
 يهوشيس خدمات بيسرو

 خارج از اتاق عمل 
 در خارج از ينه خدمات آموزشياران در زمي به منظور آموزش دستياري است در هر برنامه دستيضرور

... مارستان و ي بي در اورژانس هاCPCR ي و اتاق هايوتراپي، راديوگرافي، آنژيولوژياتاق عمل مانند راد
 . دي نماينيش بياز را پيت مورد نامكانا

 
  

  
  
  

  

سازي، مشاوره، مراقبت هوشبري بر ـ الزم است محتواي آموزشي برنامة دستياري رشتة بيهوشي، شامل ارزيابي، آماده۱
حس كردن، زدايي، بي هاي حياتي، درد، احياء كاركردهاي اندام(stand by or monitor anesthesia care)بالين بيمار 

هاي ويژة هاي فوري پاراكلينيكي و مراقبتهاي فوري، آزمايشآوري ، پايش خواب كردن، هوشبري، هوشبخشي،آرامش
  .اي، پژوهش و مديريت واحدهاي مربوطه باشدپزشكي، اخالق حرفه

  :ـ ضروري است اين آموزش در برگيرندة موارد زير باشد۲
  هاي مرتبط با كاربرد آنها در اين رشته يوشيمي و فيزيك از جنبهـ علوم پايه شامل آناتومي، فيزيولوژي، فارماكولوژي، بالف
  هاي مختلف سني، مرتبط با بيهوشيهاي طبي و جراحي در گروهـ شناخت بيماريب
  آوري در حمايت از بيمار در طي جراحي، زايمان و يا اعمال تشخيصي ـ درمانيهوشبري و هوش (Principle)ـ اصول پ
  شرفتة احياء و حمايت از زندگيـ اصول اوليه و پيت
  ـ اصول مراقبت هوشبري بر بالين بيماران بيدار در جريان اقدامات تشخيصي، درماني، جراحي و ماماييث
  ـ اصول ادارة بيماران مبتال به درد حاد و مزمنج
  ـ اصول استفاده از امكانات كمك تشخيصي و تفسير باليني آنهاچ
  شكيهاي ويژة پزـ اصول مراقبتح
  اي اصول ايمني حرفه-خ
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 :ارانيتعداد انجام توسط دست/ ماهه دوره48 يزمانبند

  
 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدت  ماهه دوره 48 يزمان بند
 )ماه(

تعداد مشاهده وانجام توسط 
 اران در طول دوره يدست

   1 )اهيك م(ـ آشنايي با رشتة بيهوشي 1

  ـ هوشبري در جراحي عمومي ساده 2
 ي وسوختگيميك ،ترمي پالستيـ هوشبري در جراحي عمومي پيچيده ،جراح3

  مورد هوشبري450 7

  مورد هوشبري 300 2 ـ هوشبري در جراحي زنان 4
  ـ هوشبري در جراحي استخوان و مفاصل 5
 ـ هوشبري در جراحي پيچيدة استخوان و مفاصل 6

 ورد هوشبري م300  3

 ------------- 2 )دو ماه(ـ طب داخلي 7
  مورد هوشبري200 2 ـ هوشبري در جراحي چشم 8
  مورد هوشبري200 2 ـ هوشبري در جراحي گوش و حلق و بيني 9

 يمورد هوشبر100 3 ـ هوشبري در جراحي مغز و اعصاب10
  مورد هوشبري20 1 ـ هوشبري در جراحي فك و صورت 11
  مورد هوشبري 200 4  هوشبري در جراحي كودكان و نوزادان ـ12
  مورد هوشبري60 2 ـ هوشبري در جراحي قلب و عروق 13
  مورد هوشبري 40 2  هوشبري در جراحي توراكس -14
  مورد هوشبري150 2 ـ هوشبري در جراحي كليه و مجاري ادراري ـ تناسلي و پيوند كليه 15
 ------------- 1 س ـ هوشبري در اورژان16
 ------------- ICU   6ـ17
  مورد بلوك عصبي 10 3 ماني حاد ومزمن  و ناشي از سرطان وزايـ درمانگاه درد و سرويس درد ها18
  مورد هوشبري300 2 ـ هوشبري در مامايي 19
 -------------- 1 )يك ماه و در طول دوره (ـ هوشبري در خارج از اتاق عمل و بيماران سرپايي 20
 -------------- 1 )اماه ودر طول دوره( ي كردن كار پژوهشيي نها-21
 -------------- 1 )دو ماه (يـ انتخاب22
-شركت دستيار در كنترل درد حاد پس از عمل جراحي، شامل آشنايي با روش كنترل درد توسط بيمار، تكنيك -الف

  هاي كنترل درد روشهاي داخل عروقي، بلوك نورواكسيال و ساير
هاي پس از هوشبري شامل دخالت مستقيم در مراقبت از بيماران و مسؤوليت در ـ كسب تجربه در زمينه مراقبتب

  هاي مربوط به واحد مراقبت پس از هوشبريكنترل درد، تغييرات هموديناميك و اورژانس
 در مراقبت از بيماران بوده و محدود به تنظيم و هاي ويژه كه بايد شامل شركت فعالـ كسب تجربه در زمينة مراقبتج

هايي صورت گيرد كه اكثر بيماران داراي اختالل ضروري است اين آموزش دربخش. اداره دستگاه تنفسي نباشد
ازهوشبري،آموزش دراين  هاي پسكسب تجربه درزمينة مراقبت. باشند(multiple system diseaseدرچنددستگاه 

  .كندزمينه رامنتفي نمي 
  ـ تجربه باليني در زمينه مراقبت از بيماران سالمند در ارتباط با رشتة بيهوشيد
  :ـ كسب تجربه در زمينه ادارة بيماراني كه در خارج از اتاق عمل نياز به حمايت و كنترل عاليم حياتي دارند شامله

ECTشكن ، سنگ(ESWL) ،MRI،اسكوپي، اكو و ، سي تي اسكن، راديوتراپي، بيوپسي، آنژيوگرافي .. . .  
اي بيماران، با توجه به نوع عمل جراحي و ارايه پيشنهادات ـ كسب تجربه در زمينه بررسي و ارزيابي شرايط زمينهو

