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 2931سال  رشته جراحي عمومي کميتۀ بازنگري برنامهاعضاي 
 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران، دکتر محمد علی محققی

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران، دکتر سید حسن امامی رضوی

 شهید بهشتیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی عضو هی، دکتر سید محمدرضا کالنتر معتمدی

 شهید بهشتیعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی  ،دکتر ابوالفضل افشارفرد

 شهید بهشتیعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی  ،دکتر سید رضا موسوی

 شهید بهشتیعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی  ،دکتر محمد اسماعیل اکبری

 شهید بهشتیعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی  ،سیون خوشندکتر جالل الدی

 شهید بهشتیعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی  ،دکتر محمد مظفر

 شهدمعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی   ،هادی سید مدققحمد مدکتر

 

  (به ترتیب حروف الفبا)2916سال  اعضاي کميته تدوين برنامه رشته جراحي عمومي
 دکتر سید حسن امامی رضوی، عضو هیأت علمی گروه جراحی و رییس دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران

 گیالندکتر فیروز بهبودی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی 

 قزوین مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی ،دکتر حسین پارسا

 عبدالحسین داود آبادی، مدیرگروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی کاشان

 همدان علوم پزشكی مدیر گروه جراحی دانشگاه  ،دکتر امیر درخشان فر

 مدیر گروه جراحی دانگشاه علوم پزشكی مازندران ،دکتر محمدصادق زمانی

 شهید بهشتیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ، عضو هییبروغدکتر جواد 

 شیرازتن، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی دکتر فرو

 دکتر عزیزاهلل عباسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهراندکتر علی غفوری

 ایرانشكی دکتر بهار محجوبی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پز

 گیالندکتر محمدعلی محمدزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی 

 دکتر محمد حسین مقیمی، مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی زنجان

 ...بقیه اعلوم پزشكی دکتر شعبان مهرورز، معاون آموزشی دانشگاه 

 ی اهوازدکتر حسین مینایی، عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشك

 شیرازدکتر سامان نیک اقبالیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی 

 دکتر رضا هاشمی، مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی بابل

 :داشتندکه در تدوين مشارکت  ساير همكاراناسامي 

 دکتر علی امینیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

 ضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شیرازع. دکتر شهرام بلندپرواز

 دکتر حسامی، مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه

 دکتر حسینعلی دانش، مدیرگروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی زابل

  مدیرگروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان ،دکتر خزایی

 ی تهراندکتر ژامک خورگامی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشك

 مازندراندانشگاه علوم پزشكی مدیر گروه جراحی  ،دکتر رحمانی
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 جامعه جراحان ایران دبیردکتر سیاوش صحت، 

 دکتر روح اهلل یگانه، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

یرخانه شورای آموزش دکترسید منصور رضوی   استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران ومسئول واحد تدوین وبرنامه ریزی دب 

 پزشكی وتخصصی                                                  

 دکترالهه ملكان راد دانشیار دانشگاه علوم پزشكی تهران

 تدوین وبرنامه ریزی دبیرخانه شورای آموزش پزشكی وتخصصیاحدو ریحانه بنازادگان کارشناس

 :تخصصي  اسامي همكاران کميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و
دکتر عبدالرضا پازوکی دبیر شورای ،(رئیس شورا)تخصصی  دبیر شورای آموزش پزشكی وو معاون آموزشی هرام عین الهیبدکتر 

 رؤسای دانشكده پزشكی،(عمومی آموزش پزشكی  ایردبیر شو)دکتر علی حائری  گسترش دانشگاههای علوم پزشكی کشور،

،دکتر  (شهیدبهشتی)دکتر علیرضا رمضانی  ،( تهران)ریـبه ترتیب خانم ها دکتر فاطمه السادات نی های علوم پزشكی اهدانشگ

 مازندران)بابائی قاسم جان رــدکت ،(یزد)دکتر امیر هوشنگ مهر پرور ،(شیراز) دکتر محمود نجابت، (ایران)غالمرضا شاه حسینی

دکتر (شهرکرد)دکتر علی مومنی ،(گیالن)آبتین حیدرزاده ، دکتر (تبریز)رزهرا فردی آذدکتر   ،(کردستان)دکتر بهرام نیكخو ،(

،دکتر  (اراک)،دکتر بهمن صادقی( همدان)،دکتر حسین عمادممتاز(مشهد )،دکتر سید علی علمداران (اهواز )احمد رضا مهتدی

 دکتر،، (شهیدبهشتی)دکتر حمید رضا جماعتی : نمایندگان منتخب وزیر و (زاهدان)،دکتر زهرا ذاکری ( بابل)معصومه بیاتی 

قیه ب) هزاد عین الهیبدکتر ، (قیه الهب) عفر اصالنیجدکتر ، (قیه الهب) ید مسعود خاتمیسدکتر ، (شهیدبهشتی) حمد رضا رزاقیم

و کارشناس کمیسیون دائمی معین دبیرخانه ، دکتر فروتن معاون اجرائی دبیرخانه (شهیدبهشتی) ممتازمنش نادر دکتر، (اله

 دکتر نیره اسالمی خانم شورای آموزش پزشكی و تخصصی ، 
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 تغييرات عمده اي که در اين برنامه ايجاد شده- 

 

 

 
 

 : به فارسي عنوان رشته-9

 

 

 :به انگليسي عنوان رشته -4

 
 

 :رشتهتعريف  -5

 

 

 

 

 جراحی عمومی

General  surgery 

رشته جراحی عمومی شاخه ای از علوم پزشكی است که به درمان بیماریهای قسمت های مختلف بدن انسان با تكیه بر استفاده 

تاکید این رشته ، کار بر روی تروماها، بیماریهای مادرزادی و اکتسابی قفسه سینه دستگاه . مانی جراحی می پردازداز روشهای در

عروق اندام ها ، دستگاه ادراري و تناسلي مذکر و مونث و نسوج نرم و سخت و پستان و گوارش ، شكم ، گردن، غدد درون ریز ، 

 . می باشد  بازسازي قسمتهاي مختلف بدن

 

هارمین جلسۀ کمیسیون دائمی معین دبیر چخصصی جراحی عمومی در پنجاه وفزایش طول دورۀ رشته تاتصویب توجه به با 

ین ا میتۀ بازنگریک توسطپیش نویس کوریكولوم دستیاری رشته جراحی عمومی  ،خانۀ شورای آموزش پزشكی وتخصصی

حی عمومی مصوب شصت و هشتمین نشست با استفاده از کوریكولوم های برنامه دستیاری جرا 72/3/27در تاریخ رشته 

 . و کوریكولوم رشته فلوشیپ ترومای جراحی عمومی تنظیم گردید( 72خرداد )

جراحـات   -سـرطانها  -حریق و سوختگی -اده ایانسانها در طول زندگی خود در معرض بیماریها و حوادثی نظیر تصادفات ج

زلزله و آوار و ناهنجاریهای جسمی مادرزادی قرار می گیرند و اعضای آسیب دیـده بـدن    -سقوط -ناشی ازمنازعات و جنگها

دامنه ابتكـارات و نوآوریهـا در ایـن زمینـه بـه قـدری       . باشند ميآنها، به ویژه اعضای حیاتیشان نیازمند مداخالت جراحی 

ترده است که برنامه تحصیلی عالقمندان به این رشته پیوسته در حال تغییرات کوچـک و بـزرا اسـت و برنامـه ریـزان      گس

، مـورد بـازنگری اساسـی قـرار     اسـت  سال 5برنامه فعلی جراحی عمومی . بایستی به این تغییرات توجه ویژه معطوف نمایند

نياز مملكت  تغییر ماهوی اطالعات، امكانات، روشها و حتی بیماریهـا  نگرفته و الزم است با توجه به تغییرات شگرف فن آوری،

 .، مورد تعمق و بازبینی قرارگیرد ما بخصوص در بيمارستانهاي نقاط محروم کشور

برنامه حاضر، در جلسات کاری متعدد، توسط کمیته تدوین برنامه رشته جراحی عمومی تهیه شده و طی جلساتی نیـز مـورد   

امید است، این برنامـه در ارتقـای   . دوین و برنامه ریزی شورای آموزش پزشكی و تخصصی قرار گرفته استتایید کمیسیون ت

 .مفید و موثر باشد جهت رفع مشكالت جراحيدر علم جراحی در میهن عزیز و بهبود کیفیت آموزشی دستیاران 
 

 در برنامه  محروم جامعه بويژه در مناطقمورد نیاز گنجاندن مباحث -1

 برگزا ری دوره های  توانمند سازی در زمینه های -7

 پژوهشی   -

 ارتباطی 

 اخالق 

 مدیریتی 
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 :تاريخچه وسيرتكاملي رشته-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است« سال پنج»طول دوره جراحی عمومی
 

 درجهان  :الف 
های ماقبل تاریخ،  نگاهی به تاریخ نشانگر انجام جراحی در انسان. گردد سال قبل برمی 2999شواهد جراحی در جهان به 

که گردد  پزشک هندی برمی« سوشروتا»اولین کتاب جراحی به . باشد ها می مصر باستان، هند باستان و سایر تمدن

شواهد . (1و7)و چین وجود داشته است( هیپوکرات)سایر مكاتب جراحی در یونان . باشد سال پیش می 7099مربوط به 

های  در قرون گذشته دانشمندان اسالمی پیشرفت. سال پیش در چین است 1299هوشی مربوط به  اولین جراحی با بی

