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اسامي اعضاي کميته تدوین برنامه:
دانشگاه

نام ونام خانوادگي

رتبه

*دکترمرضیه وحیددستجردی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی تهران

*دکتر اشرف آل یاسین

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی تهران

*دکتر مرضیه آقاحسینی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی تهران

*دکتر شیرین نیرومنش

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی تهران

*دکتر منیژه سیاح ملی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی تبریـز

*دکتر الدن حقیقی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی ایـران

*دکتر میترا مدرس گیالنی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی تهران

*دکتر ساغر صالح پور

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی

*دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی شیـراز

*دکتر ابوالفضل مهدی زاده

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی ایـران

*دکتر بلقیس اوالدی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی

*دکتر هاله آیت اللهی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی ارومیه

*دکتر مژگان مختاری

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی زاهدان

*دکتر صدیقه اسماعیل زاده

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی بابل

*دکتر فریبا بهنام فر

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی اصفهان

*دکتر ناهید شهبازیان

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی اهواز

*دکتر زیبا ظهیری

استاد

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی گیالن

*دکتر طیبه نادری

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی کرمان

*دکتر فاطمه تـارا

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی مشهد

*دکتر نیـره قمیـان

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی مشهد

*دکتر مهناز یاونگی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی همدان

*دکتر وجیهه مرصوصی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی تهران

*دکتر مهرداد حق ازلی -معاون واحد تدوین و برنامه ریزی آموزشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
*دکترمریم السادات مصطفوی-کارشناس رشته های تخصصی بالینی

اسامي همكاران کميسيون تدوین وبرنامه ریزي آموزشي:
دکتر باقر الریجانی معاون آموزشي ودبیر شورا ،دکتراسماعیل ایدنی قائم مقام دبیر شورا ،نمایندگان منتخب دبیرخانه شورای آموزش پزشکی
وتخصصی :دکتر مهرداد حق ازلی (معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي) ،دکترسیدعلی صفوی نائینی معاون حوزه ارزشیابي واعتباربخشي،دکتر
علیرضا استقامتی،دکتر حبیب اله پیروی،دکتر علی حائری ،دکتر ولی اله حسنی،دکتر الدن حقیقی ،دکتر علی حمیدی مدنی،دکتر محمودرضا آل
بویه ، ،دکتر پیمان محمدی تربتی ،دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی ودکترالهه ملکان راد ،دکتر زهرا فردی آذر ،دکتر نرگس بیرقی ،نماینده
معاونت بهداشت :دکترناصر کالنتری ،نماینده سازمان نظام پزشکی  :دکتر علیرضا سلیمی  ،دبیران هیئت ممتحنه :دکتر اشرف آل یاسین (زنان
وزایمان)دکتر احمد علی نورباال (روانپزشکی)دکتر محمد علی محققی (جراحی عمومی)دکتر محمد رضا شکیبی (داخلی)دکترعلی اکبر سیاری
(کودکان)دکتر سید سجاد رضوی (بیهوشی )و ریحانه بنازادگان کارشناس کمیسیون تدوین و برنامه ریزی آموزشی ،دکترمریم السادات

مصطفوی کارشناس رشته های تخصصی بالینی
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اسامي همكاران کميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي :
دکتر باقر الریجانی معاون آموزشي ودبیر شورا ،دکتراسماعیل ایدنیقائم مقام دبیر شورا ،دکتر آبتین حیدر زاده مدير كمیته فني آزمونها وامور دستیاري
دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصيو دبیر شوراي آموزش پزشكي عمومي دکتر حبیب اهلل پیروی عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
ونماينده منتخب وزير ،دکتر محمد رضاصبری عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ونماينده منتخب وزير دکترسیدعلی صفوی نائینی معاون
حوزه ارزشیابي واعتباربخشي ،دکتر مهرداد حق ازلی معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي ،دکتراکبر فتوحیدبیرشوراي گسترش دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور  ،دکتر شهریار نفیسی رئیس دانشكده پزشكي تهران  ،خانم دکتر جرجانی رئیس دانشكده پزشكي شهیدبهشتي ،دکتر علی محمد اصغری
رئیس دانشكده پزشكي ايران ،دکتر محمدباقر خسروی رئیس دانشكده پزشكي شیراز،دکتر محمد حسن امامی دهکردی رئیس دانشكده پزشكي اصفهان
دکترسید مهدی کالنتررئیس دانشكده پزشكي يزد ،دکتر علیرضامردان شاهی ريیس دانشكده پزشكي مازندران،دکتر بهرام نیکخو رئیس دانشكده پزشكي
كردستان،دکتر سید کاظم شکوری رئیس دانشكده پزشكي تبريز ،دکتر عباس درجانی رئیس دانشكده پزشكي گیالن  ،دکتر فریده دارابی رئیس دانشكده
پزشكي شهركرد ،دکتر محمد فکور رئیس دانشكده پزشكي اهواز ،دکترعلیرضا خویی رئیس دانشكده پزشكي مشهد،دکتر محمد علی امیر زرگررئیس
دانشكده پزشكي همدان ،دکتر علی ارجمندشبستری رئیس دانشكده پزشكي اراك ،دکتر جان محمدی رئیس دانشكده پزشكي بابل،دکتر قاسم میری علی
آبادی رئیس دانشكده پزشكي زاهدان  ،دکترمحمد رضا شکیبی رئیس دانشكده پزشكي كرمان ونماينده منتخب وزير،دکتر سید امیرحسین قاضی زاده
هاشمی عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ونماينده منتخب وزير ،دکترمحمد رضا ظفرقندی عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
و نماينده منتخب وزير،دکتر سید محمد تقی طباطبایی عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي و نماينده منتخب وزير ،دکترنیره اسالمی
كارشناس كمیسیون دائمي معین دبیرخانه شوراي اموزش پزشكي و تخصصي

اسامي مدعوین در جلسۀ کميسيون تدوین وبرنامه ریزي آموزشي:
دکتر حسن هاشمی (تخصصی رادیولوژی)دکتر منوچهر نخجوانی (فوق تخصصی غدددرون ریزومتابولیسم )دکتر معصومه گیتی
(تخصصی رادیولوژی)دکتر زیبا مسیبی(فوق تخصصی طب نوزادی وپیرامون تولد)دکتر ناصر سیم فروش (جراحی کلیه ومحاری ادراری
تناسلی)

اولین برنامه آموزشی رشته تخصصی بالینی زنان وزایمان در در هفتادو چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی وتخصصی
بهمن 6983تصویب وبه دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ گردید.
بازنگری برنامه آموزشی رشته تخصصی بالینی زنان وزایمان در اردیبهشت ماه 6931در کمیته تدوین برنامه آموزشی مورد
بررسی قرار گرفت.
برنامه آموزشی رشته تخصصی بالینی زنان وزایمان در تاریخ  6931/7/61در کمیسیون تدوین و برنامهریزی آموزشی مورد
بررسی وتصویب قرار گرفت.
برنامه آموزشی رشته تخصصی بالینی زنان وزایمان در تاریخ  6931/7/12در کمیسیون دائمی معین مورد بررسی وتصویب
قرار گرفت و به هشتاد وهفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ 6931/3/12جهت تنفیذ ارایه گردید.

4

بر نامه آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی  -تاریخ تنفیذ در هشتادوهفتمین نشست شورا–آذرماه6931

مقدمه :
آموزش رشته زنان و زایمان در دانشگاه ها برای تربیت متخصصین این رشته در حیطه بیماری های زنان و زایمان و مراقبت های
بهداشتی و پیشگیری ،غربالگری و پیگیری الزم و ضروری است .با توجه به پیشرفتهای علمی و پژوهشی گسترده در این زمینه
و با توجه به تغییرات در الگوی بار بیماریها و ایجاد نیازهای جدید بدلیل افزایش آگاهی مردم ،توسعه و پیشرفت روشهای
پیشگیری از بیماری ،غربالگری ،تشخیص و درمان ،پیشرفت دانش فن آوری در این زمینه و ارتقای سطح سالمت ،ضروری است
برنامه آمو زشی این دوره همگام با تغییر فوق بازنگری و تدوین شود .بدین منظور کمیته تدوین برنامه آموزشی رشته زنان
تشکیل گردید و از طریق نظرخواهی از خبرگان ارزیابی برنامه های موجود و مرور برنامه های دانشگاههای منتخب و معتبر خارج
از کشور ،برنامه آموزشی دوره تخصصی زنان و زایمان تدوین گردید .بازنگری در این برنامه در راستای اهداف راهبردی این رشته
و ارتقای کیفیت آموزشی میباشد و اجرای برنامه و تجربیاتی که در حین اجرا کسب خواهد شد فرصتهای بیشتری برای ارتقاء
فراهم خواهد کرد و در این راستا از نظرات فراگیران ،اعضای هیئت علمی ،مسئولین اجرایی و سایر صاحب نظران در بازنگری
استفاده خواهد شـد.

کمیته باز نگری برنامه تخصصی رشته زنان و زایمان

عنوان رشته به فارسي و انگليسي :
Obstetrics and Gynecology

زنـان و زایمـان

تعریف رشته :
رشتـه زنان و زایمان یکی از رشته های تخصصی پایه است که به پیشگیری ،به ویژه غربالگری ،تشخیص ،درمان و پیگیری
بیماریهای دستگاه تولید مثل زنان و بیماریهای پستان مرتبط با این رشته و عواملی که بر ارتقای سالمت زنان در این حیطه
تأثیر می گذار د و همچنین به مراقبت و مداخالت مرتبط با مادر و جنین در حین بارداری و زایمان فیزیولوژیک و مداخله ای
خدمات سالمتی
پژوهشی و
برنامهآموزشی،
تدوین های
در زمینه
میپردازد .دانش آموختگان این رشته دانش و مهارتهای تخصصی خود را
....................
تخصصی
آموزشی رشته
کمیته
در اختیار جامعه قرار خواهنـد داد.

طول دوره آموزش :
طول آموزش در این دوره  4سال است .
خالصه نياز سنجي هاي انجام شده ،یا پيشنهادات تغيير:
تغییر در روش آموزش در رشته زنان و مامایی همگام با نیاز های گیرندگان خدمت ،ترکیب جمعیتی ،سیاست های جمعیتی ،تغییر در
توزیع فراوانی عوامل خطر رفتاری و محیطی ،مشکالت اجتماعی و اقتصادی ،شاخص های سالمت و توسعه فن آوری با در نظر گرفتن
منابع و دسترسی به امکانات در تمام سطوح مورد نیاز است.