 اي تكميلي، و آموزش بيمار براي هوشبري مناسبتشخيصي و مشاوره
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  : يني باليا تخصصيه ي پاي ،تخصصيعناوين دروس اعم از عموم

 
1) History of Anesthetic Practice 

2) Sleep, Memory, and Consciousness 

3) The Autonomic Nervous System 

4) Cerebral Physiology and the Effects of Anesthetic Drugs 

5) Neuromuscular Physiology and Pharmacology 

6) Respiratory Physiology 

7) Cardiac Physiology 

8) Hepatic Physiology and pathophysiology 

9) Renal Physiology 

10) -Basic Principles of Pharmacology 

11) Inhaled Anesthetics : Uptake and Distribution 

12) Pulmonary Pharmacology 

13) Cardiovascular  Pharmacology 

14)  Inhaled Anesthetics: Metabolism and Toxicity 

15) Inhaled Anesthetics Delivery Systems 

16) Intravenous Anesthetics 

17) Opioids       

18)   Intravenous Drug Delivery Systems 

19)  Pharmacology of Muscle Relaxants and Their Antagonists 
 

20)  Local Anesthetics 
 

21) Nitric Oxide and Inhaled Pulmonary Vasodilators 
 

22)  Complementary and Alternative Therapies 
 

23)  Risk of Anesthesia 
 

24)  Preoperative Evaluation 
 

25)  Anesthetic Implications of Concurrent Diseases 
 

26)  Patient Positioning and Anesthesia 
 

27)  Neuromuscular Disorders and Malignant Hyperthermia 



  90بهمن –نشست شوران يذ در هفتادو پنجميخ تنفيتار –ي وتخصصي آموزش پزشكير خانه شورايدب

 ۱۶  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

 
28)  Fundamental Principles of Monitoring Instrumentation 

 
29)  Monitoring the Depth of Anesthesia 

 
30)  Cardiovascular Monitoring 

 
31)  Transesophageal  Echocardiology 

 
32)  Electerocardiography 

 
33)  Implantable Cardiac Plus Generators: Pacemakers and  Cardioverter-  
a. Defibrilators  
34)  Respiratory Monitoring 
 

35)  Renal Function Monitoring 
 

36) Neurologic Monitoring 
 

37)  Neuromuscular Monitoring 
 

38)  Temperature Regulation and Monitoring 
 

39) Perioperative  Acid-Base Balance 
 

40)  Airway Management in the Adult 
 

41)  Spinal, Epidural, and Caudal Anesthesia 
 

42) Nerve Blocks 
 

43) Ultrasound Guidance for Regional Anesthesia 
 

44)  Intravascular Fluid and Electrolyte Physiology 
 

45)  Transfusion Therapy 
 

46)  Coagulation 
 

47)  Autologous Transfusion, recombinant Factor Vlla, and Bloodless      
a. Medicine 
48)  Anesthesia and Treatment of Chronic Pain 

 

49)  Anesthesia for Thoracic Surgery 
 

50) Anesthesia for Cardiac Surgical Procedures 
 

51)  Anesthesia for Correction of Cardiac Arrhythmias 
 

52) Anesthesia for Vascular Surgery 
 

53)  Neurosurgical Anesthesia 
 

54)  Anesthesia for Bariatric Surgery 
 

55)  Anesthesia and the Renal and Genitourinary Systems 
 

56) Anesthesia and the Hepatobiliary System 
 

57) Anesthesia for Abdominal Organ Transplantation 
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58) Anesthesia for Laparoscopic Surgery  

59) Anesthesia for Obstetrics 

60) Anesthesia for Orthopedic Surgery 

61)  Geriatric  Anesthesia 

62) Anesthesia for Trauma 
 

63) Regional Anesthesia in Children 
 

64) Pediatric Anesthesia 
 

65) Anesthesia for Pediatric Cardiac Surgery 
 

66) Pediatric and Neonatal Intensive 
 

67) CareThe Postanesthesia Care Unit  
 

68) Postoperative Nausea and Vomiting  
 

69) Acute Postoperative Pain 
 

70) Postoperative Intravascular Fluid Therapy 
 

71) Cognitive Dysfunction and Other Long- Term Complications of Surgery and 
Anesthesia 

72) Postoperative Visual Loss 
 

73) Overview of Anesthesiology and Critical Care Medicine 
 

74) Critical Care Protocols 
 

75) Respiratory Care 
 

76) Neurocritical CareNutrition and Metabolic Control 
 

77) Renal Replacement Therapies 
 

78) Cardiopulmonary Resuscitation: Basic and Advanced Life Support 
 

79) Brain Death 
 

80) Operating Room Management 
 

81)  Electrical Safety in the Operating Room 
 

82) Environmental Safety Including Chemical Dependency 
 

83) Sudden Deterioration in Neurologic Status 

84) Agitation and Delirium 

85) Management of Acute Pain in the Intensive Care Unit 

86) Fever and Hypothermia 

87) Very High Systemic Arterial Blood Pressure 

88) Low Systemic Arterial Blood Pressure 

89) Tachycardia and Bradycardia  
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90) Respiratory Distress with Arterial Hypoxemia 

91) Acute Respiratory Failure 

92) Hypoglycemia 

93) The Management of Gastrointestinal Bleeding 

94) Ileus 

95) Diarrhea 

96) Oxidative lung Injury 

97) Prostaglandins, Thromboxanes ,Leukotrienes, and Other Products of Arachidonic 
Acid 

98) Nitric Oxide 

99) Carbon Monoxide and heme oxygenase-1 

100) Seizures in the Critically ill 

101) Neuromuscular Disorders in the ICU 

102) Neuroimaging 

103) Intensive Care After Neurosurgery 

104) Assist-Control Mechanical Ventilation 

105) Patient-Ventilator Interaction 

106) Weaning from Mechanical Ventilation 

107) Noninvasive positive-Pressure Ventilation 

108) Adjunctive Respiratory Therapy 

109) Indications for and Management of Tracheostomy 

110) Imaging of the chest in the ICU 

111) Acute Lung Injury and Acute Respiratory Distress Syndrome 

112) Aspiration Pneumonitis and Pneumonia 

113) Severe Asthma Exacerbation 

114) Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

115) Pulmonary Embolism 

116) Other Embolic Syndromes 

117) Nosocomial Pneumonia 

118) Pulmonary Infections in the Immunocompromided Patient 

119) Burns and Inhalation Injury 
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120) Drowning 