ای شد و در  سپس در اروپا به این رشته توجه ویژه. تندمهمی در جراحی ایجاد و کتب پرمحتوایی در این زمینه نگاش

گیری  هوشی و با شكل های نوین بی با پیدایش روش. این رشته از فیزیک جدا و به صورت رشته مجزایی درآمد 11قرن 

با نگرشی ( 1717-1277)ویلیام هالستد . شكل گرفت« جراحی نوین»هایی برای کنترل خونریزی، عفونت و درد،  روش

از آن پس جوامع مختلف علمی در زمینه جراحی شكل گرفت و . (3و4)را شكل داد« مدارس جراحی»ید، اولین جد

 .های مختلف در این رشته شكل گرفت گرایش

 درایران:ب 

یكی از قدیمی ترین شواهد مربوط به انجام جراحی در . آغاز طب ایران به زمان جمشید پادشاه ایران زمین باز می گردد

ای را کـه مبـتال بـه     سـاله  13سال قبل باز می گردد که در آن با تكنیک ترپاناسـیون، جمجمـه دختـر     4719به ایران 

 .(1)هیدروسفالی بود، درمان کرده بودند و جسد این دختر در شهر سوخته در اطراف زابل یافت شده است

، در جریـان تهـاجم   1302تا  1312لهای در بین سا. انجمن جراحان ایران تأسیس گردید 1332در تاریخ معاصر، از سال 

همه جانبه عراق به کشور ایران ودفاع مقدس ایرانیان، شاغلین در همه حرف پزشكی، از جمله جراحان سهم عمـده ای  

گردد و بـانگری   باز می 09برنامه فعلی رشته جراحی عمومی به دهه . را در تسكین آالم رزمندگان و مردم ایران داشتند

 .روری استاساسی در آن ض
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                                    :Philosophy / Rational ( :ارزش ها و باورها)فلسفه -1

(Beliefs & Values) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            :Vision:(چشم انداز)دورنما-3

    

 

 

 

                                                                :Mission(:ماموريت) رسالت-21

 

 

 

 

 

 

 

. معنوی و اجتماعی است -روانی -نگاه ما به انسان، به عنوان مخلوقی مورد احترام است که واجد ابعاد وجودی جسمی

هـای تشخیصـی و درمـانی بـرای خـود،       موجودی که اعضای بدنش، باورهایش، اختیارش، استقاللش در انتخاب شیوه

 . منافعش و کرامتش همه و همه مورد احترام است

محور توسعه فردی و اجتماعی می دانیم و اعتقاد داریم سالمت، حق همـه   جسمي و هم معنويهم از بعد سالمت را  ما

 .انسانها اعم از زن یا مرد، پیر یا جوان، سیاه یا سفید، فقیر یا غنی، با هر مذهب و آئین است

نمـائیم و سـعی    اعت مالی آنان اقدام مـی ما در تصمیم گیریهای خود برای نجات جان بیماران، بدون در نظر گرفتن بض

کنیم تا در بازگرداندن سالمت به آنها کمترین ضرر را وارد آورده، بیشترین منفعت را برایشان به ارمغان بیـاوریم و   می

 .متعهدیم تا از سالمت اعضای بدن او در کلیه اعمال جراحی پاسداری کنیم

ری، کسب مستمر تجربیات ، به کارگیری مناسب ترین شیوه ها و فـن آوری،  ما اعتقاد داریم با مطالعه مادام العمر، نوآو

انجام پژوهشهای بالینی و اپیدمیولوژیک، و با در نظر گرفتن امكانات کشور و اولویتهای ملی، بهترین خدمت را به مدد 

 .مجویان خود ارائه دهیم و در عرضه این خدمات همواره نیاز های جامعه را مد نظر داشته باشی

ما خود را از سایر علوم بی نیاز نمی دانیم و پیوسته سعی می کنیم در مسیر بهبود بخشی به کار خود، پیوسته از آنهـا  

 .بهره بگیریم

پژوهشی ، اخالقـی و   -با چنین رویكردی، فراگیرندگان این رشته در طول دوره تخصصی خود به تدریج از لحاظ علمی

 .می شوندعملی آماده ارائه خدمت به جامعه 

در حیطه پژوهش و تولید علم، برترین . سال آینده در حیطه آموزش، به استانداردهای جهانی دست خواهیم یافت 19ما در 

مقام منطقه خواهیم بود و در ارائه خدمات جراحی در راستای تامین حفظ و ارتقای سالمت جامعه ازبهتـرین کشـورها در   

 .منطقه خواهیم بود

متناسب با  مطابق با استانداردهای جهانی و تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته جراحی عمومی رسالت این رشته 

دانش آموختگان این رشته در ارائه بهترین وکیفی ترین خدمات به مردم نقش فعال خواهند . است نیازمندیهای کشور

 .دها و مرزهای دانش در این رشته گام بردارن داشت و در راستای گسترش پژوهش
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  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

         :Expected outcomes                                                 :پيامد هاي مورد انتظار -22
 (.باشند ميها ضميمه  در بخش پيوست، در انتهاي اين برنامهاختصاصي اهداف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پایان دوره انتظار می رود دانش آموختگان رشته  جراحی عمومی 

 .با بیماران، همراهان بیماران و همكاران ومسئولین با رعایت اخالق حرفه ای ارتباط مناسب برقرار نمایند -1

علمـی و   -با بهره گیری از اطالعات به روز، فن آوری مناسـب، در مناسـبترین شـكل از لحـاظ اقتصـادی      -7

 .عی جهت تشخیص، درمان، مراقبت و پیگیری بیماران اقدام نماینداجتما

جهت حل مشكالت و رفع نیازهای جامعه در زمینه جراحی عمـومی پژوهشـهای بـالینی و اپیـدمیولوژیک      -3

 .مفید انجام دهند

 .جهت آموزش و انتقال تجربیات علمی و کاربردی خود به سطوح مختلف مردم به صورت موثر عمل نمایند -4

 .تالش مستمر نمایند(  علمی، تجربی، اخالقی و معنوی)آموزش مداوم و تعالی فردی خود جهت  -1

ای خود و دیگران با تبادل دانش بین خود، افراد صاحب نظر و مراکز علمـی اقـدام    در راستای ارتقای حرفه -0

 .نمایند

ت علمی و کمـک  ها مشور برای تشخیص و درمان صحیح بیماران، در صورت لزوم از متخصصان سایر رشته -2

 . عملی بگیرد و در صورت عدم توانمندی الزم، اداره بیمار را به عهده نگیرد

 :نقش های دانش آموختگان رشته جراحی عمومی در جامعه عبارتند از 

 تشخیصی، درمانی و مراقبتی -1

 پیشگیری -7

 ای مشاوره -3

 آموزشی -4

 پژوهشی -1

 مدیریتی -0
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                                            :Tasks:دانش آموختگان حرفه اي يفاوظ -29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مراقبتی -درمانی -در نقش تشخیصی: الف

 رح حال کامل از بیمارانگرفتن ش 

 معاینه دقیق بیماران 

 درخواست آزمایشات پاراکلینیكی مورد نیاز 

  انجام اقدامات تشخیصی(diagnostic procedures) 

 تشخیص بیماری 

  تجویز دارو(medication) و درمانهای غیر جراحی 

 انجام اقدامات جراحی مرتبط با رشته و متناسب با آموخته ها 

  از جراحیپیگیری های بعد 

 انجام اقدامات مراقبتی 

 ثبت دقیق و  مستند سازی کلیه مراحل تشخیص و درمان 

 بـه ویـژه در اداره   )هـا   تر و متخصصان سایر رشـته  استفاده از نظرات و کمک عملی متخصصان با تجربه

 (ای بیماران چندرشته

 پیشگیری: ب

 یشگیرانه الزم در سطوح مختلف جامعه های جراحی و انجام اقدامات پ شناخت جمعیت های در خطر بیماری

 های جراحی در حیطه بیماری

 :در نقش مشاوره ای-ج 

 (مثالً سازمانهای قضایی) سازمانها  -همكاران -ارائه مشاوره تخصصی به بیماران 

 :در نقش آموزشی: د

  ز طریـق رسـانه   در صورت نیاز، ا) ارائه آموزش به بیماران و همراهان آنها، سایر افراد تیم سالمت، جامعه

درصـورت نیـاز و   )و به دانشگاهیان ( در صورت نیاز با حضور در جمعیتهای هدف)، جمعیتها(های جمعی

 (.پذیرفته شدن در دانشگاه به عنوان هیأت علمی

 :در نقش پژوهشی: ه

      ارائه طرح پیشنهادی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها، تهیه گزارش تحقیق، تهیـه مقالـه علمـی و نشـر

 .جنتای

 :در نقش مدیریتی: و

 مدیریت مراکز و بخشها و اورژانس ها 

 مدیریت تیم های درمانی مانندتیم تروما 
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 :توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار-24     

Expected  Competencies & Procedural Skills:                                                       
                             

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :مهارت هاي پروسيجرال عمده : ب
مری، معده ، روده باریـک، روده بـزرا، رکتوم،آنـوس،     غدد بزاقيدهان حلق و   گوارش شاملاعمال جراحی دستگاه  -

 کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی و پانكراس
 دد درون ریز خارج جمجمه اعمال جراحی غ -
 اعمال جراحی پستان  -
 اعمال جراحی سیستم رتیكولوآندوتلیال شامل طحال و سیستم لنفاوی -
 اعمال جراحی جدارشكم و دیافراگم  -
 اعمال جراحی پوست و نسج نرم  -