تغييرات عمده این برنامه نسبت به برنامه قبلي:
*
*
تغییرات عمده در این برنامه نسبت به برنامه قبلی دیده شده عبارتنداز :
*
٭ در محتوای آموزشی بر حسب نیاز تغییراتی داده شده است.
٭در طول دوره های چرخشی تغییراتی داده شده است.
٭دوره های چرخشی رادیولوژی و بیهوشی حذف شده است.
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تاریخچه وسيرتكاملي رشته:
در جهان:
کلمـه ژنیکـولـوژی که برای اولیـن بار در اواسط قرن  63بـکار برده شـد ،در لغت نامه آکسفورد بدین صـورت تعـریـف شده است:
دپارتمانی از علوم پزشکی که عملکردها و بیماریهای مـربـوط بـه زنـان را درمان میکنـد .در سـال  6812کلمه ژنیکولوژی نشان
دهنـده فیزیولوژی و پاتولوژی در زنان غیرحامله بود .بااینکه بیشتر آنچه که در مـورد ریشه ژنیکولـوژی میدانیـم به زمان باستـان
برمیگردد ،ولی در واقـع حیطه ای از پزشکی که امـروزه آن را بنام ژنیکولـوژی می نامیم ریشه جدید دارد .در قرون گذشته ،تاریخچه
جراحی زنـان با تاریخچه جراحی عمومی درهم آمیختـه و گفتـه می شـد که هر دو یکی است Soranus .پزشک رومی در کتاب خود
تحت عنـوان ژنیکولـوژی در ارتبـاط با مشکالت قبل و بعد از زایمـان و نیز مسائل مربـوط به زایمـان بحث نمـوده است .کتاب این
پزشک یکی از اولین Textهایی است که در ارتبـاط با ژنیکولـوژی اپراتیـو نوشته شده است .برای اولین بار John Hunter
انگلیسی ( )6818 -6239و برادر بزرگش  )6268 -6289( Williamاقدام به تدریس زنـان نمودنـد و کتاب ویلیامـز در مـورد رحم
حامله را با جزئیاتش در مورد ساختمانهای لگن زنان منتشر کردنـد .اولین بار  Sir James Simpsonجراح و متخصص زنان
اسکاتلنـدی از میـز آشپزخانه برای کاهش عفونت پس از عمل برای جراحی استفاده نمـود .در سال Ignaz Semmelweis ،6841
متخصص زنانی بود که توانست میـزان عفونت بعـد از زایمان را کاهش دهد .پس از وی در اواسط  6811میـالدی  Josef Listerبا
معرفی کاربولیک اسید برای ضدعفونی کردن سوچورها ،لباسها و وسایل نقش بزرگی را برای انجام جراحی ایمن در زنان ایفا کرد .اولین
جراحی زنان که بصورت برداشتن کیست بزرگ تخمدانی بود توسط  )6226 -6891( -Ephraim MC Dowellانجام گرفت .در
اواسط قرن  James Marion 63آمریکایی ترمیم فیستول وزیکول واژینال را انجام داد و از پیشگامـان این نـوع جراحی در زنان
بود .در سال  Ornella Moscucci ،6883درمورد تاریخچه ژنیکولوژی در بریتانیا از جراح برجسته ای از بیرمنگام یعنی Lawson
 Tailیاد میکنـد که کتاب بیماریهای زنـان و جراحی شکمی را منتشر کرد .برای مثـال در دوره رنسانس کتابی تحت عنـوان
 Gynoeciaتوسط ) Caspar Wolf (1532- 1601منتشر شد که بیشتر در مورد حاملگی و زایمان بود .در اواسط قرن  63از
اسپکولوم بعنوان یک وسیله تشخیصی استفاده شد و  Joseph Recamierدر اوایل قرن  )6224 -6851( 63در پاریس مجدداً
اسپکولوم را معرفی کرد .این  Dr. Williams S.Halstedبود که در بیمارستان جان هاپکینز در بالمیتـور شروع به استفاده روتین
از دستکش نمود .با شـروع قرن  11در آمریکا در بیمارستـان جان هاپکینز  (1858- 1943) Howard A.Kellyبه عنوان
 Leaderژنیکـولـوژی شـروع به تربیت متخصصین زنـان نمـود .بسیاری از Text bookهایی که در بیشتر جاها بـکار میـرود از
این نویسنده می باشد .یکی از پیشرفت های بـزرگ در قـرن اخیـر در حیطـه زنـان تشخیص زودرس و درمـان سرطانهای دهانه رحم
است که با انجام سیتـولوژی و تشخیص زودرس سرطان  Insituممکن گردید.
در سال  )6889 -6311( George N Papanicolaou ،6349و  (1894- 1963) Herbert Teautمقالـه خود را تحت
عنـوان تشخیص سرطان دهانـه رحم با استفـاده از اسمیر دهانه رحم منتشر نمـودند .کولپوسکوپی در سال  6311توسـط Hams
 Hinselmannدر آلمان معرفی شد و بُعد جدیدی را در تشخیص سرطان دهانـه رحم بـاز کرد.
پس از جنگ جهانی دوم یک دوره واقعی حیرت انگیز در پیشرفت علوم پزشکی و همراه با انفجار تحقیقات پزشکی ،ایجاد بیمارستانهای
جدید بود.
در سال  Richard Te linde- 1946برای اولین بار کتاب تلینـد را منتشر کرد .در بین علوم پزشکی ،هیچ رشته ای ماننـد رشته
زنان و مامایی دچار تحول نشده است.
اولین بار در سال  6366الپاراسکپی که بنام ارگانوسکوپی گفته می شـد در بیمارستان جان هاپکینز انجام گرفت .پس از آن در سال 6321
الپاراسکپی با نور سرد فیبرواپتیک وارد بازار شده و جراحی با الپاراسکپی شکوفـا شد .تلینـد یکی از بزرگان رشته زنان بود و کتاب او
زیربنایی شد برای سایر اساتید تا این کتاب را هر  8 -5سال با توجه به روشهای جدید جراحی و نیز شناخت پاتولوژی و اندوکرینولوژی
زنان به رشته تحریر درآورند .مطالعات مختلف از زندگی زنان در سالهای قبل از تولد حضرت مسیح ( 1111سال قبل از میالد) نشان
میدهد که زنان عمر کوتاهتری داشته و بارداری و زایمان دلیل کاهش عمر زنان بوده است .انجام عمل سزارین اولین بار در کارهای
 Francois Roussetدر سال  6586نشان داده شده است .در پاریس طی  31سال تا  6821میالدی مادری از جراحی سزارین جان
سالم بدر نبرد تا اینکه در سال  6881تحولی در انجام این عمل صورت گرفت و  Max Sangerدر  Crede at Leipzigدوختن
رحم را پیشنهاد کردند .اولین سزارین -هیسترکتومی با حفظ دهانه رحم توسط  Porroدر سال  6821انجام گرفت.
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اولین جراحی اکستراپریتونیال توسط  Frankدر سال  6312انجام شد .اولین بار در سال  Kronig ،6361برشی طولی در سگمان
تحتانی باالی چین مثانه را برای پیشگیری از عفونت پیشنهاد کرد و این روش را با تغییرات جزئی برای انجام در ایاالت متحده پیشنهاد
کرد ( .)6363تغییرات اساسی در انجام سزارین توسط  Kerrدر سال  6311پیشنهاد شد و او بجای برش طولی برش عرضی را برای
سزارین پیشنهاد نمود .در اواخر سال  6311میالدی مانیتورینگ مداوم قلب جنین به پراکتیس مامایی وارد شد و تا آن زمان از
فتوسکوپ برای سمع قلب جنین استفاده میشـد .اولین بار در سال  Donald ،6358و همکارانش التراسوند را در مامایی بکار بردند و
در حال حاضر استفاده از این روش از اجراء جدا ناپذیر ارزیابی جنین است .طب مادر و جنین یکی از شاخه های مهم  Medicineرا
تشکیل میدهد .از پیشگامان آندوکرینولوژی زنـان میتوان  Leon Speroffرا نام برد که از پایه گذاران ژنیکولوژی -آندوکرینولوژی
بالینی و نازایی میباشد .در سال  6328میالدی  Robert Edwards, Patrick Steptoeاولین بچه آزمایشگاهی را بدنیا آوردند
و در طی سالیان گذشته هزاران جنین با  IVFبدنیا آمده اند.

در ايران:
بر اساس وجود داستانی در شاهنامه فردوسی انجام زایمان بروش سزارین (رُستَمزایی یا رُستَمینه) در ایران قدمتی طوالنی دارد که نشان
می دهد این شیوه زایمان برای اولین بار در ایران انجام گرفته است و از داروی بیهوشی برای بیهوشی و از سوچور برای ترمیم زخم
استفاده شده است.
تاریخچه پزشکی در ایران به دوران ناصـرالدین شاه قاجار و وزیر با کفایت او میـرزا تقی خان امیـرکبیـر برمیگردد .تأسیس مدرسه
طب دارالفنون و چندین بیمارستـان به شیوه نوین در تهـران ماننـد :بیمارستانهای نظامی -دولتی تهران -سپهساالر -وزیری -نجمیه-
فیروزآبادی و امیراعلم و برخی از شهرهای ایران در این دوره میباشد .مدرسه طب در سال  6132استقالل یافت و در اسفند  6961اولین
اساسنامه دانشکده طب به تصویب شورای دانشگاه رسید .در تهـران از سال  6132مامایی جزء برنامـه مدرسه طب تعیین شد .در
سال  6911با همت دکتر امیر اعلم مریضخانه نسوان افتتاح شد .این مریضخانه از زمان تاسیس تا سال 6918ش .زیر نظر دکتر علیرضا
مهذب السلطنه بود و او فعالیش را با همکاری دو نفر پرستار آغاز کرد .در ادامه با استخدام اطبای فرنگی که در مامایی و بیماریهای زنان
تخصص داشتند ،به کار خود ادامه داد .با دایر شدن دارالمعلمات به دستور میرزا احمد خان نصیرالوله (بدر) بطور مرتب دو شاگرد هفته
ای سه روز برای فرا گرفتن دروس مربوط به زنان و فن مامایی به مریضخانه نسوان می رفتند و این پایه مدرسه مامایی در سال های بعد
شد .اولین بیمارستان زنان بیمارستان وزیری بود که به همت دکتر جهان شاه صالح در شهریور 6919پایه گذاری شد .وی ریاست این
بیمارستان و ریاست بخش جراحی بیمارستان زنان و ریاست آموزشگاه مامایی را بعهده داشتند و در سال  6912در کنار کار آموزش به
عنوان رئیس دانشکده پزشکی منصوب شدند .از سال  6991جراحی های زنان بتدریج در بخش های زنان و زایمان بیمارستان گوهرشاد
تشکیل و به بیمارستان امام خمینی (پهلوی سابق) منتقل شدند .در شهرهای تبریز ( ،)6911شیـراز ( ،)6995اهـواز ( )6942و مشهد
بخشهای زنان و زایمان تأسیس شدند .در سال  6941گروه آموزشی بیماریهای زنـان و زایمـان تشکیل شـد .در حال حاضر در 11
دانشگاه دستیار در رشته زنان و زایمان تحت تعلیم می باشند و بیشتر این مراکز در تربیت دستیار در دوره های فلوشیپی این رشته نیز
شامل نازایی ،پری ناتولوژی ،الپاروسکپی و اختالالت کف لگن وانکولوژی نیز فعال می باشند.

حدود نياز به تربيت متخصص در این رشته در ده سال آینده :
براساس گزارشات سازمان جهانی بهداشت و باتوجه به مطالعات جامع نیازسنجی در جمعیت معیـن و براساس تخت های بستری ،تعداد
مراجعات و تعداد پزشک ،سهم متخصصین به جمعیت بطور متوسط ،در هر صدهزار نفر جمعیت  9نفر برآورد می شود .برای متخصصین زنان
و زایمان این تعداد را بر اساس منابع مختلف  3/3-8نفر در صد هزار نفر برآورد کرده اند .به این ترتیب تعداد نیاز به این تخصص در کشور
در حال حاضر  9511نفر و برای  61سال آینده ،حدود  4111نفر خواهد بود .در حال حاضر حدود  5111نفر متخصص این رشته در کشور
مشغول خدمت هستند .لذا حدود نیاز کشور به تربیت نیرو در این حیطه تخصصی تا  61سال آینده  6511نفر و با کسر افرادی که طی  61سال
آتی از عرصه خدمات در این حیطه خارج می شوند ،حدود  6111نفر خواهد بود .با این حساب نظر به اینکه در حال حاضر در  11دانشگاه در
این رشته ،دستیار تخصصی تربیت می شوند ،پذیرش ساالنه  611دستیار توصیه می شود ( .طبق مصوبه شورای آموزش پزشکی ورودی این
رشته فقط مختص خانم ها است و از سال تصویب این قانون اجرا می شود).
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فلسفه (ارزش ها و باورها) :

)Philosophy (Beliefs & Values

شامل (

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



مبـانی الهی و معنـوی :با توجه به منش الهی و معنوی مردم کشور ،رعایت ارزشهای الهی و معنوی در کلیه مراحل
آموزش و همچنین اقدامات درمانی الزم بنظر میرسد .این امر فراتر از مذهب خاصی شامل کلیه ادیان رسمی کشور
میباشد که به نحو اکمل در دین مبیـن اسـالم نیز به آن پرداخته شده است .مبانی مانند :نظارت مستمر خداوند بر



بندگان ،راستگویی ،امانت داری و حقوق افراد میباشـد.
سـالمت محـوری :توجه ویژه به مع نای سالمت که مفهومی فراتر از عدم بیماری است و رفاه کامل جسمی ،اجتماعی،
روانی و معنوی را در برمی گیـرد .این اصل در کلیـه اقدامات باید محـور باشد و در برخورد با مراجعه کننـدگان باید
درنظر گرفتـه شـود.



کرامـت انسـانی :این امر به عنوان یک ارزش اخالقی همواره باید درنظـر باشـد .احترام به حق انتخاب و تصمیم
بیمار (اتونومی) ،عـدم اصـرار و نفع رسانی همـراه آن مطـرح است.




از مفاهیم دیگر سالمت در سطح ملی تعیین اولویت های سالمت و اقـدام در جهت تحـقق آنهـا است.
عـدالت در توزیـع سالمـت :از موارد دیگر عدالت توزیعی میباشد که خدمات سالمت و بودجه آن بطور منصفانـه
ای بین برنامه های مختلف تقسیم شود بطوریکه بیشتـرین نفـع به جامعه برسد و اینکه تمامی افراد از حداقل
خدمات و دسترسی به خدمات برخوردار باشند و امکان استفاده از خدمات تخصصی هم با روشهای منصفانه ای در



اختیار ایشـان باشد.
جامـع نگـری :کلیـه اقدامات و برنامه های آموزشی باید بصورت جامع جوانب موضوع را مـدنظـر قـرار داده و این
امر را به دانشجویان آموزش دهـد که با بیمار بصورت یک جانبـه برخورد نکننـد و سعی شود تمام ابعـاد روحی،
روانی ،جسمی ،اقتصادی ،اجتماعی و تمام موارد مؤثـر و دخیل در موضوع را درنظـر بگیـرنـد.



جامعـه نگـری :در این موضوع باید پزشکی و آموزش رشته زنان و مامایی بصورت جامعه نگر باشـد و مسائل و
مشکالت و بیماریهـای مبتال به افراد جامعـه و موارد شایـع کشور ایران و حتی مناطق مختلف کشور و اقـوام
متنوع ایرانی در آموزش دستیاران زنـان و مامایی درنظـر گرفته شـودCOME (Community Oriented .

)Medical Education



اجتنـاب از انـگ زدن :از مشکالت مطرح در سطح جامعه خطـر انگ زدن ) (Stigmaبه بیمـاران خاص است که
متأسفانه میتواند هم در پرسنل بهداشتی -درمانی و هم در بیماران دیده شود که باید در این زمینه اقدامات و
آموزشهای الزم انجام شـود.



اخـالق حرفـه ای :در تمام مراحل رعایت اصول اخالقی از ارزشهای اصیل الهی و انسانی است .بویـژه رعایت اصول
اخالق حرفه ای ماننـد :رازداری -احترام به اراده فـرد (اتونومی) -عدم اصـرار و سودرسانی -ارائه خدمات با کیفیت
مناسب -اطالع رسانی راجع به اقدامات و کسب رضایت -عدم تصمیم گیری بجای بیمار و اجازه دادن به او که با
توجه به اطالعات تصمیم بگیرد از مهمترین لوازم اقدامات سالمتی است که باید در آموزش دانشجویان و اقدامات
بالینی آنها مورد توجه قرار گیـرد و در صورت امکان بصورت موردی به ایشان آموزش داده شـود.
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دورنما(چشم انداز):

Vision:

در  61سال آینـده انتظار میرود در حیطه آموزش به استانداردهای جهانی دست یابیم و در حیطه پژوهش ،تولیـد علم و ارائه
خدمات پزشکی برترین منطقـه خواهیـم شـد.