121) Pulmonary Edema 

122) Pathophysiology and Classification of Shock States 

123) Resuscitation from Circulatory Shock 

124) Inotropic Therapy in the Critically III 

125) Hepatorenal Syndrome 

126) Acute Renal Failure  

127) Renal Replacement Therapy in the ICU 

128) Pathophysiology of sepsis and multiple organ dysfunction 

129) Septic Shock 

130) Head and Neck Infections 

131) Human Immunodeficiency Virus infection 

132) Tetanus 

133) Botulism 

134) Hyperglycemic Comas 

135) Hyperglycemia and Blood Glucose control in the Intensive care Unit 

136) Acute Pulmonary Complications in Pregnancy 

137) Poisoning :overview of Approaches for Evaluation and Treatment 

138) Jugular Venous and Brian Tissue Oxygen tension Monitoring 

139) Abdominal Compartment Syndrome 

140) Pressure Ulceration 

141) Management of the Brain-dead  Organ Donor 

142) Determination of death by neurologic criteria 

143) Severity of illness indices and Outcome Prediction: Development and Evaluation 

144) Pain Clinic Organization and Staffing 

145) Pain Pathways and Mechanisms 

146) Pain :The patient's perspective 

147) Collection of Historical Data 

148) Physical Examination of the patient experiencing Pain 

149) Psychological Assessment of Patients experiencing Chronic Pain 

150) The pain-Focused Psychologic Evaluation 
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151) Diagnostic and prognostic Nerve Blocks 

152) Pain Rehabilitation Programs 

153) Physical Therapy in the Pain Clinic Setting 

154) Psychological Strategies for managing Chronic Pain 

155) Electrical stimulation of the Nervous System 

156) Back Pain and Radiculopathy  

157) Myofasical Pain Syndrome  

158) Complex Regional Pain Syndrome and Sympathetically Maintained Pain 

159) Acute Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia 

160) Painful Peripheral Neuropathies 

161) Facial pain 

162) Headache 

163) Chronic Pelvic Pain 

164) Central pain Syndromes 

165) Management of painful medical Diseases 

166) Chronic pain in Children 

167) Substance abuse and addiction 

168) Oncologic Pain Management 

169) Psychologic Assessment and Treatment of Patients with Cancer Pain 

170) Palliative Care of the Terminally III Patient 

171) Neurolytic Blocks and Other Neuroablative Procedures for Cancer Pain 

172) Epidural Steroid Injections 

173) Sympathetic Blocks 

174) Ischemic Heart Disease 

175) Valvular Heart Disease 

176) Congenital Heart Disease 

177) Abnormalities of Cardiac Conduction and Cardiac Rhythm 

178) Systemic and Pulmonary Arterial Hypertension 

179) Heart Failure and Cardiomyopathies 

180) Pericardial Diseases and Cardiac trauma 

181) Vascular Disease 
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182) Respiratory Diseases 

183) Diseases Affecting the Brain 

184) Spinal Cord Disorders 

185) Diseases of the Autonomic and Peripheral nervous Systems 

186) Diseases of the Liver and Biliary Tract 

187) Diseases of the Gastrointestinal System 

188) Nutritional Diseases and Inborn Errors of Metabolism 

189) Renal Disease 

190) Spinal Cord Disorders 

191) Diseases of the Autonomic and Peripheral nervous Systems 

192) Diseases of the Liver and Biliary Tract 

193) Diseases of the Gastrointestinal System 

194) Nutritional Diseases and Inborn Errors of Metabolism 

195) Renal Disease 

196) Fluid, Electrolyte, and Acid-base Disorders 

197) Endocrine Disease 

198) Hematologic Disorders 

199) Skin and Musculoskeletal Diseases 

200) Infectious Diseases 

201) Cancer 

202) Diseases Related to Immune System Dysfunction 

203) Psychiatric Disease/Substance Abuse/Drug Overdose 

204) Pregnancy-Associated  Diseases 

205) Pediatric Diseases 

206) Geriatric Disorders 
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  :از دستياران و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود

  ع دوستي در حوزه نو-الف
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند )١
 .در مواجهه با بيماران  مختلف عدالت را رعايت كنند )٢
 .در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي،  رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند )٣
 .در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند )۴
 . ان توجه داشته باشندبه خواسته ها و آالم بيمار )۵
 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده و از آن دفاع كنند )۶

   در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت-ب
  .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )١
 .به سواالت بيماران پاسخ دهند )٢
 . وي وهمراهان  قرار دهنداطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار )٣
 .داشته باشند سازنده از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل  )۴
 . در تمامي مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند )۵
 . براي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرند )۶
در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز بهبود كيفيت زندگي به                    )٧

 .طور مناسب به بيماران آموزش دهند

   در حوزه شرافت و درستكاري-ج
  ..راستگو باشند )١
 . درستكار باشند )٢
 .رازدارباشند )٣
 .حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند  )۴

  ترام به ديگران در حوزه اح-د
 .  به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند )١
 .ادكنندي را با احترام ينام ومشخصات وبيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ،  )٢
 . به وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را رعايت نمايند )٣
 .رام بگذارندبه همراهان بيمار،همكاران و كادر تيم درماني احت )۴
 .وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد )۵

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

 :ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي

I -ياصول اخالق حرفه ا 
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رفه اي در محيط هاي آموزشي با كمك استادان خود در انتظار ميرود، دستياران، در راستاي تحكيم اخالق ح
 :جهت اقدامات زير تالش نمايند

 
  : مناسب )Setting(ط  فيزيكي يكمك به فراهم كردن شرا

  نظيراستفاده از پرده و يماران در محيط هاي آموزشي ودرماني بيم خصوصي حفظ حريفراهم ساختن شرايط مناسب برا •
  رهيغدر هنگام معاينات و پاراوان

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

 ران يماران ،همراهان ،استادان وفراگي بي وفرهنگيني ديمن متناسب با باور هايط مناسب ،مطمئن وايجاد محيا •