  و احشايي سيستميكاعمال جراحي عروق  -
 اعمال جراحی سر و گردن -
 جراحی قفسه صدری و اورژانس الكتیواعمال  -
 جراحی اطفالو اورژانس  الكتیواعمال  -
 اعمال جراحی تروما و سوختگی -
 اعمال جراحی سرپائی  -
  اعمال جراحی الپاروسكوپی -
 ها جراحی سرطان -
 جراحی توده های غیر سرطانی  -
  گوارشدستگاه  آندوسكوپی -
 ریه  آندوسكوپی -

  تهاجمی و مداخالت کمحین عمل  ،فوريت ها  درعلي الخصوص سونوگرافی  -

 مغز و اعصاب  حی، جرا، جراحي زنان و زايمان ترميمي اورولوژي، ارتوپدي اورژانس وشايع و رايج موارد  -
 

 توانمندي ها: الف
های جراحی برای درمان  به معنی اقدامات مناسب، مؤثر و دلسوزانه در زمینه بیماری( Patient Care)مراقبت از بیمار  -

 .ها و ارتقای سالمت جامعه بیماری
 .های جراحی و به کارگیری آن در سطوح مختلف پایه و بالینی در زمینه بیماری (Medical Knowledge)دانش پزشكی  -
به معنی بررسی و ارزشیابی طبابت  (Practice-Based Learning and Improvement)یادگیری و ارتقا بر اساس عملكرد  -

 .ارتقای عملكرد خودخود، نقد آن و مقایسه با شواهد علمی موجود در جهت 
که منجر به تبادل اطالعات مؤثر و کار ( Interpersonal and Communication Skills)های ارتباطی و بین فردی  توانایی -

 .گروهی با بیماران، خانواده آنان و سایر پرسنل بهداشتی گردد
ی، رعایت اصول اخالقی و حساس بودن ا که به صورت تعهد نسبت به وظایف حرفه( Professionalism)ای بودن  حرفه -

 .یابد نظر خود بدون تبعیض زیرگروه خاصی تظاهر می نسبت به جمعیت تحت
که به معنی آگاهی و احساس مسؤولیت در برابر نظام ( Systems-Based Practice)طبابت مبتنی بر نظام بهداشتی  -

درمانی خود را به نحو بهینه  -که اقدامات تشخیصی بهداشتی جامعه و استفاده مناسب از منابع سالمت است به طوری
(optimal )انجام دهد. 
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کدام يك از اقدامات تشخيصي ، درماني ، و عملي توسط رشتته هتاي   )با رشته هاي ديگر  هم پوشاني -25

 :( ديگر نيز انجام مي شوند

  

 

 

 

 
 

 

 :تدوين شده است  (core curriculum)بخش ضروري برنامه فاده از آنها با استي که يمعيارها-26
 

 

 

 

 

 
 

                                              :Educational Strategies  :آموزشي  راهبردهاي -27
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های سر و گردن  جراحی گوش و گلو و بینی در جراحی  با رشته هم پوشانی 

 و اورولوژی   يترميمو  های اورتوپدی با رشته هم پوشانی 

 و زایمانبا رشته جراحی زنان  نیهم پوشا  

 های داخلی در آندوسكوپی دستگاه گوارش و ریه  با رشته هم پوشانی 

 با رشته رادیولوژی در سونوگرافی هم پوشانی 

 ها با رشته طب اورژانس در اورژانس هم پوشانی 

 

 :در آموزش  رشته جراحی عمومی از راهبردهای آموزشی زیربهره گرفته می شود

 فراگیر محوری 

 تلفیق علوم  پایه و بالینی 

 یادگیری در طول عمر 

 مندی  نظام(systematic approach) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله 

  یادگیری انتخابی توسط فراگیر 

 جامعه نگری 

 

 بخصوص مناطق محروم و کشور نیاز جامعه 

  شیوع بیماریهای جراحی 

 نظر صاحب نظران رشته 

  اهمیت قانونی 

 دینا جراحیکتب و منابع علمی معتبر 

 و اولویتهای ملی امكانات موجود درکشور 

 برنامه های آموزشی بین المللی و معتبر دنیا 

 متعددجراحي  تروماي  ضرورت  داشتن توانمندي اداره بيماران با 
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 (:روش هاي ياددهي و يادگيري)روش هاي عمده آموزش  -21

                        Teaching & Learning Methods: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یادگیری زیر استفاده خواهد شد  -در این برنامه، برحسب نیاز و موضوع از شیوه های یاد دهی

 نی نظیرروشهای بالی 

o راند 

o گراند راند 

o آموزش درمانگاهی 

o آموزش در اتاق  عمل 

o آموزش در اورژانس 

 روشهای آموزشی گروههای بزرا نظیر : 

o کنفرانسها 

o معرفی بیمار 

o گزارش صبحگاهی 

o ژورنال کالب 

o توموربورد 

o کنفرانس مرا ومیر 

o CPC 

 

 روشهای آموزشی درگروههای کوچک نظیر: 

o کارگاهها 

o ئلهیادگیری مبتنی بر حل مس(PBL) 

o کار در گروههای کوچک 

 

 روشهای شبیه سازی نظیر: 

o  استفاده از مانكنهای آموزشی درskill lab غيره و 

o Role-playing 

o سیموالتورهای الپاروسكوپیک 

o Animal models 

o simulated patients 
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 :ساختار کلي دوره آموزشي-23
 سال اول 

 یک ماه کامل  کارگاه ها 1

 fundamental) و فراگیری اصول پایه جراحی بخش اورژانس 7

surgery) 

 سه ماه

 هشت ماه درمانگاه/اتاق عمل/ بخش جراحی عمومی /بخش اورژانس 3

 سال دوم 

 دوازده ماه درمانگاه/اتاق عمل/ش جراحی عمومی بخ/بخش اورژانس 1

 سال سوم 

 دو ماه NICU/ بخش جراحی اطفال 1

 یک ماه بخش گردشی اختیاری 7

 یک ماه بخش رادیولوژی 3

 دو ماه بخش اورولوژی 4

 دو ماه بخش جراحی زنان 1

 یک ماه بخش بیهوشی و مراقبتهای ویژه  0

 سه ماه عروق بخش جراحی 2

 هارم سال چ

 دو ماه بخش جراحی قفسه سینه 1

 ماه سه بخش ارتوپدی 7

 دوماه بخش جراحی اعصاب 3

پوشش تمام (اورژانس و بخش)بخش جراحی عمومی/بخش اورژانس 4

 قسمتها

 ماه پنج

 سال پنجم

 ماه نه (اورژانس و بخش )دستیار ارشد جراحی عمومی  1

 ماه دو ترمیم و سوختگی  3

 ماهیک  اندوسكوپی 4
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  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 :محتواي آموزشي -2-11

 عناوين دروس نظري عمومي ضروري

زمان  (syllabus)موضوع ردیف
 (ساعت)

سال 
 دستیاری

 1 02 يريادگيمطالعه و  يمهارتها  -1
 1 02 و آمار قيروش تحق  -0
 1 02 مارياصول آموزش به ب  -3
 1 32 انهيه رايآموزش پا  -0
 1 32 در آموزش و پژوهش يانه ايرا ينرم افزارها  -5
 1 32  ياطالعات يگاههايپا يينترنت و شناسايجستجو در ا  -6
 0 02 يبه زبان فارس يسيمقاله نو  -7
 3 02 يسيبه زبان انگل يسيمقاله نو  -8
 02 1 (CPR) يوير يقلب ياياح  -9

 1 02 و مهارت هاي ارتباطي ياخالق پزشک  -12
 1 32 ر مترقبهيت حوادث و سوانح غيريمد  -11
 32 0 (EBM)بر شواهد  يمبتن يجراح  -10
13-  Fundamental skills 32 1  
 1 02 با اتاق عمل ييآشنا   -10

 

 :محتواي آموزشي-7-11

 (non core) عناوين دروس نظري عمومي انتخابي
 

 سال دستیاری (ساعت)زمان  (syllabus)موضوع ردیف

 ICD- 10  02 1با  ييآشنا 1

 1 02 يدرمان -يت مراکز آموزشيريمد 0

 0و 52 1 (surgical skill lab) يالبراتوار جراح 3

 0و52 1 (surgical animal lab)وانات يح يالبراتوار جراح 0
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  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 :محتواي آموزشي-3-11

 عناوين دروس نظري اختصاصي ضروري 
 (syllabus)موضوع ردیف

 :علوم پایه 1

 پاسخ التهابي به آسيب و متابوليسم 

 آب و الکتروليت 

 هموستاز و انتقال خون 

 شوک 

  جراحيعفونتهاي 

 ترميم زخم 

 مباني انکولوژي 

 مانيتورينگ بيمار جراحي 

 (:GI)دستگاه گوارش 7

 آناتومي 

 فيزيولوژي و پاتوفيزيولوژي 

 نکات مهم در شرح حال و معاينه فيزيکي 

 آماده سازي قبل از عمل 

  رويکرد به انواع بيماريهايGI 

 مداخالت درماني غير جراحي 

 ي استدالل در مورد انتخاب نوع عمل جراحGI 

  تستهاي تشخيصي و راديولوژيک اختصاصيGI 

  وسايل مورد نياز در جراحي 

  انواع انسيزيونها در جراحي هايGI  

 انواع بخيه ها در دستگاه گوارش 

  الپارسکوپي درGI 

 انواع استپلر 

 مراقبت هاي بعد از عمل 

  عوارض مرتبط با اعمال جراحيGI و اداره آنها 
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 (HBP)كراس سیستم هپاتوبیلیاری و پان 3