رسالت (ماموریت):

Mission:

تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز ،توانمند ،دلسـوز ،مسئولیـت پذیر ،دانش پژوه و حساس به سالمت افراد و
جامعه در حیطـه تخصصی زنان و زایمان است که تخصص خود را در زمینه های پیشگیری ،غربالگری ،تشخیصی ،درمانی،
آموزشی ،پژوهشی ،مشاوره ای و مدیریتی در اختیـار افراد و جامعـه قرار دهنـد .سالمت محور باشند و در راستای گسترش
پژوهش ها و مرزهای دانش در این رشتـه گام بردارنـد.

پيامد هاي مورد انتظاراز دانش آموختگان:



Expected outcomes

صالحیت انجام مهارتهای تکنیکی از قبیل گرفتن یک تاریخچه طبی ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی و شیـوه
زندگی را داشته باشنـد .بتواننـد یک معاینه فیزیکی کامل انجام داده ،یافته ها را تفسیر کرده و آنها را جمع
بندی نماینـد .را ههای رسیـدن به تشخیص را مشخص نموده و برای مشکل بوجود آمده طرح درمانی منـاسب








بریزنـد.
برای انجام پروسیجـرهای عملـی شایستگی الزم را کسب نمایـند.
بایـد صالحیت بررسی یک بیمـار را داشتـه باشـند.
بایـد صالحیت اداره و درمان یک بیمـار را داشتـه باشنـد.
در ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماریها صالحیت الزم را کسب نماینـد.
برای برقراری ارتباط با بیمـار صالحیـت داشتـه باشنـد.
در بازیابی اطالعات و نحوه استفاده از اطالعات صالحیت الزم را کسب نمایند و این نتیجه و  Outcomeبه
شرطی به دست می آید که فهم کامل از علوم اساسی بالینی و اجتماعی کسب کرده باشند .نگرش مناسب به
رشته و فهم کافی از مسائل اخالقی داشته باشند و مسئولیت های قانونی خود را بدانند .مهارت الزم برای
تصمیم گیری و قضاوت بالینی کسب کرده باشن د و بتواند نقش خود را بعنوان یک متخصص زنان و مامایی در
داخل سیستم ارائه کننده خدمات سالمتی ایفا نماینـد .تمایل به توسعه فردی داشته باشند .کسب این صالحیت
ها ممکن نخواهد شد مگر اینکه کار درست را انتخاب کنند و آن را درست انجام دهنـد.



نقش هاي دانش آموختگان در جامعه:

Roles:

دانش آموختگان این دوره در نقش های زیر در جامعه ایفای نقش می نمایند :
* تشخیصـی -درمانی -مراقبتی و پیگیـری و غربالگـری
* آموزشی
* پژوهشی
* مشاوره ای
* مدیریتی
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وظایف حرفه اي دانش آموختگان:

Tasks:

وظایف حرفه اي دانش آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زیر است:
در نقش تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي :

٭ پشتوانه محکمی از اطالعات پایه و بالینی کسب کرده باشد و بتواند آن را در طول اشتغال پزشکی خود در سطح مطلوب
حفظ کننـد و براساس یافته های علمی روزآمـد طبابت نمـایـند.
٭ مهارتهای بین فردی جهت برقراری ارتباط برمبنای اعتمـاد و احترام متقابل بین پزشک و بیمار جهت ارزیابی و درمان
کسب نمایند.
٭ وضعیـت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مذهب و نـژاد بیمـار را درنظـر بگیرند.
٭ ب ه سؤاالت بیمـار در مورد بیماری و درمان آن ،آثار جانبی و نتایـج احتمـالی پاسخ دهند.
٭ در قبـال بیماران خود احساس مسئولیت نماین د ،این امر از طریق دردسترس بودن در هنـگام نیاز بیمار ،حفظ اسـرار وی،
تـالش برای تأمیـن راحتی جسمی و روانی وی تأمیـن میگـردد.
٭ مستقیم با اعضاء خانواده ،اعضاء تیم سالمت و درصورت نیاز مسئولین مددکاری و نظام سالمت جهت رفـع مشکل بیمـار
مشاوره نمایند.
٭ پرونـده پزشکی بـرای بیمـارتشکیل دهند.
٭از بیمار شرح حال دقیق اخذ نموده و با تشریک مساعی بیمار معاینات پزشکی انجام و در پرونده بیمـار ثبت نمایند.
٭ ارزش و اهمیت مطالعات آزمایشگاهی ،تصویـرنگاری و سایر روشهای تشخیصی و توانایی تفسیـر نتایـج آنها و درخواست
این موارد با درنظر گرفتـن مبنای علمی و وضعیت اجتماعی -اقتصـادی بیمـار را بدانند.
٭ مشاوره های تخصصی مـورد نیـاز را درخواست نمایند.
٭ بیمـاری را تشخیص و آنرا در پرونـده ثبت نمایند.
٭ مـؤثـرترین ،کم خطرترین و کم هزینـه ترین رویکرد درمانی ،اعم از درمان دارویی ،جراحی ،توانبخشی ،تسکینی و
حمایتی برای بیمـار را انتخـاب نمایند.
٭ بیمـاران را پیگیـری و در صورت نیـاز آنها را ارجاع دهند.
٭ اطالعات را ثبت و مـدارک پزشکی مرتبـط با آن را تنظیـم نمایند.
٭ نسخه ای از پرونـده پزشکی بصـورت قابل استفـاده به بیمـار ارائـه نمایند.
٭ با پزشکان ارجـاع کننـده بیمـار و متخصصین رشتـه های دیگـر ،به گونـه ای که در تشخیص و درمان و پیگیـری کمک
نماید بصورت گروهی همـکاری متقابل نماینـد.
٭ با اصـول پزشکی قانونی مرتبـط با رشتـه زنـان و زایمـان آشنـا باشند.
٭ همـواره در جهت ارائه بهتریـن خدمات به بیمـار خود تـالش کنـند .از جمله هنگامی که الزم است بیمـاران خود را به
پزشکان مجـرب دیگر ارجاع و با آنهـا مشـورت نمـاینـد.
در نقش آموزشي :

٭اطالعات علمی خود را از طریـق استفـاده از اینتـرنـت و شرکت در بازآمـوزیها ،سمینـارها و کنگـره های مرتبـط با
رشتـه زنان و مامایی به روز نـگه دارند.
٭ مراقبتهـای اولیـه بهداشتی و پیشگیـری کننـده در زمینـه بیماریهـای طبی ،مشـکالت تغـذیـه ای ،جنسی ،خانوادگی،
ژنتیکی و رفتـارهای اجتمـاعی به بیمـاران و همـراهان و اعضای تیـم سـالمت را آموزش دهند.
٭ در تدریس متـون آموزشی و دستـورالعمل های مراقبت شـده در حیطـه تخصصی مرتبـط با نظام سـالمت مشـارکت
نمایند.
در نقش مشاوره اي :

* ارائه مشاوره تخصصی به بیماران ،همراهان ،متخصصین دیگر ،مدیران نظام سالمت و مراجع و سازمان های قانونی .
در نقش پژوهشي :
* همکاری در طرح های پژوهشی نظام سالمت و دانشگاهی.
* نشر یا گزارش نتایج تحقیقات انجام شده به مسئولین نظام سالمت.
* گزارش بیماری ها و مشکالت سالمتی مربوط به حیطه تخصصی در جامعه و ارائه راهکارهای اصالحی به مسئولین نظام
سالمت.
در نقش مدیریتي :

* رهبری و مدیریت تیم سالمت در حیطه تخصصی مربوطه
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توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار:

Expected Competencies & Procedural Skills:

الف :توانمندي هاي عمومي مورد انتظار( General Competencies):
توانمندي

روش آموزش

گردآوري و ثبت اطالعات :
 برقراری ارتباط موًثر حرفه ای
 اخذ شرح حال تخصصی
 ارزیابی و معاینه تخصصی بیماران
 درخواست منطقی آزمایشات پاراکلینیکی
 تشکیل پرونده ،ثبت اطالعات وتنظیم مدارک پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی
آموزش بر بالین
آموزش بر بالین
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی
تمرین بر بالین بیمار

استدالل باليني  ،تشخيص و تصميم گيري براي بيمار :
 تفسیرآزمایشات پاراکلینیکی
 ادغام یافته های بالینی وپاراکلینیکی
 استنتاج و قضاوت بالینی
 تشخیص بیماری
 تصمیم گیری بالینی جهت حل مساله بیمار
اداره بيمار ( :) Patient Management
مراقبت از بیمار ( ) Patient care

کالس نظری –Self study

 تجویز منطقی دارو (نوشتن نسخه دارویی و ) order
 انتخاب مناسبترین رویکرد تشخیصی ـ درمانی و اجرای آن برای بیمار
 درخواست و ارائه مشاوره پزشکی
 ایجادهماهنگیهای الزم و ارجاع بیمار
 آموزش بیمار
 پیگیری بیمار

برگزاری کارگاه آموزشی
کالس نظری –Self study
برگزاری کارگاه & Consulting
تمرین در طول دوره

توانمندي هاي دیگر :
 پژوهش
 ارائه مشاوره های تخصصی
 حمایت ودفاع از حقوق بیماران
 طبابت مبتنی بر شواهد
 استفاده از رایانه وجستجوی اطالعات علمی در منابع الکترونیکی

برگــزاری کارگــاه روش تحقیــق ومقالــه
نویسی
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توانمندي هایي که در بخش پریناتولوژي الزم است کسب شود:
سـال 6

دوره کاردیوتوپوگرام ()CTG Course

سـال 1

بدست آوردن توانمندی انجام سونوگرافی مامایی پایه

سـال 9

ارتقای توان مندی انجام سونوگرافی مامایی پایه

سـال 4

تکمیل و انجام مستقل سونوگرافی مامایی پایه

سونوگرافـي  Basicمامایـي
 .6سونوگرافی ترانس آبدومینال حاملگی  8-61هفته
 .1بررسی اندازه ،قرار ،پرزانتاسیون جنین
 .9بررسی حجم مایـع آمنیوتیک
 .4بررسی جفت
توانمنـدي ها :
٭مشاوره با بیمار
٭  Set upدستگاه سونوگرافی
٭تشخیص ساک حاملگی و اثبات وجود آن در داخل رحم
٭اندازه گیری ساک حاملگی
٭اندازه گیری صحیح )Crown-rump length (CRL
٭تعیین فعالیت قلب جنین
٭استفاده از یافته های سونوگرافی در بالین بیمار
٭ثبت وارائه نتایج به بیمار
٭تشخیص مثانه و  orientationراست و چپ
٭تهیه گزارش مناسب سونوگرافی
٭ترتیب دادن  follow upبعدی یا ارجاع

ارزیابي رشد جنين ،حجم مایع وجفت
Basic Ultrasound assessment of fetal size, liquor and the placenta
٭مشاوره با بیمار در مورد کار انجام شده
٭تعیین پروب مناسب و  set upمانینتور سونوگرافی
٭تعیین ضربان قلب جنین
٭تعیین قرار جنین
٭تعیین پرزانتاسیون جنین
٭اندازه گیری  (biparietal diameter) BPDترانس آبدومینال
٭اندازه گیری  (femur length) FLترانس آبدومینال
٭اندازه گیری ) abdominal circumference (ACترانس آبدومینال
٭اندازه گیری ) head circumference (HCترانس آبدومینال
٭ارائه نتایج به بیمار
٭تهیه گزارش مناسب
٭ارجاع در صورت نیاز
٭تهیه تصاویر ویدئوهای مناسب براساس پروتکل بیمارستانی
البته انجام مراتب فوق می بایست با  Supervisionباشد و انجام مستقل آن ضروری نیست.
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ليست حاملگيهاي پرخطر
٭تروما و بارداری
٭چاقی و بارداری

٭بیماریهای قلبی عروقی و بارداری
٭فشارخون مزمن و بارداری
٭بیماریهای ریوی و بارداری
٭بیماریهای کلیه و مجاری ادراری و بارداری
٭بیماریهای گوارشی و بارداری
٭بیماریهای کبد ،کیسه صفرا ،پانکراس و بارداری
٭بیماریهای خونی و بارداری
٭دیابت و بارداری
٭بیماریهای اندوکرین و تیروئید و بارداری
٭بیماریهای نسج همبندی و بارداری
٭بیماریهای ترومبوآمبولیک وبارداری
٭بیماریهای نورولوژیک ،سایکولوژیک و بارداری
٭بیماریهای پوستی و بارداری
٭بیماریهای نئوپالستیک و بارداری
بیماریهای عفونی و بارداری
٭بیماریهای مقاربتی و بارداری
٭ PTHومیکروآنژیوپاتی ها
٭پارگی زودرس کیسه آب و زایمان زودرس
٭حاملگی چند قلویی
٭حاملگی پست ترم
٭بیماریهای همولیتیک جنینی
٭)Intrauterine growth restriction (IUGR
٭پرزانتاسیون غیر طبیعی
٭اختالالت جفت (پرویا  ،دکولمان ،نفوذ غیر طبیعی جفت)
٭پلی هیدرآمنیوس
٭ناهنجاریهای جنین
٭ خونریزی آنته پارتوم
٭ مصرف مواد توسط مادر
٭عفونتهای جنینی TOPCH
٭کاهش حرکت جنین
٭شکم حاد
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مهارت هاي پروسيجرال (اقدامات تشخيصي و درماني)
تذکر:

تعداد دفعات ذکر شده در این جدول برای"یادگیری" است و دفعات انجام هر اقدام در طول دوره محدودیتی ندارد و بر حسب نیاز خواهد بود .کادر

در صورت نیاز قابل گسترش است.