  :كمك به اصالح فرآيندهاي اجرايي 
 در بخش هاي پذيرش ، ي جاريند هاير فرايرستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظهمكاري با مديران اجرايي بيما •

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

 تكريم مراجعين و كاركنان بيمارستان ها •

 يشنهادات اصالحي پيماران وارائه ي بي خدمات ورفاه حداكثريل ارائه يهت تسهمارستان در جي بي اجرائيندهايتوجه به فرا •
  مارستانيران بيبه مد

 كمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي :
  مشاركت در ايجاد جو صميمي و احترام آميز در محيط هاي آموزشي •
  تالش در جهت حذف هرگونه تهديد و تحقير در محيط هاي آموزشي •

 و موثربين بخشي و بين رشته اي همكاري هاي مناسب  •

 سازمان دهي و مشاركت در كارهاي تيمي •

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

 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي •

 Role modelingمشاركت فعال در تقويت  •

  ين فرديت ارتباطات بيتالش در جهت تقو •

 (Priming)راني به فراگي آموزشي دستورالعمل هاين ارائه ي در تدويكت وهمكارمشار •

 م سالمتي تيان واعضاي استادان،دانشجوي واجتماعي ،معنويت حقوق ماديرعا •

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

 ، در تمام شرايط) اقتصادي اجتماعي
  يت حقوق ويمار در جهت رعاينان بيجلب اعتماد واطم •

II- راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي انتظار مي رود:   
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  پيش سالمي ، خوشرويي ، همدردي ، اميد دادن ، و غيره: ارتباط اجتماعي مناسب با بيماران نظير •

 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط •

 تر و فراگيران ديگري مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايين پاسخگوييآموزش نحوه  •

 معرفي خود به بيمار، همچنين معرفي دستياران سال پايين تر ،  كارورز ، كارآموز و پرستار با نام و مشخصات به بيماران •

 دن شرايط مورد نياز براي آن هاپرسش از عادات غذايي ، خواب ، استحمام و تمايالت رفاهي بيماران و كمك به فراهم كر •

 .ماراني بيتوجه به بهداشت فرد •

 ژهيژه در بخش مراقبت ويتوجه به كميت و كيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي و كاري به و •

ت •
  Clinicalم ي،بر اساس مفاهي ودرمانيصي اقدامات تشخيه ي دركليني باليواثر بخش  (Patient Safety)مار ي بيمنيوجه به ا

governanace 

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

 .احترام به شخصيت بيماران در كليه شرايط  •

 پوشش مناسب بيماران در هنگام معاينات پزشكي •

  به همراهان و خانواده بيماراناحترام و توجه •

 يرضروريز دارو ودرخواست آزمايشات غياجتناب از تجو •

 استفاده مناسب از دفترچه و تسهيالت بيمه اي بيماران •

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

  معاينات و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و درمانياخذ اجازه و جلب رضايت بيماران براي انجام •

 رعايت استقالل و آزادي بيماران در تصميم گيري ها •

 بيماران ) راز( خودداري از افشاي مسائل خصوصي  •

 رهي وغيش آگهي،پي بستريبيمدت تقر :ر ي نظي درمانيصي مسائل تشخيماران در باره ي اطالعات الزم به بيارئه  •

   :ي به معنا STEEPت يدرمجموع ،رعا

  ماراني به ب (safe)من ي خدمات اي  ا رائه -

 ماراني به ب (Timely) خدمت به موقع ي  ارائه -

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

 ماراني به ب (Efficient) خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح ي  ا رائه -
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  طي شرايه ي در كل (Patient Centered)مار  يت بي  ودر نظر گرفتن محور-
  

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

 تر و فراگيران ديگرآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه اي به دستياران سال پايين •
  مشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران سال پايين تر و دانشجويان •

تر و  و مقررات اخالقي بخش به دستياران سال پايينDress Codeساني منشور حقوقي بيماران ، مقررات آموزش يا اطالع ر •
 فراگيران ديگر

گزارشات صبحگاهي ، راندها ، : اشاره مستمر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها و فرآيند هاي آموزشي نظري و عملي نظير  •
   كنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق هاي عمل

  با حضور استادان، دستياران و فراگيران ديگرينقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات دوره ا •

پيش آمده  )( Malpractices فراهم كردن شرايط بحث و موشكافي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات و خطاهاي پزشكي  •
 در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران و فراگيران ديگر

 كت دادن فراگيران رده هاي مختلف ، در برنامه هاي آموزش بيمارانمشار •

 جلب توجه مستمر دستياران سال پايينتر و فراگيران ديگربه سايرموارد 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 ، عملكرد طبيعي اندام ها و حفظ زيبايي بيماران تا حدي كه دانش و فناوري روز اجازه  •
 مي دهد

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

ران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس بيمار اهميت دادن به وقت هاي طاليي كمك به بيما •
 براي زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود

 كيني پارا كلي دارو و در خواست هايتجويز منطق •

 پايش و نظارت  مستمر فراگيران :
ح •

سي پي سي  -كشيك هاي شبانه - درمانگاه -راندهاي كاري و آموزشي -گزارشات صبحگاهي (ضوردركليه برنامه هاي آموزشي 
و نظارت بر حضور ساير فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت ، پيگيري تلفني و حضوردر كشيك ها ، سركشي به )  و غيره –

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

  لين بيماران اورژانسحضور به موقع بر با •
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از طريق ) عملكرد ارتباطي اجتماعي ، نحوه پوشش ، نظم  و انضباط ( توجه به عملكرد عمومي خود و فراگيران ديگرنظير  •
 ، ارائه بازخورد به فراگيران ديگر وتاكيد بر الگو بودن خود  Dress Code رعايت مقررات 

اخذ شرح حال ومعاينات تخصصي بيماران ، درخواست منطقي ( نظيرتوجه اكيد به عملكرد تخصصي خود و فراگيران ديگر •
آزمايشات ، تفسير و ادغام يافته ها ي باليني و پارا كلينيكي ، استنتاج و قضاوت باليني ، تشخيص بيماري ، تصميم گيري هاي 

زشكي ، ارجاع بيماران ، اقدامات باليني ، تجويز منطقي دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درماني ، طرز درخواست مشاوره هاي پ
از طريق اهميت دادن به تكميل مستمرالگ بوك و ) پژوهشي ، استفاده از رايانه و نرم افزار هاي تخصصي و پيگيري بيماران 