 آناتومي کبد، کيسه صفرا و پانکراس و مجاري صفراوي 

 فيزيولوژي کبد، کيسه صفرا و پانکراس 

  پاتوفيزيولوژي بيماريهايHBP 

  شکايتهاي حاصله از بيماريهايHBP 

 آمادگي بيماران قبل از جراحي 

  تستهاي تشخيصي و راديولوژيک مرتبط با بيماريهايHBP 

 ي انواع انسيزيونها در جراحHBP 

 روش هاي سوچور کردن کبد و پانکراس 

 انواع درنها و استنت ها و استفاده آنها 

 مراقبت هاي بعد ازعمل 

 وسايل مورد نياز در ا عمال جراحي 

  عوارض جراحي هايHBP 

 برخورد با عوارض پانکراتيت 

 پاتوفيزيولوژي هيپرتانسيون پورت و انواع درمانهاي طبي و جراحي 

 درمانهاي طبي و جراحي پاتوفيزيولوژي آسيت و 

 ضايعات کيستيک کبد و پانکراس 

 تومورهاي آندوکرين پانکراس 

  روشهاي الپاروسکوپي درHBP 

 پيوند کبد و پانکراس 

 :سیستم آندوکرین و پستان 4

 آناتومي دستگاه اندوکرين و پستان 

 فيزيولوژي دستگاه اندوکرين و پستان 

 عالئم و نشانه هاي مرتبط 

 اديولوژيکتستهاي تشخيصي و ر 

 برخورد با بيماريهاي آندوکرين و پستان 

 آمادگي هاي قبل ازعمل 

 انسيزيونهاي الزم در جر احي هاي آندوکرين 

 برخورد با توده هاي تيروئيدي 

 برخورد با توده هاي پستان 

 بيوپسي غدد لنفاوي نگهبان(SLNB) 

 مراقبت هاي بعد ازعمل و عوارض مرتبط 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 :تروما 1

 رومامکانيسم هاي مختلف ت 

 عالئم و نشانه هاي ناشي از آسيب 

 اصول برخورد با زخم هاي مختلف 

 اصول اوليه ترياژ 

 اصول اوليه جراحي در بيمار ترومايي و احياي بيماران تروماتيک 

 الواژ تشخيصي صفاقي 

  روشهاي تشخيصي در تروما و کاربرد هر يک 

 آماده سازي بيمار ترومايي جهت جراحي 

 اانواع جراحي ها در تروم 

 اورژانس استاندارد جراحي 

 هاي جراحي مديريت اورژانس 

 مديريت تيم احيا 

  سونوگرافي(FAST) 

  تروماهاي خاص در قفسه صدري، شکم و اندام و... 

 انواع باليا و اصول مرتبط 

  مراقبت بيماران بدحال تروما درICU  

 سیستم رتیكولواندوتلیال و طحال 0

  آناتومي و فيزيولوژي سيستم لنفاوي 

  و نحوه اداره آنها .... ( شامل سروما، لنف ادم، درگيري متاستاتيک و ) بيماريهاي سيستم لنفاوي 

  انديکاسيون ها و روش هاي بررسي درگيري غدد لنفاوي در سرطان ها 

  آناتومي و فيزيولوژي طحال 

  بيماريهاي خوني مرتبط با طحال(شاملITPي همولتيک و ، اسفروسيتوز، تاالسمي، آنمي داسي شکل، آنم )... 

  ( شامل لنفوم، تومورهاي طحال و ) بيماريهاي بدخيم مرتبط با طحال... 

  ( شامل مادرزادي، پسودوکيست، کيست هيداتيد و ) کيست هاي  طحال.... 

 هيپرتانسيون پورت و عوارض آن. 

 آبسه طحال. 

 تروماي طحال 

  روش هاي تشخيصي و تصويربرداري طحال 

 (اسپلنورافي، اسپلنکتومي پارشال و اسپلنکتومي)ا طحال درمان غير جراحي تروم 

  آمادگي قبل از عمل و مراقبت پس از عمل جراحي بيمار اسپلنکتومي 

 عوارض اسپلنکتومي را فرا گيرد. 
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  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

  (H&N)جراحی سرو گردن  2

 آناتومي سر و گردن 

  فيزيولوژي 

 روشهاي تشخيصي و راديولوژيک در ضايعات سرو گردن 

 ي گردنيانواع توده ها 

 ريسک فاکتورهاي سرطانهاي سرو گردن 

 پروتکلهاي ارزيابي کانسر حفره دهان 

 تومورهاي سرو گردن در اطفال 

  جايگاه راديوتراپي و کموتراپي در ضايعات نئوپالستيک 

 صدمات تروماتيک سرو گردن 

 سرو گردن تروماهاي خاص در 

 تکنيکهاي ترميمي در سرو گردن 

 رو گردنانواع گرافت هاي پوستي در س 

 برخورد و درمان آبسه هاي عمقي گردن 

 تکنيک هاي پيشرفته ترميمي در جراحي سرو گردن 

 عوارض جراحي هاي سرو گردن 

 :جدار شكم، امنتوم و مزانتر 7

 آناتومي جدار شکم و ناحيه اينگوينال 

 آناتومي امنتوم و مزانتر 

 اتيولوژي و پاتولوژي هرني جدار شکم 

 شکم برخورد با هرني هاي جدار 

 انواع روشهاي جراحي در ترميم جدار شکم 

 عوارض جراحي هاي ترميم جدار شکم 

 بيماريهاي امنتوم و مزانتر شامل تومورها 

 تروماي جدار شکم و مزانتر 

 دياستاز رکتوس 

 هماتوم رکتوس 

 فيبروز خلف صفاق 

 :پوست و نسج نرم 2

 آناتومي 

 فيزيولوژي 

 ضايعات پوستي خوش خيم مرتبط با جراحي 

 اع ضايعات بدخيم پوستي و نحوه برخورد و درمان انو 

 انواع گرافت ها و فالپ ها 

 جراحي هاي وسيع سرطان پوست 

 هاي نسج نرم  برخورد با توده 

 اقدامات تشخيصي در سارکومهاي نسج نرم 

 عوارض جراحي هاي پوستي و نسج نرم 

 برخورد با مالنوم             



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 ارتوپدی 19

 استخواني  وفيزيولوژي  سيستم عضالني آناتومي، فيزيولوژي، پات 

  آمادگي هاي قبل از عمل ، حين عمل و مراقبت هاي بعد از عمل 

  استخواني      نحوه شرح حال گيري و معاينه باليني سيستم عضالني 

  استخواني تروماهاي سيستم عضالني 

  استخواني  اصول اساسي درمان تروماماي  سيستم عضالني 

 استخواني  بي و متابوليک در بيماري هاي عضالني اختالالت التها 

 استخواني  بدخيم عضالني  تومورهاي خوش خيم و 

  ( استئوپروز  -آرتريت ترومائي استئو آرتريت ) تحليل برنده استخواني / بيماريهاي تخريب کننده 

   استخواني دراطفال  مادرزادي  سيستم عضالني / اختالالت تکاملي 

 تمان  وايسکمي ولکمن سندروم کمپار 

 ندرم آمبولي چربيس 

  در شرايط مختلفانديکاسيون هاي آمپوتاسيون 

  استخواني   بيماري هاي عضالني در درمان فيزيکي در مراقبت هاي بعد از عمل 

 مطالعات تشخيصي  آزمايشگاهي براي بيماري هاي اورتوپدي 

  تي  -اي ، سي ار  -راديو گرافي  ساده، ام : تخواني از قبيل اس راديوگرافي در ارزيابي و درمان بيماري هاي عضالني

 . اسکن ، کت اسکن ، اسکن راديو نکلئوئيد ، آرتريوگرافي 

 زنان 11

 تغييرات فيزيولوژيک دوران حاملگي 

 زايمان طبيعي و عوارض آن 

 حاملگي خارج رحمي 

 انديکاسيون هاي سزارين 

 ها عوارض سزارين و نحوه اداره آن 

 ن جفترتانسيو 

 تروماهاي دستگاه تناسلي داخلي وخارجي در طي حاملگي 

 پارگي هاي رحم هنگام زايمان و بعد از آن 

  پارگي هاي پرينه وهماتوم و ولو 

  ديسمنوره واختالالت قاعدگي 

 آشنايي با عفونت هاي  دستگاه تناسلي 

 (خوش خيم،بدخيم،فونکسيونل)کيست هاي تخمداني 

 م وتخمدان تومورهاي خوش خيم و بدخيم رح 
 ارولوژی 10

 ،مرد تناسلي -شناسي سيستم ادراري جنين آناتومي، فيزيولوژي 

 غير پيچيدهمرد تناسلي  -پاتولوژي و پاتوفيزيولوژي بيمارهاي ادراري  

 تناسلي -شرح حال گيري و معاينه باليني در بيماران سيستم ادراري 

 تناسلي فوقاني وتحتاني -تروماههاي سيستم ادراري 

 تناسلي فوقاني وتحتاني  -ان تروماهاي  سيستم ادراريي درم 

 تناسلي  -بيماري هاي التهابي وعفوني و متابوليک سيستم ادراري 

 تناسلي -تومورهاي خوش خيم و بدخيم سيستم ادراري 

 روشهاي تشخيصي و درماني آنها و سنگهاي ادراري. 
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  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