پروسیجر () Procedure

مشاهده

کمک در انجام

انجام مستقل

کل دفعات

زایمان واژینـال فیزیولوژیک با یا بدون اپیزیوتومی

02

41

141

211

زایمان واژینـال مداخله ای (از جمله فورسپس ،وکیوم ،دوقلویی،

11

11

21

41

کوراژ و بریچ)

آشنایی با اصول زایمان بدون درد

5

15

11

91

انـواع سزاریـن

21

31

111

151

سـونوگـرافـی حاملگی

51

51

111

211

سـرکـالژدهانه رحم

2

3

5

11

کورتاژ تخلیـه ای

5

11

25

41

کورتاژ مـول )(Mole Suction Curettage

3

4

8

15

ترمیم پارگی درجه9و 4پرینه

1

1

3

5

بستن شریان رحمی و تخمدانی

1

1

3

5

سزارین هیسترکتومی و یا هیسترکتومی مول

1

1

3

5

کولپوسکوپی-بیوپسی سرویکس

31

21

11

61

هیستروسکپی تشخیصی

5

5

21

31

هیستروسکپی درمانی

5

5

11

21

سـونوگـرافی ژنیکولوژی

11

11

31

51

الپاراسکپی تشخیصی
الپاراسکپی اوپراتیو (سطح *) I

21

21

11

51

21

21

11

51

کرایو -کوتر سرویکس

5

5

5

15

گذاشتن IUD

دیالتاسیـون و کورتاژ )(D&C

5

5

11

21

5

5

31

41

بیوپسی آندومتـر

5

5

21

31

هیسترکتومی ابدومینـال

11

41

25

75

هیسترکتومی واژینـال

2

4

4

11

کولپورافی قدامی یا خلفی و پرینورافی

5

11

11

25

سیستکتومی تخمدان یا اووفورکتومی یک طرفه (الپاراتومی)

5

5

11

21

حاملگی خارج رحمی

5

5

11

21

میـومکتـومی

5

5

11

25

آشنایی با تکنیک IUI

5

5

11

21

آشنایی با تکنیک IVF

5

5

-

11

کونیـزاسیـون )(Conization

5

5

5

15

بستـن لوله های رحمی ) (TLبا روشهای مختلف (الپاروتومی)

5

5

5

15

سـاکروکولپوپکسـی

5

5

5

15

( transobturator tape) TOT

5

5

5

15

5

5

5

15

Breast FNA with imaging guidance
پستان تحت گايد سونو

و بیوپسي

14

بر نامه آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی  -تاریخ تنفیذ در هشتادوهفتمین نشست شورا–آذرماه6931
واژینـوپـالستـی

1

1

-

2

رادیکال هیسترکتومی  +لنفادنکتومی  +پارشیال واژنکتومی
(ورتهایم )Wertheim
عمل جراحی کانسرهای تخمدان

2

3

-

5

3

7

5

15

عمل جراحی کانسر آندومتر

3

7

5

15

عمل جراحی کانسر ولو

1

1

-

2

اصالح اختالالت آناتومیک دستگاه تولیدمثل (از جمله هایمن
بدون سوراخ ،سپتوم واژن و سپتوم رحمی)
دبریـدمان جراحی

5

11

5

21

1

2

2

5

ترمیـم مثانه (سیستوتـومی)

1

2

2

5

آپانـدکتـومی

1

2

2

5

آزاد سازی حالب

6

1

1

5



* Optionalاست.

عناوین مهارتهاي عملي ضروري)(Core Procedural Skills Topics
د= دیدن

ردیف

ک = کمک

عنـوان مهـارت

م ت = انجام مستقل تحت نظارت مستقيم

کل دفعـات مـورد

سال 6

م = مستقل

سال1

نظارت = ن

سال9

سال4

نيـاز

الف -در حیطـه مامایی (توسط خود دستیـار)
6

زایمان واژینـال فیزیولوژیک با یا بدون

 111مورد

اپیزیوتومی

41،41 ،11

 51مورد

 51مورد

تکمیل Log

د-ک-م

م

م

 Bookو نظارت بر

 61مورد

 61مورد

 61مورد

 61مورد

د-ک

ک

م-ت

م

اتاق زایمان
1

زایمان واژینـال مداخله ای (از جمله

 41مورد

فورسپس ،وکیوم ،دوقلویی ،کوراژ و
بریچ)
9

آشنایی با اصول زایمان بدون درد

4

انـواع سزاریـن

 651مورد

5

سـونوگـرافـی حاملگی *

 111مورد

1

سـرکـالژدهانه رحم

 61مورد

2

کورتاژ تخلیـه ای

 41مورد

8

کورتاژ مـول

3

(Mole Suction

)Curettage
 - 6ترمیم پارگی درجه9و 4پرینه

 - 1بستن عروق رحمی و تخمدانی

 5مورد

 5مورد

 61مورد

 61مورد

91

د

ک

م-ت

م

 11مورد

 91مورد

 51مورد

 51مورد

د-ک

مت

م -ت

م

 51مورد

 51مورد

 51مورد

 51مورد

د-ک

م -ت

م -ت

م

 1مورد

 9مورد

 9مورد

 1مورد

د

ک

م -ت

م

 5مورد

 61مورد

 11مورد

 5مورد

د-ک-م

م

ن

ن

 65مورد

 9مورد

 4مورد

 4مورد

 4مورد

 5مورد

د
 6مورد
د

د-ک
6مورد
ک

م-ت
 6مورد
م–ت

م
 1مورد
م

 6مورد
د

 6مورد

 5مورد

15

 6مورد

 1مورد
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م-ت

م

ک

 6مورد
م-ت

 1مورد
م

69

ب -در حیطـه زنـان (پروسیجرهای تشخیصی -توسط خود دستیـار)
 5مورد
 11مورد
 91مورد
 11مورد
کولپوسکوپی-بیوپسی سرویکس
م-ت
د– ک
د-ک
 61مورد
 5مورد
 5مورد
 91مورد
هیستروسکپی تشخیصی
مت
د -ک
د
5
5
5
 11مورد
هیستروسکپی درمانی
م-ت
د -ک
د
 91مورد
 91مورد
 11مورد
 611مورد
سـونوگـرافی ژنیکولوژی
م -ت
م-ت
د-ک
 5مورد
 11مورد
 11مورد
 51مورد
الپاراسکپی تشخیصی
م-ت
د-ک
د
 5مورد
 11مورد
 11مورد
 51مورد
الپاراسکپی اوپراتیو (سطح  Iو *) II
م-ت
د
د
 5مورد
 5مورد
 5مورد
 65مورد
کرایو کوتر سرویکس
م
ک
د

 5مورد
م
 61مورد
م
 5مورد
م
 11مورد
م
 5مورد
م
 5مورد
م
---

62

گذاشتن IUD

 65مورد

 5مورد

 5مورد

 5مورد

----

68

دیالتاسیـون و کورتاژ )(D&C

 41مورد

63

بیوپسی آندومتـر

 41مورد

د
 5مورد
د-ک
 65مورد

11

هیسترکتومی ابدومینـال

 25مورد

-

ک
 5مورد
م -ت
 5مورد
م-ت
 15مورد
ک

م
 65مورد
م
 65مورد
م
 15مورد
م-ت

 65مورد
ن
 65مورد
ن
 15مورد
م

16

هیسترکتومی واژینـال

 61مورد

11

کولپورافی قدامی یا خلفی و پرینورافی

 15مورد

 1مورد
د
 5مورد
د

 1مورد
ک
61
ک

 9مورد
م-ت
 5مورد
م-ت

 9مورد
م
 5مورد
م

19

سیستکتومی تخمدان یا اووفورکتومی

 62مورد

 9مورد

4

 4مورد

 1مورد

د

ک

م-ت

م

 5مورد

 5مورد

 5مورد

 61مورد

د

ک

م-ت

م

 5مورد

 5مورد

 5مورد

 5مورد

د

ک

م-ت

م

 5مورد

 5مورد

 5مورد

 5مورد

د

ک

م-ت

م

 5مورد

 5مورد

-

-

د

ک

 - 9سزارین هیسترکتومی و یا
هیسترکتومی مول

61
66
61

64
65
61

 6مورد
د

 5مورد

یک طرفه (الپاراتومی)
14

حاملگی خارج رحمی

 15مورد

15

میـومکتـومی

 15مورد

11

آشنایی با تکنیک IUI

11

12

آشنایی با تکنیک IVF

61

18

کونیـزاسیـون )(Conization

 65مورد

13

بستـن لوله های رحمی ) (TLبا

 65مورد

روشهای مختلف (الپاروتومی)

16

 6مورد
ک

 5مورد

 5مورد

 9مورد

 1مورد

د

ک

م-ت

م

 5مورد

 5مورد

 5مورد

-

د

ک

م
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سـاکروکولپوپکسـی

91

( transobturator

61

 1مورد

 9مورد

 9مورد

 4مورد

مورد

د

د

ک-ت

م-ت

61مورد

 5-مورد

-

 9مورد

 1مورد

ک

ک-ت

 9مورد

 1مورد

ک

م-ت

 6مورد

 6مورد

د

ک

 9مورد

 1مورد

کمک دوم

کمک اول

96

TOT
)tape

91

Breast FNA with imaging
 guidanceو بیوپسی پستان

 61مورد

99

واژینـوپـالستـی

 4مورد

94

رادیکال هیسترکتومی  +لنفادنکتومی +

 61مورد

د
 5مورد

-

د
1مورد

-

د
پارشیال

واژنکتومی

 5مورد

(ورتهایم

-

د

)Wertheim
95

عمل جراحی کانسرهای تخمدان

 65مورد

91

عمل جراحی کانسر آندومتر

 65مورد

 5مورد

-

د
 5مورد

 5مورد کمک

 5مورد
کمک اول

 6مورد کمک

6مورد
کمک اول

 5مورد ک-ت

 5مورد
م-ت

دوم
-

د

دوم

92

عمل جراحی کانسر ولو

 4مورد

 1مورد

-

98

اصالح اختالالت آناتومیک دستگاه

 11مورد

د
 5مورد
د

 5مورد
ک

93

دبریـدمان جراحی

 8مورد

 9مورد
د

 6مورد
ک

41

ترمیـم مثانه (سیستوتـومی)

 8مورد

 9مورد
د

 6مورد
ک

46

آپانـدکتـومی

 8مورد

 9مورد
د

 6مورد
ک

41

آزاد سازی حالب

 8مورد

 9مورد
د

 6مورد
ک

تولیدمثل (از جمله هایمن بدون سوراخ،

 5مورد کمک

 5مورد
کمک اول

دوم

سپتوم واژن و سپتوم رحمی)



 1مورد

 1مورد
م

 1مورد

 1مورد
م

 1مورد

 1مورد
م

 1مورد

 1مورد
م

م-ت
م-ت
م-ت
م-ت
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راهبردهاي آموزشي :
این برنامه بر راهبردهای زیر استوار است :
یادگیری مبتنی بر وظایف (  ) task based
یادگیری مبتنی بر مشکل ( ) problem based
یادگیری مبتنی بر موضوع (  ) subject directed
یادگیری مبتنی بر شواهد (  ) evidence based
دیسیپلینری همراه با ادغام موضوعی در صورت نیاز 

Educational Strategies:
تلفیقی از دانشجو و استادمحوری 
یادگیری جامعه نگر (  ) community oriented
آموزش بیمارستانی (  ) hospital based
یادگیری سیستماتیک 
آموزش  compulsoryو در بخش کوچکی از دوره  elective

روشها و فنون آموزش (روش هاي یاددهي و یادگيري) Teaching & Learning Methods: :
در این دوره  ،عمدتاً از روش ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد :
* انواع کنفرانس های داخل بخشی ،بین بخشی ،بیمارستانی ،بین رشته ای از قبیل رشته داخلی و جراحی و بین دانشگاهی،
شرکت در  Joint clinicبا بخش غدد
* بحث در گروه های کوچک ـ کارگاه های آموزشی ـ ژورنال کالب و کتاب خوانی ـ  Case presentationـ توموربورد
* گزارش صبحگاهی ـ راندهای کاری و آموزشی ـ انجام مشاوره های تخصصی همراه با استاد ـ آموزش سرپایی ـ آموزش در
اتاق عمل یا اتاق پروسیجر ـ کلیشه خوانی ـ تحلیل بیماران دشوار
* اجرای گزارش صبحگاهی بصورت  Multidisciplinaryبا رادیولوژی ،عفونی ،غدد ،قلب ،بصورت الزامی هفته ای یک روز
* استفاده از تکنیک های آموزش از راه دور بر حسب امکانات.
* مشارکت در آموزش رده های پایین تر .
* self education, self study
* روش و فنون آموزشی دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشی.