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

 .هاي كميته اخالق در پژوهش  بر اساس دستوالعمل   در تدوين پايان نامه هارعايت اخالق پژوهشي •

 .اران به آن تسلط ندارندي كه دستيياجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران وانجام روش ها •

 ابل استفاده باشند اهميت دادن به نحوه تكميل و تنظيم پرونده ها ي پزشكي ، به طوري كه در حال حاضر و آينده به سهولت ق •

 
  
  

ز ممكن يه سواالت پاسخ داده ونيار به كليه اختي كه بيدارير هنگام بي ونيهوشيماران در هنگام شروع بيط خاص بيبا توجه به شرا •
ماران توجه ي بياران به امر راز داريد ،الزم است ،دستنيان نماي خود را بيه اسرار ومكنونات قلبي كليچ مال حظه اياست بدون ه

 .ند ي به صورت ارائه مثال اجتناب نمايمار ،حتيان جمالت بيموكد داشته باشند و از ب
 .ط وزمان ي به محي كامل وي وآگاهيدارينان كامل از بيمار تا حصول اطميمراقبت از ب •
 .يهوشي در هنگام بيصوصم خيت كامل حريماران از نظر رعاي به بينان بخشياطم •
 وتحت نظارت يت اصول علمي ،با رعاي بعد از عمل جراحي درديجاد بي نسبت به ايماران وتالش حداكثريحساس بودن به دردب •

  استاد 
  

  :توضيحات 
  . است ) ندهاي فرا ي وارائه يطراح( Priming  وRole modelingاي ،  شيوه اصلي آموزش اخالق حرفه* 
 ي درجه توسط اعضا360 يابيق وارزياز طرLog book يابيله ارزياران ،از راه نظارت مستمر بوسيست ديعملكرد اخالق*
  . شودي گروه انجام ميئت علميه
  .دي نمايزيگر برنامه ريران دياران و فراگيدستي وعملي آموزش نظرياز ،برايبخش موظف است ،در موضوعات مورد ن*
 .ن گردديي مفادفوق تعينه ي بهيش ،به عنوان مسئول اجرا بخيئت علمي هي از اعضايكيمناسب است ،*
  ماران وپزشكانيت از حقوق بيماران جهت حماي بةند كار در پرونديق فرآي ودقيانعكاس واقع*

III-اي مرتبط با رشته  نكات اختصاصي اخالق حرفه : 
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                      :References:ن برنامه قابل اجرا است يمنابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش ا

                                                             
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   : حيتوض
 ي هان نامهي شود ،منابع آزمونهابر اساس آئي انجام مياني ارتقا وپاي كه طبق مقررات ،آزمون هايدرموارد )1
 اجراي اين  راهنمايي است براين صفحهيذكرشده درا ن خواهد شد ومنابعييتع رشته ئت ممتحنهيوجود،توسط هم

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

                                                                             :Student Assessment:ارارزيابي دستي
  
  
  
  
  
  
  

: كتب اصلي-الف  
1- Anesthesia/R.D Miller / Churchill Livingstone / Last edition 
 
2- Anesthesia and Co-existing Disease /Robert K. Stoelting et al / Last edition 

3- Text book of Critical Care /Fink / Last edition  

  : مجالت اصلي-ب
1-Anesthesia and Analgesia (ENG) / (R.A) 
2- British Journal of Anesthesia / (R.A) 

  
  رانيژه اي وي مراقبتهايولوژي ارگان انجمن آنستزي پژوهشي مقاالت مجله علم-۳

  . از انتشار مجله مورد نظر استسال آخر سه Reviewك يستماتي و سي مقاالت مرور*
  
  :گر شامل ي منابع د-ج

   يشنهاد گروه اخالق پزشكي براساس پي ومنبع اخالق حر فه ا– ي كشوريدستورالعمل ها
 

 :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
  . خواهند شديابير ارزي زياران با روشهايدست
 OSCE     DOPS   CBD    يانه اي رايآزمون تعامل           يشفاه    يكتب

    وي پورت فوليابيارز    مقالهيابيارز         درجه360آزمون            Logbook يابيارز 
 GRF   

  :(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 
  مستمر

  انه يسال
  يآزمون نهائ
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                                                                            :ارانيف دستيشرح وظا
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

   )  :رتبه –ش يگرا–تعداد (از ياقل هيئت علمي مورد نحد

  
  
  
 

  : براي اجراي برنامه ازيمورد نده يا آموزش دي ديده دورهكاركنان 
  
  
  

  :ازي مورد ن ي تخصصيفضاها

  
  
  
  
  

  و ياري مرتبه دانشيك نفر از آنها داريكه تمام وقت يئت علمي عضو ه5 حداقليهوشي بيس هر دوره تخصصي تأسيبرا
ئت ي عضو ه3 هر يبه ازا.  از استي باشند مورد ني تخصصيلي متفاوت با مدرك تكميش هاي گراي نفر از آنها دارا2حداقل 

 .رفته خواهد شديار در هر سال پذي نفر دست1يعلم

 و اتاق ICU كنترل درد ، يمهاي در تيا  باتجربه جهت همكاريده  ويا پرستاران  دوره دي  و يهوشي بيكارشناس ها 
 عمل  

  :  در دسترس باشند عبارتند از يد در دانشگاه مجرين دوره كه باياز اي موردني تخصصيفضاها
 ، ينيده، چشم ،گوش و حلق و بيچي پي عمومي ساده ، جراحي عموميشامل اعمال جراح{  عمل ياتاقها -١

 ي، جراحيي، زنان و ماما)دهيچيساده و پ(ي ادرار، قلب و عروق ، ارتوپديه و مجاري مغز و اعصاب، كليجراح
 يكاوري مناسب جهت ريبا فضا} توراكس، ترومايك و صورت ، جراحك و فيپالست

٢- ICUيزات كافي مناسب و امكانات و تجهيبا تعداد تخت ها   
  درمانگاه مشاوره قبل از عمل  -٣
  درمانگاه درد مزمن  -۴
۵- PACU ) عمل   ي اتاق هايمناسب برا) مجهزيكاورير   
   عمل اطفال ي بچه ها در اتاق هاياتاق باز -۶
  مان بدون دردين جهت انجام زاماي زاياتاقها -٧