  تناسلي -مادرزادي سيستم ادراري/ اختالالت تکاملي 

 ري ادراريبي اختيا 

 رفالکس مثانه به حالب 

 بزرگي خوش خيم پروستات 

 ،تنگي هاي سيستم ادراري 

 تناسلي  -آمادگي هاي قبل از عمل و مراقبت هاي بعد از عمل سيستم ادراري 

  تناسلي  -هاي سيستم ادراري بيماري درآزمايشگاهي راديوگرافيک و مطالعات 

 درمان  سوپراپوبيک سونداژ، ماتوتومي، سونداژ مثانه،: اسلي از قبيلتن -روشهاي درماني ساده در بيماريهاي  ادراري

 .فيموزيز،

 تناسلي -ها براي جراحي سيستم ادراري آشنايي با انواع انسزيون 

  آشنايي با  بيمار يابي کانسر پروستات 
 جراحی مغز و اعصاب 13

  آناتومي ، فيزيولوژي ، فيزيوپاتولوژيCNS  

  شرح حال گيري و معاينه 

 تشخيص هاي افتراق در ارتباط با محل نوروپاتولوژي ها 

 خاص نورودياگنوستيک پروسيجرها و انتخاب آنها براي هر بيماري  

 تروماهاي سر و ستون فقرات گردني 

 يکالجقبل و بعد از عمل جراحي بيماران نوروسر اقدامات 

 تشخيصي  مداليتي هاي 

 رويکرد هاي تشخيصي و درماني در: 

 اکراينالتومورهاي اينتر -

 خودي مغز و نخاعه ب خونريزي هاي خود -

 صدمات کرانيوسربرال -

 اعصاب مغزي و عمل آنها -

 عفونتهاي اينتراکراينال -

 عتومورهاي نخا -

 پارگي ديسک هاي بين مهره اي ولومبار  -

 صدمات اعصاب محيطي -
 رادبولوژی و سونوگرافی 10

 هاي مختلف تشخيصي در راديولوژي روش 

 ها ه حاجب و تفسير آنانواع مطالعات با ماد 

 اسکن  تي مباني سي 

 شکم و لگن و قفسه سينه و گردن  اسکن تي تفسير سي 

 مباني فيزيک سونوگرافي 

 هاي سونوگرافي انواع، اجزا و مشخصات دستگاه 

 انواع پروب ها در سونوگرافي 

 کاربرد سونوگرافي در دستگاه هاي مختلف ازجمله دستگاه گوارش، پستان و سيستم عروقي 

 اربرد سونوگرافي در حين عمل جراحيک 

  کاربرد سونوگرافي در اورژانس و در بيمار ترومايي وFAST  

  مراحل و نحوه انجامFAST   
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  کاربرد سونوگرافي در تروماي قفسه سينه 

 مشخصات سونوگرافيک مايع آزاد شکم و آبسه ها 

  مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه گوارش 

 يک بيماريهاي شايع دستگاه تناسلي زنان مشخصات سونوگراف 

 مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه ادراري 

 مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع پستان 

 روش هاي مداخله اي با کمک سونوگرافي 

 هاي مختلف کاربرد آندوسونوگرافي در دستگاه 
 های ویژه بیهوشی و مراقبت 15

 بيهوشي

 قانيآناتومي راه هوايي فو 

 ابزار مختلف اداره راه هوايي 

 ارزيابي راه هوايي 

 هاي مختلف باز نگه داشتن راه هوايي مانور 

 کانوله کردن وريدهاي محيطي 

 کانوله کردن وريدهاي مرکزي 

  مانيتورينگ بيمار در اتاق عمل 

 پايشگر درصد اشباع اکسيژن خون شرياني 

 پايشگر امواج الکتريکي قلب 

 ط به بيهوشيعوارض بعد از عمل مربو 

 هاي مختلف اکسيژن درماني روش 

 هاي ويژه مراقبت

  اصول اخالقي و ارتباطي درICU 

 (تهاجمي و غير تهاجمي)ريوي  -مانيتورينگ هاي قلبي 

 اختالالت الکتروليتي و اسيد و باز 

 هاي درماني انواع شوک، پاتوفيزيولوژي و روش 

 اصول احيا و روشهاي مختلف آن 

  عفونت ها درICUهاي پيشگيري و درمان يس و روش، سپس 

  تغذيه روده اي و پرنترال درICU 

 (قلب، ريه، کليه)نارسايي ارگانهاي قلبي حياتي 

 نارسايي چند ارگاني 

 کارگيري آن مباني استفاده از ونتيالتور و نحوه به 

  مشکالت گوارشي بيماران ICU(خونريزي، ايلئوس، پانکراتيت، کله سيستيت) 

 در  داروهاي اينوتروپيکICU 

  کنترل درد و استرس درICU 
 آندوسكوپی دستگاه گوارش 16

  ابزارها و قطعات مورد استفاده در آندوسکوپي هايflexible  

  کاربردupper endoscopy  

  انديکاسيون هاي تشخيصي ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپ(EGD)  

  الزامات و اقدامات قبل از اندوسکوپي 
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 ني با به کارگيري آندوسکوپي انديکاسيون هاي مداخالت درما 

  نماي آندوسکوپيک ضايعات خونريزي دهنده دستگاه گوارش 

  عوارض اندوسکوپي فوقاني 

 رکتوسيگموئيد   -آنوسکوپrigid –  سيگموئيدسکوپflexible  و کولونوسکوپ و ابزارهاي ضميمه 

  نحوه بکارگيري آندوسکوپي تحتاني و نحوه آماده سازي روده 

 آندوسکوپي تحتاني انديکاسيون هاي 

  عوارض ناشي از آندوسکوپي تحتاني 

  نماي ضايعات کولورکتال در آندوسکوپي 

  مشخصات و ابزارهاي ضميمهERCP  و نحوه بکارگيري آن ها 

  کاربردها و عوارضERCP  

  روشهاي هموستاز از طريق آندوسکوپ 

  روشهاي درمان موضعي خونريزي از واريس مري و معده 

 نوسکوپي در تشخيص و درمان انسداد کولون کاربردهاي کولو 

 الزامات قبل از کولونوسکوپي براي دکمپرسيون کولون در انسداد کاذب آن را فهرست نموده و بکار ببندد. 

  کاربردهايERCP  در تشخيص و درمان سنگ هاي مجراي صفراوي 

  اندوسکوپي الکتيو دستگاه گوارش 

  کاربردهاي سيگموئيدوسکوپيflexible وrigid  

  کاربردهاي کولونوسکوپي در غربالگري براي کانسر کولون 

  کاربردERCP  در ضايعات پانکراس 
 سوختگی 12

  (شيميايي الکتريکال  حرارتي)انواع سوختگي ها 

  درجه بندي سوختگي ها 

 سوختگي انديکاسيونهاي بستري و ارجاع بيماران سوختگي به مراکز مختص  

 ران سوختگي در محل حادثه و در اورژانس اصول اوليه مراقبت از بيما 

 اصول اوليه مايع درماني در بيماران سوختگي 

  ، احياء بيماران سوختگي در شرايط خاص مثل بيماران مسن ، اطفال ، احياء تأخيري احياء در سوختگي الکتريکي

 احياء در سوختگي همراه با صدمات استنشاقي

  بخش سوختگي ضدعفوني کننده هاي زخم بيمار سوختگي و 

  انواع پانسمانهاي زخم هاي سوختگي 

  اصول اوليه مراقبتهاي تغذيه اي در بيماران سوختگي 

 اداره آنهازخم هاي سوختگي و نحوه  عفوني وغير عفوني عوارض 

  (مفاصل ، سر و صورت ، دستها ، پاها و )سوختگي در محلهاي خاص بدن مثل ... 

 (اسکاروتومي ، آمپوتاسيون ، دبريدمان)وري در بيماران سوخته انديکاسيونهاي اقدامات جراحي عفوني ف 

 آنتي بيوتيک هاي توپيکال در بيماران سوخته  

  صدمات استنشاقي  

 عوارض ديررس ناشي از سوختگي ها 

 روشهاي پيشرفته ترميم زخم هاي سوختگي 

 اصول بازتواني در بيماران سوخته  

 هاي ترميم پيچيده زخم هاي سوختگي  روش 

  هبيماران سوختاداره هاي نوين در روش 
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 جراحی کودکان و نوزادان 17

 ارزيابي جامع  يک  نوزاد  1

 کيلوگرم  0انواع دسترسي وريدي و شرياني در نوزادان بيشتر از وزن  0

 مراقبت هاي الزم نوزادان بدحال  3

 مراقبت هاي قبل از عمل نوزاد  0

 کودک بيمار اصول پايدارکردن ، تشخيص مناسب قبل از عمل و آمادگي 5

 اصول مرافبت هاي متداول بعد از عمل 6

 مراقبتهاي بحراني بعد از عمل  7

 رشد و تکامل کودکان     8

 نيازهاي تغذيه اي کودکان 9

 پاسخ به استرس وعفونت در کودکان 12

 مشکالت شايع جراحي کودکان و روشهاي جراحي براي اصالح آنها  11

 نياز به جراحي محل، مالفورماسيون هاي مادرزادي نوزادان بر حسب نوع، 10

 از عمل کودکان بعدآشنايي با مراقبت هاي  13
 جراحی الپاروسكوپی 19

 تاثيرات فيزيولوژيک 

 مزايا و معايب جراحي الپاروسکوپي 

 ها  کونترانديکاسيونا و انديکاسيونه 

 عوامل مهم در انتخاب بيماران 

 آمادگي قبل از عمل 

 انتخاب نوع بيهوشي 

 اابزارها، تلسکوپها و پورت ه 

 مانيتورها و ابزارهاو  نحوه قرار گرفتن بيمار و جراح 

  الپاروسکوپي تشخيصي و نمونه برداري 

 کله سيستکتومي و جراحي مجاري صفراوي و کبد 

  آپاندکتومي 

 جراحي فتق ها 

 اسپلنکتومي 

 آدرنالکتومي 

 اعمال جراحي معده شامل جراحي هاي چاقي مرضي(Bariatric) 