اسامي رشته ها یا دوره هایي که با این دوره در انجام بعضي پروسيجرها همپوشاني یا تداخل باز دارنده دارند
الف:همپوشاني :این دوره در انجام بعضی اقدامات تشخیصی -درمانی ) (proceduresبا دوره ها یا رشته های جراحی عمومی،

ارولوژی و رادیولوژی همپوشانی دارد.
ب :تداخل حرفه اي:
-

پيشنهاد براي رفع مشكالت ناشي از تداخل حرفه اي:

دانش آموختگان این دوره ،در موارد پیچیده زیر که نیازمند انجام کار به صورت تیمی است به عنوان عضو یا رهبر تیم،
برحسب نوع کار ،آنرا در قالب تیم به انجام خواهند رساند:
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ساختار کلي دوره آموزشي:
سال دستياري

بخش  ،واحد یا عرصه محتوي ـ اقدامات

مدت زمان( ماه )

آموزش
کالس درس -اتاق کار کارگاههای  –CPR- Medical Recordبزرگساالن و نوزادان -کارگاه تغذیه قبل از شروع
سالن با شیر مادر -تجویز منطقی دارو و آزمایشات پاراکلینیکی– اخالق حرفه ای-
گروهی،
کارگاههای توجیهی آزمونهای نوین– کارگاه آموزش اصول اتاق عمل– رسمی دوره یا
اجتماعات گروه
یا مرکز مجری -EDO-کامپیوتر -روش تحقیق و مقاله نویسی ،کارگاه پزشکی قانونی ،زایمان
در طول سال
فیزیولوژیک ،کارگاه آشنایی با اصول اتاق عمل (وسایل ،استریلیزاسیون ،انواع
–EDCمرکز کامپیوتر
سوچورها )
اول یک ماه
ویزیت بیماران سرپایی برحسب نوع درمانگاه – انتخاب بیمار برای
درمانـگاههای
بستری و تشکیل پرونده  -پیگیری مشاوره های تخصصی بیماران-
تخصصی طبق برنامه انجام پروسیجرهای سرپایی -آموزش رده های پایین تر -پاسخگویی
مشاوره های تخصصی درخواست شده و اقدامات دیگر طبق
به
تنظیمی
برنامه های تنظیمی بخش
بستـری ویزیت بیماران بستری شده -مراقبت از بیماران -تثبیت بیماران-
بخشهای
آماده سازی بیماران برای عمل -انجام پروسیجرهای تشخیصی درمانی
طبق برنامه تنظیمی
بر بالین بیمار -آموزش رده های پایین تر و اقدامات دیگر طبق برنامه
های تنظیمی بخش
شرکت در عملهای جراحی بصورت مشاهده ،با کمک ،تحت نظارت و
اتـاق عمـل
انجام مستقل طبق برنامه تنظیمی بخش
شرکت در انجام پروسیجـرها بصورت مشاهده ،کمک یا انجام مستقل
اتـاق پروسیجـر
طبق برنامه های تنظیمی بخش
موارد آورده شده در صفحه 16
بخش نازائی
بخش انکولوژی زنان* موارد آورده شده در صفحه 16

بخشچرخشی()6

 ICUبزرگساالن و
بیهوشی

بخشچرخشی()6

 NICUنوزادان
بخشچرخشی()1
آسیب شناسی
بخشچرخشی()9
جراحی عمومی
بخشچرخشی()4
بخش ارولوژی
بخشچرخشی()4
اختالالت کف لگن*

 6ماه

در طول دوره 1روز در
4-9-1-6

هفتـه
هفته ای یک بار در
گزارشهای صبحگاهی

4-9-1-6

در طول دوره هر روز

4-9-1-6

در طول دوره حداقل 1
روز در هفته
برحسب مورد

سال سوم
1و9و4

 6ماه
 4ماه

موارد آورده شده در صفحه 16

سال اول

 65روز

موارد آورده شده در صفحه 16

سال اول

 65روز

موارد آورده شده در صفحه 16

سال دوم

موارد آورده شده در صفحه 16

سال سوم

در طول دوره به صورت
کارگاهی یاموردی
 6ماه

موارد آورده شده در صفحه 16

سال سوم

 6ماه

موارد آورده شده در صفحه 16

سال 4

 1ماه

4-9-1-6

توضيحات:
*اگر فلوشیپ انکولوژی در بخش دارند رزیدنت سال  1یکماه ،سال  ،9یک ماه و سال چهار  1ماه این دوره را تکمیل می کنند .در مراکزی که
فلوشیپ انکولوژی ندارند با استاد مربوطه این دوره را تکمیل می کنند .در غیر اینصورت جهت تکمیل دوره به دانشگاه دیگر معرفی می شوند.
اگر در مرکز تربیت کننده دستیار درمانگاه حاملگی های پر خطر باشد ،مراقبت از حاملگی های پرخطر در این درمانگاه ها صورت می گیرد .در
غیر این صورت از درمانگاه های عمومی استفاده می شود.
* اختالالت کف لگن (یوروژنیکولوژی) 1 :ماه در سال  ،4در بخشهایی که فلوشیب تربیت می کنند باید ماه حضور در بخشهای فلوشیپی پر شود و
در بخشهایی که فلوشیب ندارند تعداد عمل را با استاد مربوطه پرکنند.
* 65روز باقیمانده با صالحدید مدیر گروه به بخشهای  ICUبزرگساالن و بیهوشی وبخشچرخشی( NICU )6نوزادان اختصاص داده شود.
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*  Rotationدوره تکمیلی مهـارت های دانشـگاهی (قبل از شـروع دوره -به مدت یکمـاه):
.6

 :CPRبمدت  6هفته




 Primaryو Advanced
*نـوزادان

 .1کامپیوتر 6 :هفتـه
 .9مقاله نویسی و روش تحقیق 6 :هفته
 6 : ICU .4هفته
 .5گذراندن کارگاه مهارت های بالینی (انجام فورسپس ،وانتوز  ،دیستوسی شانه و زایمان بریچ بر روی موالژ) 1 :روز
(سال اول)
٭بخش مامائی  1ماه
٭بخش جراحی زنان جنرال 5 :ماه
٭بخش انکولوژی 6 :ماه
(سال دوم)
٭آسیب شناسی :در طول دوره
٭بخش مامایی 5 :ماه
٭بخش جراحی زنان جنرال 5 :ماه
٭جراحی عمومی 6 :ماه ،با کشیک
 Rotationنوزادان 65 :روز
(سال سوم)
٭ارولـوژی 6 :ماه
٭بخش نازایی 6 :ماه
٭بخش انکولوژی 6 :ماه
٭بخش مامایی 5 :ماه
٭بخش جراحی زنان جنرال 4 :ماه
(سال چهارم)
٭بخش مامایی 4 :ماه
٭بخش جراحی زنان جنرال 1 :ماه 
٭بخش انکولـوژی 1 :ماه
٭بخش اختالالت کف لگن6 :ماه
٭ کوالترال 9 :ماه
* نوزادان (:)NICU
*  CRPنوزادان
*شناسایی یافته های طبیعی و غیر طبیعی در نوزاد
*شناسایی عالیم دیسترس تنفسی و اسکور بندی آن
*شناسایی عالیم عفونت در نوزاد ()Sepsis
*شناسایی ریسک فاکتور ها و برخورد اولیه با زردی نوزاد
*اصول اولیه و روش های تغذیه نوزاد با شیر مادر
رزیدنت ها می توانند در طی دوره با نظر گروه آموزشی از مرخصی استحقاقی خود طبق مقررات استفاده نمایند .استفاده از مرخصی استعالجی بر
اساس مقررات مربوطه خواهد بود.
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عناوین مباحثي که باید دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند (به تفكيک هر بخش):
بخش مراقبتهاي ویژه بزرگساالن :
کسب مهارت در  CPRبیماران ،آشنایی با تفسیر  ،ABGمشارکت در مراقبت از بیماران بدحال ،آشنایی با وضعیت همودینامیک بیماران و
تنظیم آب و الکترولیتهای آنان

بخش آسيب شناسي :
مشاهده و مشارکت در ارزیابی ماکروسکوپیک نمونه های اینترا اوپراتیو پاتولوژی و تشخیص های الم های پاتولوژی بیماریهای مرتبط و
پاپ اسمیر

بخش نازائي :
مشاوره بازوج های نابارور Management ،ناباروری ،آشنائی با تکنیک  IUI , IVFومشارکت در انجام آن،آشنائی با اندوکرینولوژی زنان

بخش انكولوژي زنان :
آشنائی با اصول کلی د رمان بدخیمی های ژنیکولوژیک و بیماریهای تروفوبالستیک ،آشنایی با اصول کلی شیمی درمانی در بدخیمی ها،
مرحله بندی ( )Stagingسرطانهای ژنیکولوژیک

بخش یوروژنيكولوژي (اختالالت کف لگن) :
آشنائی و طرز برخورد با بیماریهای اختالالت کف لگن زنان
دستيـاران زنان وزایمان باید علم و مهارتي را که الزمه عملكرد آنها در رشته زنان و زایمان است در بخشهاي جراحي و ارولوژي کسب
نماینـد .حداقل مهارتهایي که الزم است دستيار زنان آن را بدانـد و یا بتواند انجام دهـد به شرح زیـر است:
جـراحي عمـومـي
ردیف
6

پروسیجـر

تعـداد

مشاهده

مشارکت در عمل

کولکتـومی
 پارشیل

5

×

 تـوتـال

5

×

1

کولستـومی

9

×

---------

9

 ترمیم فیستـول

1

×

---------

 آنتـروکوتانئـوس

---------

---------

4

ترمیـم آنتـروتـومی

5

×

5

آپانـدکتـومی

5

×

1

المپکتـومی پستـان

9

×

---------

2

بیوپسی غدد لنفاوی زیر بغل

1

×

---------

8
3
61
66

بیوپسی غدد لنفاوی انگوینال
بیوپسی غدد لنفاوی پاراآئورتیک
بیوپسی غدد لنفاوی سنتیـال
ماستکتـومی
 سـاده
 رادیـکال

9
9
9

×
×
×

-------------------------

9
1

×
×

---------
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جـراحي عمـومـي
تعـداد

مشاهده

مشارکت در عمل

پروسیجـر

ردیف
69

پاراسنتـز

61

---------

×

64

اگسنتریشن لگن با یا بدون بازسازی

1

×

---------

65

رزکسیـون روده بزرگ و کوچک

5

×

---------

61

امنتکتومی اینفـراکولیک

5

---------

×

62

CVP Line

5

---------

×

68

آسپیراسیون کیست و آبسه پستـان

61

---------

×

63

بیوپسی با سوزن (پستان)

61

---------

×

11

 FNAتوده پستـانی

61

---------

×

16

بیوپسی اکسیژنال (پستان)

5

×

---------

11

دبریـدمان انسزیون جراحی

4

×

×

19

آنوسکـوپی

1

×

---------

14

ترمیم فیستول رکتوواژینـال

1

×

---------

15

گذاشتن گرفت پوستی

1

×

---------

ارولـوژی
تعـداد

مشاهده

مشارکت در عمل

پروسیجـر

ردیف
6

ترمیـم مثانه (سیستوتـومی)

5

9

 1مورد

1

ترمیم فیستول حالب به واژن

9

×

---------

9

سیستـومتروگرافی (ساده و پیچیده چند کاناله)