  

  : نمايد عبارتند از  مواردي كه گروه بر آن تاكيد مي.هاي مربوطه آورده شده استنامهشرح وظايف قانوني دستياران در آئين
 رهي بخش وغي ،راندهايكالسها ،كنفرانسها،ژورنال كالبها،گزارشات صبحگاه: شاملي آموزشيحضور فعال در برنامه ها 
 ي چرخشي در اتاق عمل ،درمانگاهها ،بخش هايال در آموزش عملحضور فع 
 مار ،در صورت احضار ين بي بر باليحضور فور 
  بخش يميك ها مطابق با برنامه تنظيحضور فعال در كش 
  بخشيمي در رشته مربوطه ،طبق برنامه تنظي علميارائه كنفرانس ها 
  گروهي پژوهشيشركت فعال در برنامه ها 
  از مجالت معتبريكي در يك مقاله پژوهشيحداقل رش يا پذيچاپ  
  گروهة شديزي برنامه ريشركت در آزمون ها 
  انيماران ،همراهان،همكاران ،كاركنان ودانشجوي در رابطه با بين اخالق حرفه اي وموازDress Code تيرعا 
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  : در سال ازي مورد نهاي اصلي يماريتعداد ب حداقل تنوع و

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  : در طول دوره دستيار هر براي ازي تخت مورد نتعداد
  

  

  
   :ازيمورد ن يامكانات كمك آموزش

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 كنند يدا مي در آن حضور پيهوشي بةاران رشتي وابسته به دانشگاه كه دستي آموزشيمارستانهاي بة،مجموعضروري است 
  .زد در سال فراهم سايارورودي هر دستير را برايط حصول جدول زي،شرا

 تعداد ينوع عمل جراح
  مورد 40 جراحي مغز و اعصاب

  مورد60 ـ جراحي كودكان و نوزادان3

 مورد100 جراحي زنان 
 مورد100  يمامائ
  مورد20  قلب وعروقيجراح
 مورد15 ي عموميجراح

  مورد 70 انواع جراحي چشم 
  مورد70 گوش و گلو و بيني 

  مورد10 جراحي فك و صورت 
  مورد50  كليه و مجاري ادراري ـ تناسلي جراحي
 مورد 100  وتروما يارتوپد

 

از ي مورد ني شود وتعداد تخت هاين  نميي مورد نظر است تعينيگر بالي دي رشته هاي كه براين رشته،تعداد تخت به گونه ايدر ا
  . هستنديهوشيازمند بي است كه نيوابسته به اعمال

   بخش يكالس آموزش*
  ي جمعي آموزشي برنامه هايسالن كنفرانس در دسترس برا*
  نترنت پرسرعت قابل دسترسيا*
  ازي مورد نيه رفرانسهايكتابخانه بخش با كل*
 ICD 10ستم ي شده براساس سي سازماندهيگانيبا*

  د ياسات اتاق*
  ). خانم وآقا جدا باشديونهايپاو( ياري دستي مجزايونهايپاو*
   ياري دستيويماران وپورت فولي شده پرونده بي طبقه بنديستم نگهداريس*
  ي وكارشناس آموزشيس بخش با منشياتاق رئ*
   يارير برنامه دستي مديامكانات الزم برا*
 از ي مورد ني تخصصيارهاه نرم افزيانه در دسترس مجهز به كليرا*
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  :ازيمورد ن يزات تخصصيتجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زاين مورديا تخصص هاي ي تخصصيرشته ها

  
  

  

  :ند برنامه هستيكه مجاز به اجراي دانشگاههائيارهايمع

 :ييزات مربوط به راه هواي  تجه-الف
   ي صورتانواع ماسك -١
  يني و بيدهان يراه هوائانواع  -٢
 ***ي مك كو،لري م،نتاشيحداقل در انواع مك: انواع الرنگوسكوپ -٣
  RAE، دبل لومن،رالي اسپ،يني ب،يان ده، كافدار وبدون كافي تراشه شامل لوله هايانواع لوله ها -۴
  دشواريشنهاينتوبيد كوتاه جهت ايشن و گاينتوبي ايد بلند جهت ري گا -۵
 *** Fast track، ILMA، Flexible، Supreme ،كي شامل كالسLMAانواع  -۶
 Ctrack LMAك ،يتبراپيدئوالرنگوسكوپ، فاي شامل وييشرفته راه هوايشن جهت انجام وكنترل اداره پينتوبيك اي ادوات اپت   -٧
 يك وترانس درمال، لوله هاي كالسيتور، ست تراكئوستوميلي، جت ونتQuick track شامل ي در موارد بحرانييادوات اداره راه هوا -٨

  يتراكئوستوم
 لير، پنس مگي شامل ساكشن، زبان گيي حفظ راه هوايوسائل كمك -٩

  يه ايزات ثابت و سرماي تجه-ب
  ژن، يتروس در هنگام سقوط اكسيژن، قطع كننده نيژن، آالرم سقوط اكسيكسسنسورا:  مجهز بهيهوشين بيماش -١

ماران اتاق عمل و ي بيف سنيالتور متناسب با طي ونتي، دارايژن اضطراري اكسيلندر هايژن و هوا با سي اكسي مركزيلوله ها
  Spontaneous SIMV) و pressure control and volume controlحداقل  (ي مختلف تنفسي مدهايدارا

  )نيانواع مپلسون و ب( ن و اطفالي بالغيستمهايبه عالوه انواع س
موالتور، ي،نرو استBIS )، ترمومترIBP،NIBP،ي، كاپنوگرافيمتري، پالس اكس(ECG  استاندارديشهايحداقل پا:نگ شامليتوريمان-2
  ) نگ جهت اتاق عمل قلبيتورياك اوت پوت مانيدمثال ترومبواالستوگراف و كار( خاص يژه جهت اتاق عملهاي ويتورهايمان
  شن و بلوكهايزي جهت انواع كاتتري دستگاه سونو گراف-3
  )شامل سرم، سرنگ(وژني انفي انواع پمپها-4
   عملي هر مجموعه اتاقهايزر برايك دستگاه گاز آنالي حداقل -5
   عملي هر مجموعه اتاقهاي براي خونيز گازهايك دستگاه آنالي حداقل -6
  سي شوك مجهز به اكسترنال پDC دستگاه -7
  س و ملحقات آني ژنراتور پ-8
   گرم كننده خون -9