 جراحي هاي کولورکتال 

 ليکاسيون و ميوتومي مريفاندوپ 

  مرحله بندي(Staging )کانسرها 

 اعمال جراحي تسکيني (Palliative  )در کانسرها 

 (شامل تشخيصي، بيوپسي، بيماريهاي مدياستن، سمپاتکتومي و ) جراحي هاي مختلف توراکوسکوپي... 
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 جراحی قفسه سینه 02

 فقسه سينهريه و فيزيولوژي  آناتومي و 

 ريه و قفسه سينهاساسي فيزيو پاتولوژيک  آشنايي با  اصول 

  تستهاي عملکرد ريوي در ارزيابي بيماران نيازمند جراحي توراکس 

 هاي تشخيصي تصويربرداري ريه و قفسه سينه  بررسي 

  لوله گذاري تراشه 

  حمايت هاي تنفسي و ونتيالتور ها 

 ،عروقيو  محدودکننده بيماريهاي ريوي انسدادي 

 پنوموتوراکس 

 هيدروتوراکس اکس وهموتور 

 شيلوتوراکس 

 هاي مادرزادي آنومالي 

 ،توراسيک ستون فقراتو  جناق ترقوه، شکستگي هاي دنده 

 تروماي نافذ و غير نافذ قفسه سينه و احشاي داخلي توراکس 

 ها توده هاي ريوي و انفيلتراسيون 

 توده هاي مدياستن 

  قفسه سينه پروسه هاي عفوني 

  (مروي،ريوي ،خارج ريوي)سينه قفسه پروسه هاي نئوپالستيک 

  ارزيابي بيماران کانديد جراحي توراکس 

 بيهوشي هاي جراحي قفسه صدري 

  ا نواع مختلف انسزيون مورد استفاده در جراحي توراکس 

 گذاري بر روي آئورت، توراکوتومي استاندارد و  هاي رايج قفسه سينه شامل توراکوتومي دراورژانس، کالمپ  جراحي

هاي ريوي،  خط وسط، پريکارديو سنتز و پريکارديال ويندو، بيوپسي ريوي، رزکسيوناسترناتومي 

 مدياستينوسکوپي

 توراکوسکوپي 

  تراکئوستومي 

 ها  عوارض جراحي هاي توراکس ودرمان آن 

  برونکوسکوپي 

o دستگاهها و ابزارهاي مورد  استفاده در برونکوسکوپي 

o  شرايط و امکانات الزم براي انجام برنکوسکوپي 

o انديکاسيون تشخيصي برونکوسکوپي. 

o  کونتراانديکاسيونهاي برونکوسکوپي 

o  روش انجام برونکوسکوپي 

o  عوارض برونکوسکوپي و نحوه پيشگيري يا مقابله با آنها 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 :محتواي آموزشي-4-11

 عناوين دروس نظري اختصاصي انتخابي
 (syllabus)موضوع ردیف

 جراحی عروق 1

 ي و لنفاوي آناتومي عروق شرياني و وريد 

 عروقي و انجام معاينه فيزيکي ي هايبيمار عاليم ونشانه هاي 

 درماني مختلف  تشخيصي و انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي استفاده از مداليته هاي 

 شرياني و وريدي حاد ايسکمي هموديناميک عروق با تأکيد بر 

 سکمي مزمن شرياني يا 

  پاتوفيزيولوژي پديده آترواسکلروز 

 ادگي هاي قبل از عمل جراحي در بيماران عروقيآم 

 مراقبت هاي بعد از عمل در جراحي عروق 

  وسايل مورد نياز در جراحي هاي عروق 

 و نحوه برخورد با آنها عوارض ناشي از جراحي عروق 

  مداليته هاي درمان طبي در بيماران عروق 

  (محيطي  مرکزي ) انواع انسزيونهاي جراحي عروق 

 ها و کنترانديکاسيونهاي جراحي در بيماريهاي عروقي مختلفانديکاسيون 

 انواع پروتزها و کاربرد آنها در جراحي عروق 

 درماني تشخيصي و پاي ديابتي و انتخاب مداليته هاي مختلف 

 تنگي کاروتيد 

 فشار خون با منشا شريان کليوي.  

 لنفادم  

 نارسايي وريدي مزمن و زخم هاي ناشي از آن 

  ر بيماري هاي عروقيدآمپوتاسيونها 

7 

 

 

 

 

 جراحی قلب 

 آناتومي و فيزيولوژي قلب 

 بيماريهاي مادرزادي قلب 

 آترواسکلروز و بيماري ايسکميک قلبي 

 بيماريهاي دريچه اي قلبي 

 درمان آنتي کوآگوالنت و پروفيالکسي اندوکارديت 

 تروماهاي قلب و عروق بزرگ 

 هاي آئورت توراسيک آنوريسم 

 جراحيهاي بعد از  آريتمي 
 جراحی انكولوژی 3

  منطقه و جهان –اپيدميولوژي سرطان در ايران 

 پاتوفيزيولوژي سرطان 

 ها هاي غربالگري و پيشگيري سرطان برنامه 

 ها هاي تشخيصي مختلف در سرطان روش 
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 گيري از تومورها هاي مختلف نمونه روش 

 ها  اصول درمان جراحي سرطان 

 مري  هاي درماني جراحي در سرطان روش 

 معده   هاي درماني جراحي در سرطان روش 

 هاي درماني جراحي در سرطان کولورکتال روش 

 هاي نسج نرم هاي درماني جراحي در سارکوم روش 

 هاي پوست  هاي درماني جراحي در سرطان روش 

 هاي پستان و جراحي سرطان آن  برخورد با توده 

 ها هاي جراحي آن برخورد با تومورهاي آندوکرين و روش 

 آمپولر هاي تومورهاي پري ورد با يرقان انسدادي در زمينهبرخ 

 هاي ادجوانت و نئوادجوانت درمان 

 ها هاي کنترل درد و تسکيني در سرطان روش 

 ها هاي توانبخشي سرطان روش 
 کولورکتال جراحی 0

  آناتومي و فيزيولوژي پيشرفته کولون و رکتوم 

 هاي درماني هموروييد نحوه برخورد و روش 

 هاي درماني فيشر آنال رخورد و روشنحوه ب 

 آنال هاي پري ها و فيستول هاي درماني آبسه نحوه برخورد و روش 

 اختياري مدفوع و يبوست هاي جراحي بي نحوه برخورد و روش 

 هاي ديورتيکولي کولون بيماري 

 ولوولوس کولون 

 هاي کولورکتال خونريزي 

 تروماهاي کولون و رکتوم 

 هاي التهابي روده  بيماري 

 پروالپس رکتوم 

  برخورد با اجسام خارجي کولورکتال 

 هاي کولورکتال و آنوس هاي جراحي نئوپالسم نحوه برخورد و روش 

 ها استومي 

 پیوند اعضا 1

 مباني پاتوفيزيولوژيک پيوند اعضا 

 اصول اخالقي در پيوند اعضا 

 هاي پيوند اعضا اصول جراحي 

 سرکوب ايمني در پيوند اعضا 

 (کبد، کليه، پانکراس، روده، قلب و ريه)يوند اعضا هاي پ انديکاسيون 

 در پيوند اعضا  هاي جراحي روش 

  نارسايي کبدي حاد و مزمن 

  هيپرتانسيون پورت 

 پيوند در کارسينوم سلول کبدي 

 هاي پيوند کبد  روش 

 هاي بعد از پيوند مراقبت 
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 عوارض پيوند و نحوه برخورد با هر يک 

 جراحی گوش و گلو و بینی 
 هاي گوش و گلو و بيني عفونت 

 جسام خارجي در حلق و حنجره 

 هاي سر و صورت تروما 

 خيم دهان، حلق و حنجره  ضايعات خوش 

 هاي دهان، حلق و حنجره  سرطان 

 تومورهاي غدد بزاقي 

 هاي ترميمي در صورت  روش 
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  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

   :يمحتواي آموزش-1-11

 (Core Procedural Skills Topics)عناوين مهارتهاي عملي ضروري

     تعداد سال اول

  120 اقدامات قبل و بعد از عمل جراحی  با نظارت 

  50 اداره بیمار دچار شكم حاد 

  100 اقدامات اولیه در برخورد با بیمار ترومایی

 *( o) یا سوم  کمک در اعمال جراحی بعنوان کمک دوم
200  

  200 ه، فشار داخل شكم، رکتال تیوب، سوند مثانNG Tubeگذاشتن، مراقبت و خارج کردن 

  CVP  50اندازه گیری و تفسیر و cv lineگذاشتن

peripheral venous access  وinterosseous cannulation  50  

  cut dawn 5انجام 

  15  برقراری راه هوایی از طریق انجام انتوباسیون 

  DPL  30الواژ صفاقی تشخیصی 

intercostal block  10  

  chest tube (o )  20گذاشتن

  20 پک ها دربند آوردن خونریزی ،  و انواع collar Philadelphia،  MAST     تعبیه

  20 ها گیری شكستگی آتل

  50 تسوچورکردن و انواع آن  

  50 انواع بی حسی های لوکال  

  20 (o)  درناژ آبسه های سطحی شامل درناژ آبسه های پری آنال ساده، آبسه های سطحی پستان