5

---------

×

4

سیستو یورتروسکپی

9

×

---------

5

ترمیم فیستول پیشابراه به واژن

1

×

---------

1

ترمیم فیستول اورتروواژینال

1

×

---------

2

Q Tip test

5

×

--------

8

ترمیم دیورتیکول مجـرا

1

×

×

3

اعمال جراحی صدمات حالب

5

×

×

61

آزاد سازی حالب

5

5

×

م
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: تخصصي پایه یا تخصصي باليني، عناوین دروس اعم از عمومي
WILLIAMS OBSTETRICS
1. Overview of Obstetrics
2. Maternal Anatomy
3. Congenital Genitourinary Abnormalities
4. Fetal Growth and Development
5. Implantation and Placental Development
6. Placental Abnormalities
7. Embryogenesis and fetal morphological development
8. Preconceptional counseling
9. Prenatal Care
10. Fetal imaging
11. Amniotic fluid
12. Teratology, Teratogens, and fetotoxic agents
13. Genetics
14. Prenatal Diagnosis
15. Fetal Disorders
16. Fetal Therapy
17. Fetal Assessment
18. Abortion
19. Ectopic pregnancy
20. Gestational trophoblastic Disease
21. Physiology of labor
22. Normal Labor
23. Abnormal labor
24. Intrapartum Assessment
25. Obstetrical Analgesia and Anesthesia
26. Induction and Augmentation of labor
27. Vaginal delivery
28. Breech Delivery
29. Operative vaginal delivery
30. Cesarean delivery and peripartum hysterectpmy
31. Prior cesarean delivery
32. The newborn
33. Disorders and injuries of the term newborn
34. The preterm newborn
35. Stillbirth
36. The puerperium
37. Puerperal complications
38. Contraception
39. Sterilization
40. Hypertensive disorders
41. Obstetrical hemorrhage
42. Preterm labor
43. Postterm pregnancy
44. Fetal-Growth disorders
45. Multifetal pregnancy
46. General considerations and maternal evaluation
47. Critical care and trauma
48. Obesity
49. Cardiovascular Disorders
50. Chronic hypertension
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51. Pulmonary Disorders
52. Thromboembolic Disorders
53. Renal and urinary tract Disorders
54. Gastrointestinal Disorders
55. Hepatic, Biliary, and pancreatic Disorders
56. Hematological Disorders
57. Diabetes mellitus
58. Endocrine Disorders
59. Connective-Tissue Disorders
60. Neurological Disorders
61. Psychiatric Disorders
62. Dermatological Disorders
63. Neoplastic Disorders
64. Infectious Disorders
65. Sexually Transmitted infections
NOVAK' S Gynecology
1. Initial Assessment and Communication
2. Principles of Patient Care
3. Safety and Quality
4. Clinical Research
5. Anatomy and Embryology
6. Molecular Biology and Genetics
7. Reproductive Physiology
8. Preventive Health Care and Screening
9. Primary Care
10. Family planning
11. Sexuality, Sexual Dysfunction, and Sexual Assault
12. Common Psychiatric Problems
13. Complementary Therapy
14. Benign Diseases of the Female Reproductive Tract
15. Uterine fibroids
16. Pelvic pain and Dysmenorrhea
17. Endometriosis
18. Genitourinary infections and Sexually Transmitted Disease
19. Intraepithelial Disease of the Cervix, Vagina, and Vulva
20. Early pregnancy loss and ectopic pregnancy
21. Benign Breast disease
22. Preoperative Evaluation and postoperative management
23. Gynecologic Endoscopy
24. Hysterectomy
25. Robotic Operations
26. Lower urinary tract Disorders
27. Pelvic organ prolapse
28. Anorectal Dysfunction
29. Puberty
30. Amenorrhea
31. Endocrine Disorders
32. Infertility and assisted reproductive technology
33. Recurrent pregnancy loss
34. Menopause
35. Uterine Cancer
36. Cervical and vaginal Cancer
37. Ovarian, Fallopian tube, and peritoneal Cancer
38. Vulvar Cancer
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39. Gestational Trophoblastic Disease
40. Breast Cancer
TELINDE' S
1. Operative Gynecology before the Era of Laparoscopy: A Brief History
2. The Ethics of Pelvic Surgery
3. Psychological Aspects of Pelvic Surgery
4. Risk Prevention, risk management, andprofessional liability
5. The Changing Environment in Which We Practice Gynecologic Surge
6. Training the Gynecologic Surgeon
7. Surgical Anatomy of the Female Pelvis
8. Preoperative Care of the gynecologic patient
9. Post anesthesia and Postoperative Care
10. Water, Electrolyte, and Acid-Base Metabolism
11. Postoperative Infections: Prevention and Management
12. Shock in the Gynecologic Patient
13. Wound Healing, Suture Material, and Surgical Instrumentation
14. Incisions for Gynecologic Surgery
15. Principles of Electro surgery and laser energy Applied to Gynecology surgery
16. Diagnostic and Operative Laparoscopy
17. Robotic surgery
18. Operative Hysteroscopy
19. Control of Pelvic Hemorrhage
20. The Impact of Assisted Reproductive Technology on Gynecological Surgery
21. Reconstructive Tubal Surgery
22. Endometriosis
23. Surgical Conditions of the Vulva
24. Surgical Conditions of the Vagina and Urethra
25. Surgery for Anomalies of the Mullerian Ducts
26. Normal and Abnormal Uterine Bleeding
27. Tubal Sterilization
28. Surgery for Benign Disease of the Ovary
29. Persistent or Chronic Pelvic Pain
30. Pelvic Inflammatory Disease
31. Leiomyomata Uteri and Myomectomy
32. A. Abdominal Hysterectomy
32. B. Vaginal Hysterectomy
32. C. Laparoscopic Hysterectomy
33. Management of Abortion
34. Ectopic Pregnancy
35. A. Surgical management of Obstetric complication
35. B. Ovarian Tumors Complicating Pregnancy
36. Pelvic Organ Prolapse-Basic Principles
37. Reconstruction of the anterior vagina for prolapse
38. Posterior compartment defects
39. Vaginal vaultprolaps
40. Nonsurgical Management of pelvic organ prolapse
41. Stress urinary incontinence
42. Operative injuries to the ureter
43. Vesicovaginal and urethrovaginal fistulas
44. Anal incontinence and rectovaginal fistula
45. Disease of the Breast
46. The vermiform Appendix in relation to gynecology
47. Intestinal surgery for the gynecologic surgeon
48. Nongynecologic conditions encountered by the gynecologic surgeon
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49. Malignancies of the Vulva
50. Cervical Cancer precursors and their management
51. Cancer of the Cervix
52. Endometrial Cancer
53. Ovarian Cancer
54. Pelvic Exenteration
55. Surgical reconstruction of the pelvis in gynecology cancer patients
SPEROFF
1. Molecular Biology for Clinicians
2. Hormone Biosynthesis, Metabolism, and Mechanism of Action
3. The Ovary - Embryology and Development
4. The Uterus
5. Neuro Endocrinology
6. Regulation of the Menstrual Cycle
7. Sperm and Egg Transport, Fertilization, and Implantation
8. The Endocrinology of Pregnancy
9. Normal and Abnormal Sexual Development
10. Normal and Abnormal Growth and Pubertaldevelopment
11. Amenorrhea
12. Chronic Anovulation and the Polycystic Ovary Syndrome
13. Hirsutism
14. Menstrual Disorders
15.Abnormal Uterine Bleeding
16. The Breast
17. Menopause and the Perimenopausal Transition
18. Postmenopausal Hormone Therapy
19. Obesity
20. Reproduction and the Thyroid
21. Family Planning, Sterilization, and Abortion
22. Oral Contraception
23. Vaginal and Transdermal Estrogen-progestin Contraception
24. Long-Acting Methods of Contraception
25. Intrauterine Contraception
26. Barrier Methods of Contraception and withdrawal
27. Female Infertility
28. Recurrent Early Pregnancy Loss
29. Endometriosis
30. Male Infertility
31. Induction of Ovulation
32. Assisted Reproductive Technologies
33. Ectopic Pregnancy
Appendix-I
Appendix-II
Campbell- Walsh UROLOGY
63- Conservative management of Urinary Incontinence: Behavioral and Pelvic Floor
Therapy, Urethral and Pelvic Devices
65- Retropubic Suspension Surgery for Incontinence in Women
66- Vaginal Reconstructive Surgery for Sphincteric Incontinence and Prolapse
68- Tension- Free Vaginal Tape Procedures
72- Urinary Tract Fistula
Schwartz s Principles of SURGERY
17- The BREAST
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انتظارات اخالق حرفه اي ()Professionalismازدستياران:

- Iاصول اخالق حرفه اي
از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود:
الف -در حوزه نوع دوستي
 )6منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند.
 )1در مواجهه با بیماران مختلف عدالت را رعایت کنند.
 )9در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی ،روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشند.
 )4در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند.
 )5به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند.
 )1منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنند.
ب -در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت
 )6نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی داشته باشند.
 )1به سواالت بیماران پاسخ دهند.
 )9اطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین شیوه در اختیار وی وهمراهان قرار دهند.
 )4از دخالتهای بی مورد در کارهمکاران پرهیز نمایند و با اعضای تیم سالمت تعامل سازنده داشته باشند.
 )5در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند.
 )1برای مصاحبه ،انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند.
 )2در رابطه با پیشگیری از تشدید بیماری ،بروز عوارض ،ابتالی مجدد ،انتقال بیماری و نیز بهبود کیفیت زندگی به طور مناسب
به بیماران آموزش دهند.
ج -در حوزه شرافت و درستكاري
 )6راستگو باشند.
 )1درستکار باشند.
 )9رازدار باشند.
 )4حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند.
د -در حوزه احترام به دیگران
 )6به عقاید ،آداب ،رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند.
 )1بیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته ،نام ومشخصات وی را با احترام یاد کنند.
 )9به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند.
 )4به همراهان بیمار ،همکاران و کادر تیم درمانی احترام بگذارند.
 )5وضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای باشد.
ه-در حوزه تعالي شغلي
 )1انتقاد پذیر باشند.
 )2محدودیت های علمی خودرا شناخته ،در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند.
 )3به طور مستمر ،دانش و توانمندیهای خود را ارتقاء دهند.
 )4اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهای علمی در دسترس انجام دهند.
 )5استانداردهای تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت کنند.
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- IIراهكارهاي عمومي براي اصالح فرآیند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:

انتظار میرود ،دستیاران ،در راستاي تحكیم اخالق حرفه اي در محیط هاي آموزشي با كمك استادان خود در جهت اقدامات
زير تالش نمايند:
کمک به فراهم کردن شرایط فيزیكي ) (Settingمناسب :



فراهم ساختن شرايط مناسب براي انجام امور شخصي وخصوصي در محیط هاي آموزشي ودرماني نظیراستفاده از پرده و پاراوان در هنگام
معاينات وغیره
حضور يك پرستار همجنس بیمار يا همراه محرم او در كلیه معاينات پزشكي در كنار پزشك (دستیار) و بیمار



فراهم كردن سیستم هم اتاقي بیمار و همراه (مثالً مادر و كودك در بخش هاي كودكان)



ايجاد محیط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور هاي ديني و فرهنگي بیماران ،همراهان ،استادان و فراگیران نظیر فراهم ساختن محل
نماز و نیايش براي متقاضیان



کمک به اصالح فرآیندهاي اجرایي :
همكاري با مديران اجرايي بیمارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظیر فرايند هاي جاري در بخش هاي پذيرش ،بستري ،تامین دارو،
تجهیزات وترخیص بیماران به طوري كه بیماران سردرگم نشوند و امور را به آساني طي كنند.



تكريم مراجعین و كاركنان بیمارستان ها



توجه به فرايندهاي اجرائي بیمارستان در جهت تسهیل ارائه ي خدمات و رفاه حداكثري بیماران و ارائه ي پیشنهادات اصالحي به مديران
بیمارستان

کمک به فراهم شدن جو مناسب آموزشي :


مشاركت در ايجاد جو صمیمي و احترام آمیز در محیط هاي آموزشي



تالش در جهت حذف هرگونه تهديد و تحقیر در محیط هاي آموزشي



همكاري هاي مناسب و موثر بین بخشي و بین رشته اي



سازمان دهي و مشاركت در كارهاي تیمي



تشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان ،دستیاران سال پايین تر و فراگیران ديگر



مشاركت در معرفي الگوها به مسئولین آموزشي



مشاركت فعال در تقويت Role modeling



تالش در جهت تقويت ارتباطات بین فردي



مشاركت و همكاري در تدوين ارائه ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگیران )(Priming



رعايت حقوق مادي ،معنوي و اجتماعي استادان ،دانشجويان و اعضاي تیم سالمت




ترویج راهبرد بيمار محوري :
حمايت از حقوق مادي ،معنوي و پزشكي بیماران اعم از جسمي ،رواني و اجتماعي (با هر نژاد ،مذهب ،سن ،جنس و طبقه اقتصادي
اجتماعي) ،در تمام شرايط
جلب اعتماد و اطمینان بیمار در جهت رعايت حقوق وي



ارتباط اجتماعي مناسب با بیماران نظیر :پیش سالمي ،خوشرويي ،همدردي ،امید دادن ،و غیره



پاسخگويي با حوصله به سواالت بیماران در تمامي شرايط



آموزش نحوه ي پاسخگويي مناسب به سواالت بیماران ،به دستیاران سال پايینتر و فراگیران ديگر
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معرفي خود به عنوان پزشك مسئول به بیمار ،همچنین معرفي دستیاران سال پايین تر ،كارورز ،كارآموز و پرستار با نام و مشخصات به
بیماران



پرسش از عادات غذايي ،خواب ،استحمام و تمايالت رفاهي بیماران و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نیاز براي آن ها



توجه به بهداشت فردي بیماران.



توجه به كمیت و كیفیت غذاي بیماران در راند هاي آموزشي و كاري



توجه به نیاز هاي بیماران براي اعمال دفعي آسوده در راند هاي آموزشي و كاري با تاكید بر شرايط خصوصي آنان



توجه به ايمني بیمار ) (Patient Safetyدركلیه ي اقدامات تشخیصي ودرماني



كمك درفراهم كردن شرايط آسان براي نماز و نیايش كلیه بیماران متقاضي ،با هر آيین و مذهب در بخش ،به ويژه ،براي بیماران در حال
استراحت مطلق.



احترام به شخصیت بیماران در كلیه شرايط.



پوشش مناسب بیماران در هنگام معاينات پزشكي



احترام و توجه به همراهان و خانواده بیماران



تجويز هرگونه دارو ،آزمايش و تجهیزات درماني با توجه به وضعیت اقتصادي و نوع پوشش بیمه اي بیماران و اجتناب از درخواست
آزمايشات گران قیمت غیرضروري



استفاده مناسب از دفترچه و تسهیالت بیمه اي بیماران



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



اخذ اجازه و جلب رضايت بیماران براي انجام معاينات و كلیه پروسیجرهاي تشخیصي و درماني



رعايت استقالل و آزادي بیماران در تصمیم گیري ها



خودداري از افشاي مسائل خصوصي (راز) بیماران



رعايت قوانین اسالمي



اخذ رضايت نامه اختصاصي از همسر بیمار براي انجام پروسیجر هاي زنان

 ارئه ي اطالعات الزم به بیماران در باره ي مسائل تشخیصي درماني نظیر :هزينه ها – مدت تقريبي بستري و غیره
درمجموع ،رعايت  STEEPبه معناي :
 ا رائه ي خدمات ايمن ) (safeبه بیماران ارائه ي خدمت به موقع ) (Timelyبه بیماران ا رائه ي خدمت با علم و تجربه ي كافي ) (Expertiseبه بیماران ا رائه ي خدمت مؤثر و با صرفه و صالح ) (Efficientبه بیماران و -در نظر گرفتن محوريت بیمار ) (Patient Centeredدر كلیه ي شرايط

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


آموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه اي به دستیاران سال پايینتر و فراگیران ديگر



مشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستیاران سال پايین تر و دانشجويان



آموزش با اطالع رساني منشور حقوقي بیماران ،مقررات  Dress Codeو مقررات اخالقي بخش به دستیاران سال پايینتر و فراگیران ديگر



اشاره مستمر به نكات اخالقي در كلیه فعالیت ها و فرآيند هاي آموزشي نظري و عملي نظیر :گزارشات صبحگاهي ،راندها ،كنفرانس ها،
درمانگاه ها و اتاق هاي عمل



نقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات هفتگي با حضور استادان ،دستیاران و فراگیران ديگر



فراهم كردن شرايط بحث و موشكافي آموزشي در مورد كلیه سوء اقدامات و خطاهاي پزشكي ( ) Malpracticesپیش آمده در جلسات
هفتگي با حضور استادان ،دستیاران و فراگیران ديگر