  يكاوري مخصوص جهت ري گرم و ملحقات و تختهاي دستگاه هوا-10
    يبيشرفته تركي پي مدهاي متناسب با كاربرد آن داراICUالتور جهت ي انواع ونت-11
   ير تهاجمي غه با فشار مثبتيزات مربوط به تهوي نجه-12
   يت استفاده از راه مري اكو با قابل-13
  ونالي رژي كنترل درد و بلوكهاياز برايزات مورد نيتجه-ج
   و ضمائماب يعصب  -1
  از با و بدون كتتري مورد ني انواع سوزنها-2
  دورالينال اپينال واسپايدورال و اسپايت اپي ك-3

 ر مصرفا چند بايكبار مصرف وي PCA انواع پمپ -4    

  غدد-ينفرولوژ-هي ر– و قلب وعروقيداخل- كودكانن وي بالغيجراحي هارشته
   يولوژيرشته راد

  شگاهي وآزمايرشته پاتولوژ
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 ۳۱  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

    
  :(Program Evaluation)رزشيابي برنامها

 : برنامهيابي شرايط ارزش- الف  

 
 
  
  :وه ارزشيابي برنامهيش-ب
  
  
  : ارزشيابي برنامهيمتول-ج
  

  

  : برنامهينحوه باز نگر-د
  
  
  
  
 : برنامهيابيارزش يارهايشاخص ها ومع-ه

  
  
  
  

 : خواهد شديابير ارز شيط زين برنامه در شرايا
  برنامه يسال از اجرا  5گذشت -1
   برنامه را مسجل كند ياز به باز نگري كه نيرات عمده فناورييتغ-2
  مرتبط با برنامهياستگذاران اصليم سيتصم-3

  ن شدهي از قبل تدويمه هااران ودانش آموختگان با پرسشنايتر برنامه،دسي درگيئت علمي از هينظر سنج•
 ر خانهي دبي واعتبار بخشيابي موجود در واحد ارزشياستفاده از پرسشنامه ها •

 : برنامه است كهي مجاز به اجرايدانشگاه
  .ن برنامه باشدي مندرج در اي حداقل هايدارا

 . باشدي عموميپزشكةل در رشتي دوره فارغ التحص5حداقل

ن يته تدوي كمي با همكاري وتخصصي آموزش پزشكيرخانه شوراي دبي واعتباربخشيابي برنامه ،واحد ارزشيابي ارزشيمتول
 .برنامه است

 :ر استي زبين برنامه به ترتي ايمراحل باز نگر
  شنهادات ونظرات صاحبنظراني ،پي وعرصه ايقيقات تطبي ،تحقي اطالعات حاصل از نظر سنجيگرد آور •
   برنامهيبازنگرته يل كمير خانه جهت تشكيدر خواست از دب •
   برنامه يبازنگرته ي شده د ركميطرح اطالعات گردآور •
 ي آموزشيزين وبرنامه ريون تدويسيد به كميمه جدش برنايش نوياز برنامه وارائه پي مورد ني در قسمتهايبازنگر •

  :اريمع                 :شاخص
  در صد60          :ت دانش آموختگان از برنامهيزان رضايم*
  در صد70          از برنامهيئت علمي هي اعضاتيزان رضاي م*
  در صد80    .    ج برنامهين نظام سالمت از نتاراي مدتيزان رضاي م*
  ابانيطبق نظر ارز  ازها ورفع مشكالت سالمت توسط دانش آموختگان رشتهي برآورد نزاني م*
 ابانيطبق نظر ارز   توسط دانش آموختگان رشتهي وپژوهشيدات فكريت توليفيت وكيكم*
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 ۳۲  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

  هاي آموزشي  برنامهيضروراستانداردهاي 
  .اران قرار گرفته باشدي ودستيئت علمي هي مورد ارزيابي در دسترس اعضاي رنامهبضروري است ، *
  . هاي مجري رعايت شود  ي مورد ارزيابي مندرج است ، توسط دانشگاه  كه در برنامهطول دورهضروري است ، * 
  . طبق باشد ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه من  به دورهدستياران وروديضروري است ، شرايط * 
  . ، در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد ظرفيت پذيرش دستيارضروري است ، * 
  . بيني شده است باشد   كه در برنامه پيشحدود نياز كلي كشورضروري است ، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين * 
ي مـورد ارزيـابي در اختيـار داشـته       و اختصاصي مندرج در برنامـه هاي عمومي  قابل قبولي ، منطق با توانمندي بوك   الگ ضروري است دستياران  * 

  . باشند 
  .ش و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گرددي  تكميل و توسط استادان مربوطه پابه طور مستمربوك دستياران  ضروري است ، الگ* 
بـوك    تعداد مندرج در برنامـه انجـام داده باشـند و در الگ             را بر اساس     پروسيجرهاي الزم ضروري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ،          * 

  .خود ثبت نموده و به امضاي استادان ناظر رسانده باشند 
  .  مندرج در برنامه ، استفاده شود ها و فنون آموزشي روش% 70ها حداقل از  ضروري است ، در آموزش* 
 داشـته ، وظـايف خـود را تحـت نظـر             درمانگاه حضور فعـال   در برنامه در    ضروري است ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج            * 

  .  در دسترس باشد ها ي هفتگي يا ماهانه درمانگاه برنامهاران سال باالتر انجام دهند و يا دستياستادان و
 اتاقدر  اران سال باالتر    يادان ودست  تحت نظر است   هاي جراحي ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه             ضروري است ، دستياران دوره    * 

 در  هاي عمل   ي هفتگي يا ماهانه اتاق      برنامه د اشته باشند و      جر حضور فعال  ي پروس ياتاقها در   ير جراح ي غ ياران دوره ها    يودست عمل
  .دسترس باشد 