  20 ( o)اکسیزیون توده های زیر  جلدی شامل لیپوم و کیست های اپیدرموئید

  ingrowing nail (o )  10جراحی ناخن فرورفته در گوشت 

  10 ( o)ساده BCCو  SCCبیوپسی ضایعات سطحی شامل خال ها و 

  50 دبریدمان و پانسمان زخمهای وسیع
  30 ( o) انجام آپاندکتومی غیرکمپلیكه

  10 ( o) اکسیزیون سینوس پیلونیدال ساده 

  200+120 (مستقل+کمک)جمع اعمال سال اول]

*operation  
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   سال دوم

  30 وتنظیم کردن دستگاه ونتیالتورICU  کسب مهارتهای پیشرفته مراقبت از بیماران بدحال در

  50 بیمار برای عمل جراحی (position)تنظیم وضعیت قرارگیری 

  100 ( o) کمک در اعمال جراحی بزرا به عنوان کمک جراح

  10 (o)  وازکتومی

  10 ( o) بیوپسی توده های عمقی خوش خیم

  20 (o)  بیوپسی از ضایعات پستان

  5  ( o)  (nc)بیوپسی عضله 

 *(nc   ( )o)  بیوپسی شریان تمپورال 

2  

  10 ( o) بیوپسی از غدد لنفاوی سطحی

  10 ( o) ختنه

  10 گذاشتن کاتتر ورید مرکزی گردنی یا سابكالوین

  50 باز و بسته کردن شكم 

  10 ( o) آپاندکتومی مشكل

  15 ( o) فتق نافی 

  20 ( o) فتق اینگوینال 

  5 ( o) درناژ آبسه های عمقی

  5 ( o) اسفنكتروتومی آنال 

  10 ( o) هموروئیدکتومی ساده 

  10 ( o( ) ساده)ه آناستوموز رود

  5 رکتو سیگموئیدوسكوپی

  10 ( o( ) شامل دبریدمان و گرافت پوستی)های سوختگی ساده  درمان زخم

  5 (      o) آمپوتاسیون انگشتان 

  5 مونیتورینگ فشار کمپارتمان های اندام ها

  10 اسپلینت شكستگی های بسته 

  100+157 (مستقل+کمک)جمع اعمال سال دوم 

 

* nc=non core 
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   سال سوم

  50 ( o) کمک در اعمال جراحی بزرا 

  5 ( o) گاستروستومی 

  5 ( o) ژژنوستومی  

  10   پستان و تومورهای سر و گردن  ازتوده های تیروئید وFNA  انجام 

  5 ( o) ترمیم پرفوراسیون زخم پپتیک 

  10 ( o) جراحی واریكوسل و هیدروسل 

  10 ( o) لونیدال مشكل سینوس پی

  10 ( o) جراحی فیستول ساده آنال 

  5 ( o) انجام لوپ کولوستومی 

  5 ( o) کولوستومی انتهایی 

  10 ( o) اسپلنكتومی ساده 

  5 ( o) سزارین اورژانس 

  5 ( o) بستن لوله های رحمی 

  2 ( nc  ( )o)  واگوتومی و پیلوروپالستی

  5 ( o) گاستروژژنوستومی 

  5 ( o) درمان پارگی دستگاه گوارش به جز مری و رکتوم 

  20 ( o) بیوپسی از غدد لنفاوی عمقی 

  2 پریكاردیوسنتز

  T .tube   (o ) 5و تعبیه  CBDاکسپلور

  2 ( nc ( )o)  درناژکیست های ساده و آبسه های ساده کبدی 

  5 ( o) ماستكتومی  ساده 

  3 ( nc  ( )o)  ژنیكوماستی اعمال جراحی در مورد

  2 ( nc ( )o)  اکسیزیون داکت پستان

  5 ( o)  درمان جراحی واریس اندام

  3 ( o) تورشن بیضه : درمان اورژانس های ارولوژیک از قبیل 

  5 جا اندازی بسته شكستگیهای شایع 

  5 جا اندازی در رفتگی ها ی شایع 

  5 بكار گیری کشش پوستی   

  50 گیری  گچ 

  5 دبریدمان و شستشوی شكستگیهای باز اندام ها 

  5 ( nc ( )o)  جا اندازی باز و فیكس کردن داخلی شكستگی های اندام  

  5 ( o) فا شیاتومی 

  2 ( nc  ( )o) جراحی کیست بیكر 

  5 ( o( ) زیر زانو)آمپوتاسیون اندام 

  10 اسونوگرافی بیماریهای شایع کبد و کیسه صفر

  50+180 (مستقل+ کمک) جمع اعمال سال سوم
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   سال چهارم

  2 ( o)  کریكوتیروئیدوتومی

  5 ( o) تراکئوستومی

  10 ( o) الپاروتومی تجسسی

  10 ( o) فتق اطفال 

  2 ( nc  ( )o) پیلورو میوتومی در اطفال 
  2 ( nc  ( )o) ارکیوپكسی 

  2 ( nc  ( )o)   درآوردن انگشت اضافه در اطفال

  5 ( o) توراکوتومی و بیوپسی ریه 

  50 ( o) کمک اول جراحیهای بزرا به هیات علمی

  100 ( o) کمك اول به دستياران سال پايين بعنوان راهنمائي آموزشي

  2 ( o) ازوفاگوستومی

  2 ( o) های مری و رکتوم ترمیم پارگی

  10 ( o) انواع گاسترکتومی 

  2 ( nc (  )o)  اگوتومیانواع  و

  2 ( nc ( )o)  انجام جراحی های دستگاه گوارش با استفاده از استاپلر

  2 ( nc  ( )o) رزکسیون  روده کوچک در کانسرها 

  10 ( o) کولكتومی انواع 

  5 ( o) ول آنال پیچیده فیست

  2 ( o) هموروییدکتومی مشكل 

  2 ( nc) گذاشتن سوند بالکمور

  2 ( nc ( )o)   نگروپالستی اودی اسف

  2 ( nc ( )o)  درناژ کیست های کبد و پانكراس مشكل 

  3 ( nc   ( )o)جراحی ضایعات کیستیک پانكراس

  3 ( o) جراحی کیست هیداتید کبد و ریه

  2 ( o) اسپلنكتومی با ( ساب توتال -دیستال )نكراتكتومی پا

  2 ( o) ونی پانكراس دبریدمان جراحی و درناژ نكروز عف

  3 ( o) الپاراسكوپی تشخیصی

  10 ( o) سیستكتومی الپاراسكوپیک  کله

  2 ( nc  ( )o) آپاندکتومی الپاراسكوپیک 

  3 ( o) رزکسیون تومورهای جدار شكم با حضور هیات علمی 

  5 ( o) تیروئیدکتومی توتال و لوبكتومی

  5 اعمال جراحی بازسازی جدار شكم
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 سال چهارمادامه 

  2 ( o) برداشتن کیست تیروگلوسال و برانكیال

  10 ( o) مودیفیه  انواع ماستكتومی

  2 ( nc ( )o)  بازسازی پستان با حضور عضو هیأت علمی

 Ritidectomy وAbdominoplasty((  o 3  

  10 ( o) اکسپلوراسیون شریانهای محیطی

  5 ( o) آمبولكتومی

  5 ( o) عروقی ساده آناستوموز

  10 ( o) به منظور همودیالیز با حضور هیات علمی  A-Vساختن فیستول 

  10 و  با گاید داپلر دیالیز همو براي کاتترگذاشتن 

   گذاشتن کاتتر دياليز صفاقي

  3 ( o) سمپاتكتومی توراسیک و کمری با حضور عضو هیأت علمی

  5 ( o) استرنوتومی و بستن آن

  2 ( o) احی آمپیم هاجر

  3 ( nc  ( )o) درمان طبی و جراحی  پروسه های عفونی پیچیده در توراکس

  2 ( nc) تخلیه ترشحات و موکوس پالا با برونكوسكوپ

  3 ( o) رزکسیون تومورهای بد خیم و  سر و گردن 

  10 (  o) جراحی سرطانهای پوست

  5 ( o) ا حضور هیات علمیها ب رزکسیون تومورهای نسج نرم و سارکوم

  3 ( nc ( )o)  در آوردن غدد لنفاوی نگهبان با حضور هیات علمی

  2 ( o)   (nc )  های پوستی در کانسرها فلپ

  5 ( o)  و زیر زانو(باالی زانو)آمپوتاسیون اندام 

  3 ( o) عمل استوپا

  20 (FAST)سونوگرافی پرتابل بیمار ترومایی 

  5 ( nc) افی اورژانسانجام آنژیوگر

  5 ( nc) تشخیصی و درمانی و توراکوسكوپی اندوسكوپی 

  2 ( nc  ( )o) کرانیوتومی 

  Burr hole  (nc )  (o ) 2گذاشتن 

  2 ( nc  ( )o) ساده  depressed – fxباال آوردن 

  5 سیستوتومی و سیستورافی

  2 ( nc  ( )o) سیستوسكوپی و کاتتراسیون یوریترال درشرایط سخت 

  3 ( o( ) پارشیل وکامل )نفرکتومی در موقعیت تروما

  2 ( nc  ( )o( ) رتروپوبیک وترانس وزیكال)انجام پروستاتكتومی سوپراپیوبیک

  2 ( o) ترمیم حالب
 ( o) های کیست های تخمدان جراحی

10  
 ( o) رهای تخمدانواعمال جراحی برای توم

5  
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   ادامه سال چهارم

 ( o) هیسترکتومی ابدومینال
2  

 ( nc  ( )o) اصالح دفورمیتی های زخم های سوختگی 
2  

 Tissue Expansion  (nc )    (o )استفاده از 
2  

 جمع کل اعمال
336+150  

 