مشاركت دادن فراگیران رده هاي مختلف ،در برنامه هاي آموزش بیماران.
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جلب توجه مستمر دستياران سال پایينتر و فراگيران دیگربه سایرموارد اخالقي ازجمله :


برخورد احترام آمیز با نسوج ،اعم از مرده يا زنده



برخورد احترام آمیز با اجساد فوت شدگان



همدردي با خانواده فوت شدگان



نگهداري و حفظ اعضاي بدن بیماران ،عملكرد طبیعي اندام ها و حفظ زيبايي بیماران تا حدي كه دانش و فناوري روز اجازه مي دهد



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



اهمیت دادن به وقت هاي طاليي كمك به بی ماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگیري از از دست رفتن شانس بیمار براي زندگي يا
حفظ اعضاي بدن خود



تجويز منطقي دارو و در خواست هاي پارا كلینیك



رعايت حاكمیت بالیني ( )Clinical Governanceدر كلیه ي تصمیم گیري هاي بالیني ،تجويز ها و اقدامات تشخیصي درماني



پایش و نظارت مستمر فراگيران :
حضور در كلیه برنامه هاي آموزشي ( گزارشات صبحگاهي – راندهاي كاري و آموزشي – درمانگاه – كشیك هاي شبانه – تومور بورد –
 – CPCو غیره) و نظارت بر حضور ساير فراگیران از طريق واگذاري مسئولیت ،پیگیري تلفني وحضور در كشیك ها ،سركشي به درمانگاه
ها و اورژانس ها و نظاير آن ،به منظور ايجاد تدريجي مسئولیت پذيري اجتماعي در خود و فراگیران ديگر



حضور به موقع بر بالین بیماران اورژانس



توجه به عملكرد عمومي خود و فراگیران ديگر نظیر ( عملكرد ارتباطي اجتماعي ،نحوه پوشش ،نظم و انضباط ) از طريق رعايت مقررات
 ،Dress Codeارائه بازخورد به فراگیران ديگر و تاكید بر الگو بودن خود



توجه اكید به عملكرد تخصصي خود و فراگیران ديگر نظیر ( اخذ شرح حال و معاينات تخصصي بیماران ،درخواست منطقي آزمايشات،
تفسیر و ادغام يافته ها ي بالیني و پارا كلینیكي ،استنتاج و قضاوت با لیني ،تشخیص بیماري ،تصمیم گیري هاي بالیني ،تجويز منطقي دارو،
انتخاب و انجام اقدامات درماني ،طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي ،ارجاع بیماران ،اقدامات پژوهشي ،استفاده از رايانه و نرم افزار هاي
تخصصي و پیگیري بیماران) از طريق اهمیت دادن به تكمیل مستمرالگ بوك و جلب نظارت مستقیم استادان به منظور كاستن از فراواني
سوء عملكرد ها و خطاهاي پزشكي )( Malpractices



رعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايان نامه ها بر اساس دستوالعمل هاي كمیته اخالق در پژوهش.



اجتناب اكید از انجام تحقیقات به خرج بیماران و انجام روش هايي كه دستیاران به آن تسلط ندارند.



اهمیت دادن به نحوه تكمیل و تنظیم پرونده ها ي پزشكي ،به طوري كه در حال حاضر و آينده به سهولت قابل استفاده باشند.

 -IIIنكات اختصاصي اخالق حرفهاي مرتبط با رشته:
(

توضیحات :
* شیوه اصلی آموزش اخالق حرفهای Role modeling ،و پیش قدم بودن(( )Primingدر طراحی و ارائه ی فرا یندها) است .
*عملکرد اخالقی دستیاران ،از راه نظارت مستمر بوسیله ارزیابی  Log bookاز طریق وارزیابی  911درجه توسط اعضای هیئت
علمی گروه انجام می شود.
*بخش موظف است ،در موضوعات مورد نیاز ،برای آموزش نظری وعملی دستیاران و فراگیران دیگر برنامه ریزی نماید.
*مناسب است ،یکی از اعضای هیئت علمی بخش ،به عنوان مسئول اجرای بهینه ی مفاد فوق تعیین گردد.
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منابع درسي که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است :

References:

الف -کتب اصلی:
WILIAMS Obstetrics

1.

Gynecology BEREK& NOVAK

2.

ٰ Operative Gynecology Te LINDE

3.

SPEROFF Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility

4.

ب ) مجـالت اصلـي:
)American Journal of Obstetrics & Gynecology. (AJOG

1.

Journal of OB& Gyn

2.

Bulletins American College of Obstetricians and Gynecologists

3.

Up to date

4.

New England Journal of Medicine

5.

کتاب دوستدار مادر و قوانین کشوری مصوب

6.

توضيح :
 )6درمواردی که طبق مقررات ،آزمون های ارتقا و پایانی انجام می شود ،منابع آزمونها بر اساس آئین نامه های موجود ،توسط هیئت

ممتحنه رشته تعیین خواهد شد ومنابع ذکرشده دراین صفحه راهنمایی است برای اجرای این برنامه.
 )1در مورد کتب ،منظور آخرین نسخه چاپ شده در دسترس است.
 )9در مورد مجالت ،منظور مجالتی است که در طول دوره دستیاری منتشر میشوند.

ب -مجالت اصلی:
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ارزیابي دستيار:

Student Assessment:

الف-روش ارزیابی):(Assessment Methods
(لطفاًروشهاي مورد نظر را انتخاب کنيد ومابقي را حذف نمائيد).

دستیاران با روشهای زیر ارزیابی خواهند شد.
کتبی 

شفاهی 

آزمون تعاملی رایانه ای 

OSCE

 DOPS

آزمون  911درجه 

ارزیابی مقاله 

ارزیابی پورت فولیو 

ارزیابی  Logbook

ب  :دفعات ارزیابی ):(Periods of Assessment
 1مرتبه درسال
آزمون ارتقاء سالیانه
آزمون نهائی

شرح وظایف دستياران:
شرح وظایف قانونی دستیاران در آئیننامههای مربوطه آورده شده است .مواردی که گروه بر آن تاکید مینماید عبارتند از :


حضور به موقـع در فعالیت های آموزشی طبق مقررات



اخذ شرح حال و معاینه دقیق بیماران و ثبت در پرونده



درخواست آزمایش های ضروری تشخیصی و ثبت نتایج در پرونده



انتخاب رویکرد مناسب درمانی برای بیماران با نظر عضو هیئت علمی مسئول



آماده سازی بیماران برای مداخله های جراحی و غیر جراحی با تأکید بر اخذ رضایت آگاهانه از آنها



نظارت مستمر بر عملکرد دستیاران پایین تر از خود ،کارورزان و کارآموزان



آموزش و ارائه مشاوره به بیماران و ارائه پاسخ به سؤاالت بیماران



مشارکت فعال در کلیه برنامه های آموزشی ،پژوهشی و تشخیصی -درمانی بخش اعم از گزارشات صبحگاهی ،راندهای بالینی،
کنفرانس ها ،بررسی متون ،درمانگاه ها ،اتاق های زایمان و اتاق های اعمال جراحی و پروسیجر طبق برنامه تنظیمی بخش



حضور در کشیک ها طبق برنامه تنظیمی بخش



حضور به موقع بر بالین بیمار اورژانس



مشارکت و نظارت بر مراقبت از بیماران ،قبل -حین و بعد از اقدامات درمانی



 Post upزایمان ،سزارین و اعمال جراحی ژنیکولوژی



آموزش  Self careبه بیماران



مشارکت فعال در انجام مشاوره های پزشکی طبق آئین نامه های مربوطه



مشارکت در برنامه های غربالگری جاری بخش



تکمیل برنامه های ایمن سازی مادران



مشارکت فعال در برنامه های مراقبتی در دوران بارداری



رعایت حریم خصوصی ( )Privacyبیماران



تبدیل پایان نامه به یک مقاله پژوهشی چاپ شده در یکی از مجالت معتبر داخلی یا خارجی



رعایت اخالق حرفه ای در کلیه شئون به ویژه نگهداری اسرار و احترام به حریم خصوصی افراد



انجام سایر امور محوله بر اساس برنامه تنظیمی بخش
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حداقل هيئت علمي مورد نياز (تعداد –گرایش –رتبه ) :
تعداد مورد نیـاز  :ضـر وری است به منظور آموزش و نظارت مناسب بر عملکرد دستیـاران ،حداقل ( 1شش) نفر عضـو هیئـت
علمی واجد صـالحیت در برنامـه حضور داشتـه باشند .در شـرایطی که تعداد دستیـاران از ( 61ده) نفر بیشتـر باشـد ،بایـد در
مجمـوع به ازای هر ( 1دو) نفـر دستیـار ( 6یک) نفر عضـو هیئـت علمی اضافه شـود.
گرایش های مورد نیاز به شرح زیر می باشد:
 6 نفـر فلوشیپ انکولوژی *الزامی
 6 نفـر فلوشیپ پری ناتـالوژی *الزامی
 6 نفـر فلوشیپ نازایی
 6 نفـر فلوشیپ یوروژنیکولوژی
 6 نفـر فلوشیپ الپاراسکپی
 1 نفـر متخصص زنان و زایمـان General
الزم است حداقل دو نفر از اعضای یاد شده واجد رتبه دانشیاری باشند.
*موارد فوق الذکر از ابتدای سال  6933الزامی می باشد .

کارکنان دورهدیده یا آموزش دیده مورد نياز براي اجراي برنامه :
ضـروری است برنامه دستیـاری :افـراد متخصص و فنـی و کارکنـان دیگر نظیر کارشناس آموزشی ،پژوهشی ،کامپیوتر،
اپیدمیولوژی و آمار را که برای امور اداری -اجرایی و هدایت آموزش برنامه دستیـاری مورد نیـاز است ،در چارچوب ضوابط و
مقررات در اختیـار داشته باشد.

فضاهاي تخصصي مورد نياز:
فضاهای تخصصی موردنیاز این دوره که باید در دانشگاه مجری در دسترس باشند عبارتند از :
*درمانگاه های تخصصی زنان -مامایی -مشاوره قبل از بارداری -تنظیم خانواده -اورژانس
( oتذکر :بدیهی است استاندارهای الزم برای هر یک از درمانگاه های فوق بایستی لحاظ گردد).
*بخش های زنان -بخش مامایی (بخش بستری LDR )Labor, Delivery and Recovery.( -با حداقل  1تا 8
تخت -High risk room -Post partum -بخش نوزادان و NICU
*اتاق های عمل اورژانس ،زنان و مامایی
* بخش های چرخشی

تنوع و حداقل تعداد بيماريهاي اصلي مورد نياز در سال :
بیماری
بیماران مامایی شامل :حاملگی پرخطر -زایمان طبیعی و سزارین
بیماران زنان شامل :اعمال اصلی آمده است.
سونوگرافی مامایی و زنان
درمانگاه های فوق تخصصی پریناتال -نازایی -یوروژنیکولوژی-
انکولوژی زنان و الپاراسکوپی
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تعداد
 511مورد (انواع زایمان 151مورد ،سزارین 651
مورد ،حاملگی های پرخطر  611مورد)
 411مورد (شامل انواع جراحی های زنان که بر
حسب سال وپروسیجر در جدول آمده است)
 911مورد (مامایی111مورد و زنان 611مورد)
درمانگاههای تخصصی طبق برنامه تنظیمی گروه
آموزشی (در طول دوره 1روز درهفته) ،حداقل 41
روز منقسم به گروههای فوق تخصصی
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تعدادتخت مورد نياز براي هر دستيار در طول دوره :
به ازای هر دستیار وروردی (تعداد پذیرش)  8تخت در طول دوره (حدود  11درصد مامایی و  41درصد زنان)

امكانات کمک آموزشي مورد نياز:

توضیح :درارزشیابی هابر اساس کل دستیاران موجود بخش تعداد تخت مرد نیاز محاسبه خواهد شد.
*کالس آموزشی بخش
*سالن کنفرانس در دسترس برای برنانه های آموزشی جمعی
*اینترنت پرسرعت قابل دسترس
*کتابخانه بخش با کلیه رفرانسهای مورد نیاز
*بایگانی سازماندهی شده براساس سیستم ICD 10
*اتاق اساتید
*پاویونهای مجزای دستیاری
*سیستم نگهداری طبقه بندی شده پرونده بیماران و پورت فولیوی دستیاری
*اتاق رئیس بخش با منشی و کارشناس آموزشی
*امکانات الزم برای مدیر برنامه دستیاری
*رایانه در دسترس مجهز به کلیه نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز

تجهيزات تخصصي مورد نياز:
 -1دستگاه سـونوگرافی حد اقل  9دستگاه مجهز به پروب واژینال و آبدومینال (بخش ،اتاق زایمان و درمانگاه)
 -1هیستروسکوپ (حد اقل دو دستگاه)

 -9الپاراسکوپ (حد اقل دو دستگاه مجهز به وسایل تشخیصی و

جراحی)  -4کولپوسکوپ (حد اقل دو دستگاه مجهز به ویدئو ،دوربین و کامپیوتر)( Video Colposcop,
) -5 cameraلیگاشور)(Ligature
( Pelvic Trainer -2به تعداد کافی)
EEA- GIA)Staplers( -61

( NST -Fetal Monitoring -1به تعداد کافی)
 -8سیستوسکوپ

 -3آنوسکوپ

 -66موالژهای تخصصی (زنان و زایمان به تعداد کافی)

رشته هاي تخصصي یا تخصص هاي موردنياز:
الف:رشته های مورد نیاز :جراحی عمومی -رادیولوژی -پاتولوژی -متخصص اطفال -داخلی ، ،غـدد ،آزمایشگاه و
ارولوژی
ب:تخصص های مورد نیاز :جراح عمومی-رادیولوژیست -متخصص اطفال -داخلی ،بیهوشی ،قلب ،روان پزشک وپزشکی
قانونی

معيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه هستند:
دانشگاهی مجاز به راه اندازی این برنامه است که دارای ویژگی های زیر باشد :

)6واجد حداقل های مندرج در این برنامه باشد
 )1حداقل  5دوره فارغ التحصیل پزشکی عمومی (  61سال) داشتـه باشـد.
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نقش دانش آموختگان در سيستم ارجاع و پزشكي خانواده:
سطح  1سیستم ارجاع

ارزشيابي برنامه):(Program Evaluation
الف  -شرایط ارزشيابي برنامه:
این برنامه در شرایط زیر ارز شیابی خواهد شد:

-6گـذشت  1سـال بعـد از ابـالغ برنامـه رزیدنتی انجام شـود
-1تغییرات عمده فناوری که نیاز به باز نگری برنامه را مسجل کند
-9تصمیم سیاستگذاران اصلی مرتبط با برنامه

ب-شيوه ارزشيابي برنامه:


نظر سنجی از هیئت علمی درگیر برنامه ،دستیاران و دانش آموختگان با پرسشنامه های از قبل تدوین شده



استفاده از پرسشنامه های موجود در واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی دبیر خانه

ج-متولي ارزشيابي برنامه:
متولی ارزشیابی برنامه ،واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی با همکاری کمیته تدوین
برنامه است.