بخـشي ، مـشاركت در آمـوزش     اي درونه هاي گزارش صبحگاهي ، كنفرانس   ي تنظيمي بخش ، در برنامه       ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه      * 
  .  در دسترس باشد ها ها يا آنكالي ي هفتگي يا ماهانه كشيك برنامهها حضور فعال داشته باشند و  ها يا آنكالي تر و كشيك هاي پايين رده
ا آموزشي بيماران بـستري حـضور       هاي كاري ي    هاي راندهاي آموزشي ، ويزيت      ي تنظيمي بخش ، در برنامه       ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه      * 

  .فعال داشته باشند 
  . شده توسط دستياران ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد   تكميلهاي پزشكي كيفيت پروندهضروري است ، * 
يافت  مندر ج در برنامه را گذرانده و از رئيس بخش مربوطه گواهي در             هاي چرخشي   بخشضروري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ،          * 

  . .اب رسانده شوديت گروه ارزي ومستندات آن به رونموده باشند
شده وجـود داشـته باشـد و     ريزي  و برنامهشده بيني هاي علمي از قبل پيش همكاريهاي چرخشي  ضروري است ، بين بخش اصلي و بخش  * 

  . ها باشند ، در دسترس باشد  مستنداتي كه مبين اين همكاري
  .  را رعايت نمايند Dress code مقررات ضروري است ، دستياران* 
  . آگاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل آنها مورد تائيد گروه ارزياب قرار گيرد منشور حقوق بيمارانضروري است ، دستياران از * 
  .  در دسترس آنان باشد بخش اصليقفسه كتاب  اعم از كتب و مجالت موردنياز دستياران و هيات علمي ، در منابع درسيضروري است ، * 
  . اب ارائه شوديومستندات آن به گروه ارز قرار گيرندارزيابيهاي مندرج در برنامه ، مورد  ضروري است ، دستياران در طول دوره خود به روش* 
  . مشاركت داشته باشند ي پژوهشي برنامهضروري است ، دستياران در طول دوره خود ، حداقل در يك * 
هـاي چرخـشي ،       هـاي بخـش     هـا ، گـواهي       تشكيل شود و نتايج ارزيـابي      پرونده آموزشي  در بخش اصلي براي كليه دستياران        ضروري است ،  * 

  .  در آن نگهداري شود گري دي ومستندات ضرورتذكرات،تشويقات 



  90بهمن –نشست شوران يذ در هفتادو پنجميخ تنفيتار –ي وتخصصي آموزش پزشكير خانه شورايدب

 ۳۳  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

ي مندرج در برنامه در اختيار داشته         را بر اساس تعداد ، گرايش و رتبه        هيات علمي موردنياز  ضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ،          * 
  .باشد و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد 

  .در اختيار داشته باشد طبق موارد مندرج در برنامه  را ديده موردنياز كاركنان دورهضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 
كالس درس اختصاصي ، قفسه كتاب اختصاصي در بخش و كتابخانـه            :  را از قبيل     زفضاهاي آموزشي عمومي موردنيا   ضروري است ، دوره     * 

  . عمومي بيمارستان ، مركز كامپيوتر و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد 
  .اشند  را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح  دانشگاه در اختيار داشته بفضاهاي تخصصي موردنيازضروري است ، دوره ، * 
د مندرج در برنامـه     ركننده به بيمارستان محل تحصيل دستياران ، بر اساس موا            بستري و سرپايي مراجعه    تعداد و تنوع بيماران   ضروري است ،    * 

  . باشند 
  . باشد در اختيار) در صورت نياز دوره (  فعال  يتخت بستر شده در برنامه ، بيني ضروري است ، به ازاي هر دستيار به تعداد پيش* 
مورد تائيد گروه ارزياب باشد     ، مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كيفيت تجهيزات               تجهيزات موردنياز ضروري است ،    * 

.  
  . باشند  دببرخانهاعتباربخشي  ويابي ارزشيحوزه  مورد تائيد قطعيهاي چرخشي ،  ضروري است ، بخش* 
  .  باشد هاي مندرج در برنامه مالك ، واجد ربطيذ ضروري است ، دانشگاه* 
  

ريزي آموزشي قرار گرفته و جهـت پيگيـري و اجـرا در اختيـار واحـد                    مورد تصويب كميسيون تدوين و برنامه       موضوع ،  31استانداردهاي فوق ، در     
هـاي مـصوب       نسخه از آن در انتهاي كليه برنامه       ضمناً يك . شود    ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده مي           

  . ده خواهد شد رآو
  
  

  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
  ريزي آموزشي كميسيون تدوين و برنامه                
  
  

  :منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 

1- Anesthesia Miller , 2010 , 7th edition   

2- Anesthesia & Co-Existing disease,  2008 by Churchill Livingstone , 5th edition   

3-  Text book of critical care , 2011 by Saunders  , 6th   edition  

 يه شده  قبلي تهيكولوم آموزشيكور -۴
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 ۳۴  يهوشيب  ي تخصصرشته ي نامه آموزشبر

  صورتجلسه
ـدو يب رسيبه تصو. 4/8/1390خ يـر در تارينـدگان ز با تـالش امضاء كنيهوشي بي رشتـه تخصصيـاريبـرنامـه دست

  .شـودي مي نگهـداري و تخصصي آموزش پزشكيرخانه شورايبه عنـوان سنـد در دب
  

 امضـاء ینـام و نـام خانـوادگـ 

  يد سجاد رضويدكتر س ۱
  يل كالنتر هرمزيدكتر عبدالجل ۲
   نوربااليدكتر احمدعل ۳
  دكتر محمد رضا فرتوك زاده ۴
  يني نائي صفويدكتر عل ۵
  ن خا نيدكتر زاهد حس ۶
   ي اله حسنيدكتر ول ۷
  ي قاسميدكترمحمد مهد ۸
  يدكتر محمد باقر خسرو ۹
  ي اسدييايمين كيدكترحس ۱۰
   موافق يدكتر عل ۱۱
  يد رضا جماعتيدكتر حم ۱۲
  يروزي في صابريدكتر مهد ۱۳
  ين سرچميدكتر رام ۱۴
  ي مدنيدي حميعلدكتر  ۱۵
  يني مشكيدكتر عل ۱۶
  ي صادقيدكتر مصطف ۱۷
  يد منصور رضويدكتر س ۱۸
   يدكتر رضا لباف قاسم ۱۹

  
 