د-نحوه باز نگري برنامه:
مراحل باز نگری این برنامه به ترتیب زیر است :


گرد آوری اطالعات حاصل از نظر سنجی ،تحقیقات تطبیقی وعرصه ای ،پیشنهادات ونظرات صاحبنظران



در خواست از دبیر خانه جهت تشکیل کمیته بازنگری برنامه



طرح اطالعات گردآوری شده در کمیته بازنگری برنامه



بازنگری در قسمتهای مورد نیاز برنامه و ارائه پیش نویش برنامه جدید به کمیسیون تدوین و برنامه ریزی
آموزشی

ه-شاخص ها ومعيارهاي ارزشيابي برنامه:
معيار:

شاخص:
*میزان رضایت دانش آموختگان از برنامه:

........در صد

* میزان رضایت اعضای هیئت علمی از برنامه

........در صد
.

* میزان رضایت مدیران نظام سالمت از نتایج برنامه

.......در صد

* میزان برآورد نیازها و رفع مشکالت سالمت توسط دانش آموختگان رشته

طبق نظر ارزیابان

*کمیت وکیفیت تولیدات فکری و پژوهشی توسط دانش آموختگان رشته

طبق نظر ارزیابان
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چارچوب ارزشيابي برنامه:
تذکر  :ممکن است ،در ارزشیابی برنامه از چکلیست ضمیمه استفاده شود .
برنامه با استفاده از چارچوب زیر ارزشیابی خواهدشد .ممکن است پاسخ به هریک از سواالت فوق ،نیازمند انجام یک تحقیق کامل
باشد .در این مورد ارزیابان ،پس از تدوین ابزار مناسب ،اقدام به ارزشیابی برنامه خواهند نمود .
ردیف

سوال

6

آیا برنامه ،در اختیار همه اعضای هیئت علمی و دستیاران قرار گرفته است؟

1
9

آیا محتوای برنامه ،اطالع رسانی کافی شده است؟
آیا اعضای هیئت علمی و دستیاران از اجزای برنامه آگاهی دارند؟

4

آیا در طول اجرای برنامه ،وزارت متبوع ،دانشگاه و دانشکده از آن حمایت
کرده است؟
آیا باورها و ارزشها در طول اجرای برنامه رعایت شده است؟
آیا اجرای برنامه رشته را به دورنما نزدیک کرده است؟
آیا رسالت رشته در بعد آموزشی تحقق یافته است؟

5
1
2

منبع گردآوری
داده ها

8

آیا وضعیت تولید علم و نشر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما بوده
است؟
آیا پیامدهای پیش بینی شده در برنامه تحقق یافته اند؟

61
66
61
69

آیا برای اجرای برنامه ،هیئت علمی الزم وجود دارد؟
آیا تنوع بیماران برای آموزش و پژوهش در رشته کافی بوده است؟
آیا تجهیزات تخصصی پیش بینی شده در اختیار قرار گرفته است؟
آیا عرصه ها ،بخش ها و واحدهای آموزشی ضروری برای اجرای برنامه فراهم
شده است؟
میزان استفاده از روشهای فعال آموزشی چقدر بوده است؟
آیا محتوای آموزشی رعایت شده است؟

61
62
68
63
11

میزان رعایت ساختار دوره و رعایت بخشهای چرخشی چقدر بوده است؟
آیا رعایت انتظارات اخالقی رضایت بخش بوده است؟
آیا منابع تعیین شده در دسترس دستیاران قرار دارد؟
آیا دستیاران مطابق برنامه ارزیابی شده اند؟
آیا میزان اشتغال به کار دانش آموختگان در پستهای مرتبط رضایت بخش
بوده است؟
آیا دانش آموختگان نقش ها و وظایف خود را در جامعه به شکل مطلوب
انجام می دهند؟
آیا موضوع تداخل وظایف با رشته های دیگر معضالتی را در پی داشته است؟
میزان رضایت دستیاران و استادان از برنامه؟
میزان رضایت مدیران محل اشتغال دانش آموختگان از عملکرد آنها؟

3

64
65

16
11
19
14

36

دستیاران -
اساتید
مستندات
دستیاران-
اساتید
تایید اساتید و
مدیران
ارزیابی فرایند
ارزیابی فرایند
ارزیابی Out
came
ارزیابی مقاالت
ارزیابی عملکرد
دستیاران
مستندات
مستندات
ارزیابی تجهیزات
ارزیابی عرصه ها

پرسشنامه

معیار
مورد
انتظار
<81%

روش

مشاهده
پرسشنامه

<81%
<51%

مصاحبه و
مشاهده
پرسشنامه
پرسشنامه
پرشسنامه

<21%
<81%
<21%
<21%

مشاهده

( +بلی)

پرسشنامه

<81%

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده

611%
611%
611%
611%
<51%
<81%

مصاحبه
دستیاران
مستندات و برنامه مشاهده
ها
مصاحبه
دستیاران
اساتید – بیماران مصاحبه
مشاهده
مستندات
مشاهده
مستندات
پرسشنامه
دانش آموختگان

<81%
<31%
611%
<81%
<31%

پرسشنامه

<21%

مصاحبه
پرسشنامه
پرسشنامه

>61%
<21%
<81%

مدیران محل
اشتغال
اساتید
دستیاران-اساتید
مدیران
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استانداردهاي ضروري برنامههاي آموزشي
*ضروري است ،برنامهي مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هیئت علمي ودستیاران قرار گرفته باشد.
* ضروري است ،طول دوره كه در برنامهي مورد ارزيابي مندرج است ،توسط دانشگاههاي مجري رعايت شود.
* ضروري است ،شرايط دستياران ورودي به دورهي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد.
* ضروري است ،ظرفيت پذیرش دستيار ،در دوره با ظرفیت مصوب منطبق باشد.
* ضروري است ،ظرفیت پذيرش دستیار در راستاي تامین حدود نياز كلي كشور كه در برنامه پیشبیني شده است باشد.
* ضروري است دستیاران الگبوك قابل قبولي ،منطق با توانمنديهاي عمومي و اختصاصي مندرج در برنامهي مورد ارزيابي در اختیار داشته باشند.
* ضروري است ،الگبوك دستیاران به طور مستمر تكمیل و توسط استادان مربوطه پايش و نظارت شود و باز خورد الزم ارائه گردد.
* ضروري است ،دستیاران بر حسب سال دستیاري ،پروسيجرهاي الزم را بر اساس تعداد مندرج در برنامه انجام داده باشند و در الگبوك خود ثبت نموده و به
امضاي استادان ناظر رسانده باشند.
* ضروري است ،در آموزشها حداقل از  %07روشها و فنون آموزشي مندرج در برنامه ،استفاده شود.
* ضروري است ،دستیاران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه در درمانگاه حضور فعال داشته ،وظايف خود را تحت نظر استادان و يا دستیاران
سال باالتر انجام دهند و برنامهي هفتگي یا ماهانه درمانگاهها در دسترس باشد.
* ضروري است ،دستیاران دورههاي جراحي ،در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظر استادان و دستیاران سال باالتر در اتاق عمل دستیاران
دوره ها ي غیر جراحي در اتاقهاي پروسيجر حضور فعال د اشته باشند و برنامهي هفتگي یا ماهانه اتاقهاي عمل در دسترس باشد.
* ضروري است ،دستیاران ،طبق برنامهي تنظیمي بخش ،در برنامههاي گزارش صبحگاهي ،كنفرانسهاي درونبخشي ،مشاركت در آموزش ردههاي پايینتر و
كشیكها يا آنكاليها حضور فعال داشته باشند و برنامهي هفتگي یا ماهانه كشيكها یا آنكاليها در دسترس باشد .
* ضروري است ،دستیاران ،طبق برنامهي تنظیمي بخش ،در برنامههاي راندهاي آموزشي ،ويزيتهاي كاري يا آموزشي بیماران بستري حضور فعال داشته باشند.
* ضروري است ،كيفيت پروندههاي پزشكي تكمیلشده توسط دستیاران ،مورد تائید گروه ارزياب باشد.
* ضروري است ،دستیاران بر حسب سال دستیاري ،بخشهاي چرخشي مندر ج در برنامه را گذرانده و از رئیس بخش مربوطه گواهي دريافت نموده باشند
ومستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود.
* ضروري است ،بین بخش اصلي و بخشهاي چرخشي همكاريهاي علمي از قبل پيشبيني شده و برنامهريزي شده وجود داشته باشد و مستنداتي كه
مبین اين همكاريها باشند ،در دسترس باشد.
* ضروري است ،دستیاران مقررات  Dress codeرا رعايت نمايند.
* ضروري است ،دستیاران از منشور حقوق بيماران آگاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل آنها مورد تائید گروه ارزياب قرار گیرد.
* ضروري است ،منابع درسي اعم از كتب و مجالت مورد نیاز دستیاران و هیات علمي ،در قفسه كتاب بخش اصلي در دسترس آنان باشد.
* ضروري است ،دستیاران در طول دوره خود به روشهاي مندرج در برنامه ،مورد ارزیابي قرار گیرند و مستندات آن به گروه ارزياب ارائه شود.
* ضروري است ،دستیاران در طول دوره خود ،حداقل در يك برنامهي پژوهشي مشاركت داشته باشند.
* ضروري است ،در بخش اصلي براي كلیه دستیاران پرونده آموزشي تشكیل شود و نتايج ارزيابيها ،گواهيهاي بخشهاي چرخشي ،تشويقات ،تذكرات و
مستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود.
* ضروري است ،بخش براي تربیت دستیاران دوره ،هيات علمي موردنياز را بر اساس تعداد ،گرايش و رتبهي مندرج در برنامه در اختیار داشته باشد و مستندات
آن در اختیار گروه ارزياب قرار گیرد.
* ضروري است ،بخش براي تربیت دستیاران دوره ،كاركنان دوره دیده موردنياز را طبق موارد مندرج در برنامه در اختیار داشته باشد.
* ضروري است ،دوره فضاهاي آموزشي عمومي موردنياز را از قبیل :كالس درس اختصاصي ،قفسه كتاب اختصاصي در بخش و كتابخانه عمومي
بیمارستان ،مركز كامپیوتر و سیستم بايگاني علمي در اختیار داشته باشد.
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* ضروري است ،دوره  ،فضاهاي تخصصي مورد نياز را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح دانشگاه در اختیار داشته باشند.
* ضروري است ،تعداد و تنوع بيماران بستري و سرپايي مراجعهكننده به بیمارستان محل تحصیل دستیاران ،بر اساس موارد مندرج در برنامه باشند.
* ضروري است ،به ازاي هر دستیار به تعداد پیشبیني شده در برنامه  ،تخت بستري فعال ( در صورت نیاز دوره ) در اختیار باشد.
* ضروري است ،تجهيزات موردنياز مندرج در برنامه در اختیار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كیفیت تجهیزات ،مورد تائید گروه ارزياب باشد.
* ضروري است ،بخشهاي چرخشي ،مورد تائيد قطعي حوزه ي ارزشیابي واعتباربخشي دبیر خانه باشد.
* ضروري است ،دانشگاه ذيربط ،واجد مالكهاي مندرج در برنامه باشد.
استانداردهاي فوق  ،در  13موضوع ،مورد تصويب كمیسیون تدوين و برنامهريزي آموزشي قرار گرفته و جهت پیگیري و اجرا در اختیار واحد ارزشیابي و
اعتباربخشي دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده ميشود .ضمناً يك نسخه از آن در انتهاي كلیه برنامههاي مصوب آورده خواهد شد.

دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
كمیسیون تدوين و برنامهريزي آموزشي

منابع مورد استفاده براي تهيه این سند:
لطفاًدر این قسمت از هر منبعي براي تدوین این برنامه استفاده نموده اید ،منبع را به صورت استاندارد ذکر نمائيد).

 -6راهنمای تدوین برنامه رشته های تخصصی ـ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ـ کمیسیون تدوین و
برنامه ریزی آموزشی ـ سال 6988
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صورتجلسه
برنامه دستیاری رشته تخصصی زنان وزایمان ،با تالش امضا کنندگان زیر ،در تاریخ 6931/2/61به تصویب رسید و
به عنوان سند در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی نگهداری می شود.
امضا –مهر

نام ونام خانوادگي
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