   سال پنجم

  10 ( o) کلدوکوژژنوستومی , کلدوکودئودنوستومی, کله سیستوژژنوستومی

  10 یبرونكوسكوپی و ازوفاگوسكوپ

  5 اندوسكوپی تشخیصی فوقانی
ها و  انجام اعمال جراحی پیچیده در بیماران ترومایی از قبیل جراحی صدمات گردن،  رزکسیونهای ریه ، ترمیم برونش

های دیافراگم، ایجاد دریچه در پریكارد، ترمیم پارگیهای ساده قلبی، اسپلنورافی و اسپلنكتومی پارشال، نفرکتومی و  پارگی

از قبیل )یم کلیه، درمان تروماهای کبد، سیستم صفراوی، دئودنوم، پانكراس، مری، رکتوم، اکسپلور و ترمیم عروق اصلی ترم

  50 ( o) با حضور عضو هیأت علمی( کاوا، پورت، عروق اصلی گردن و اندام ها آئورت،

  10 ( o) انواع ازوفاژکتومی 
  2 ( o)  (nc)  میوتومی ها ودیورتیكولكتومی های مری 

  2 ( nc ( )o)  های آنتی رفالکس  جراحی

  2 ( nc ( )o)  اعمال جراحی چاق مرضی با حضور عضو هیأت علمی

  2 (nc  (o )) اعمال جراحی مربوط به فیستول های روده کوچک 

  3 ( o) رزکسیون ابدومینوپرینئال و پروکتوکولكتومی 

  2 ( o) های پروالپس رکتوم  جراحی

  2 ( o) ویپل با حضور عضو هیأت علمیعمل 

  2 ( nc ( )o)  جراحی تومورها و کیست های سیستم صفراوی 

  1 ( nc ( )o)  جراحی تومورهای آندوکرین پانكراس 

  2 ( nc  ( )o) هپاتیكوژژونوستومی 

  1 ( o) لوبكتومی کبد 

  1 ( nc ( )o)  شانت های پورتوسیستمیک با حضور عضو هیأت علمی

  2 ( o) تومورهای رتروپریتوئن و دیسكسیون غدد لنفاوی اطراف آئورت  با حضور عضو هیأت علمی

  2 ( o) عمل دیسكسیون رادیكال گردن با حضور عضو هیأت علمی

  2 ( nc  ( )o) پاراتیروئید کتومی با حضور عضو هیأت علمی

  2 ( nc ( )o)  پاروتیدکتومی با حضور عضو هیأت علمی

  1 ( nc ( )o)  داکتوما با حضور عضو هیأت علمیکمو

  1 ( nc ( )o)  الرنژکتومی ها با حضور عضو هیأت علمی

  2 ( nc ( )o)  انواع آدرنالكتومی با حضور عضو هیأت علمی

mamoplasty ((  o 3  

Vascular Bypass Graft با حضور عضو هیأت علمی (o ) 3  

  2 ( nc ( )o)  ات علمیترومبوکتومی وریدی با حضور هی



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

   ادامه سال پنجم

  2 ( nc ( )o)  دکورتیكاسیون ریه با حضور هیات علمی

  3 ( nc ( )o)  لوبكتومی ریه و پنومونكتومی با حضور عضو هیأت علمی

  5 ( nc  ( )o) انجام رزکسیون های ریه ، رزکسیون های دنده ، مدیاستینوسكوپی  و مدیاستینوتومی

  2 ( o) نفادنكتومیانواع ل

  2 ( nc  ( )o) انجام نفرکتومی رادیكال برای کانسر 

5 با حفظ طحالپانكراتكتومی دیستال یا سوب توتال   
  2 راديكال هيسترکتومي

  20 ترميم تاندون ها
  20 ترميم اعصاب محيطي

  5 فالپ هاي پوستي عضالني
  10 اصالح نواقص مادرزادي

  5 تسابي اندام هااصالح دفورميتي اک
  5 انجام تنوتومي ها

ATL 
5  

  3  انتقال تاندون ها
 (مستقل + کمک )  جراحی  جمع کل اعمال

300+200  

 150+336 ساله 1جمع کل اعمال جراحی 
180+50 

157+100 
120+200 
300+200

3971  
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 :دستياراناز(Professionalism)اخالق حرفه اي انتظارات  -12
 :از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود

 نوع دوستيدر حوزه = الف

 .منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند (1

 .در مواجهه با بیماران  مختلف عدالت را رعایت کنند (7

 .در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی،  روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشند (3

 .در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند (4

 . اران توجه داشته باشندبه خواسته ها و آالم بیم (1

 . منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنند (0

 در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت= ب

 .نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی داشته باشند (1

 .به سواالت بیماران پاسخ دهند (7

 .ار وی وهمراهان  قرار دهنداطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین شیوه در اختی (3

 .از دخالتهای بی مورد در کارهمكاران پرهیز نمایندو با اعضای تیم سالمت تعامل داشته باشند (4

 . در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند (1

 . برای مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند (0

طه با پیشگیری از تشدید بیماری، بروز عوارض، ابتالی مجدد، انتقال بیماری و نیز بهبود کیفیت زنـدگی بـه طـور    در راب (2

 .مناسب به بیماران آموزش دهند

 در حوزه شرافت و درستكاري= ج

 ..راستگو باشند (1

 . درستكار باشند (7

 باشندرازدار (3

  حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند (4

 ديگراندر حوزه احترام به = د

 . به عقاید، آداب ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند  (1

 . بیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته ، از ذکر عناوین پزشكی به جای نام بیمار پرهیز نمایند (7

 . به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند (3

 .انی احترام بگذارندبه همراهان بیمار،همكاران و کادر تیم درم (4

 .وضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای باشد (1

 در حوزه تعالي شغلي = ه

 .انتقاد پذیر باشند (1

 .محدودیت های علمی خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند (0

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

 . مطابق با امكانات ودستاوردهای علمی در دسترس انجام دهند اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را (0

 . استانداردهای تكمیل پرونده پزشكی و گزارش نویسی را رعایت کنند (5
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 :کتب اصلی -الف

 

کتاب های اصلی بر اساس منابع اعالم شده هیأت محترم بورد تخصصی جراحی می باشد که متناسب با منابع ممكن است هر سال تغییر یابد 

 : شود ولی به طور کلی منابع زیر توصیه می
1. Schwartz principles of surgery 

2. Sabiston textbook of surgery 

3. ACS Surgery

4. Maingot's Abdominal Operations 

5. Colon and Rectal Surgery – Corman 

6. The ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery 

7. Plastic surgery – McCarthy

8. Surgery of the chest – Sabiston and Spencer

9. General Thoracic Surgery – Shields 

10. Pediatric surgery - O'Neil 

11. Shackleford's Surgery of the Alimentary Tract

12. Surgery of the Liver Biliary Tract & Pancreas – Blumgart

13. Nyhus and Condon Hernia – Fitzgibbons 

14. Vascular Surgery – Rutherford 

15. Anatomic Exposures in Vascular Surgery - Valentine 

16. Minimally Invasive Abdominal Surgery – Kremer 

17. Tips and Techniques in Laparoscopic Surgery – Dulucq 

18. Fundamentals Of Laparoscopy, Thoracoscoy and GI endoscopy - The Sages Manual 

19. Perioperative Care in Minimally Invasive Surgery - The SAGES Manual

20. Atlas of Gastrointestinal Surgery – Cameron 

21. Zollinger's Atlas of Surgical Operations 

 :مجالت اصلی -ب

 :در حال حاضر. مجالت اصلی بر اساس منابع اعالم شده هیأت محترم بورد تخصصی جراحی می باشد که ممكن است هر سال تغییر یابد

 ه جامعه جراحان ایرانمجل - ایران نشریه جراحی 

  جراحی عمومی و تخصصی گزیده هایی از تازه های پزشكی 

 Annals of Surgery 

 Archieves of Surgery 

 Annals of Vascular Surgery 

 Journal of Vascular Surgery 

 Journal of American College of Surgery 

 Surgical Clinics of North Clinics  

 ANZ Journal of Surgery 

 British Journal of Surgery 

 Annals of Plastic Surgery  

 Canadian Journal of Surgery 

 Current Surgery 

 Current Problems in Surgery 

 Digestive Surgery 

 Journal of Pediatric Surgery 

 Surgery 

 World Journal of Surgery 

 Journal of Trauma - Injury Infection and Critical Care  

http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=toc&D=ovft&AN=00000658-000000000-00000
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=toc&D=ovft&AN=00000658-000000000-00000
http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=mnh&jid=%22DDL%22&scope=site
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=6936&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000052611&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1403562&md5=b00a09cc42781158e1712111a7f2fbcb
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showIssues&code=ans
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=99019821
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=toc&D=ovft&AN=00000637-000000000-00000
http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=mnh&jid=%221IS%22&scope=site
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=6255&_auth=y&_acct=C000052611&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1403562&md5=1caa33861c50789e4dbc263dd1db5793
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=12969&_auth=y&_acct=C000052611&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1403562&md5=96f283cc100fa6661e012e8faf2422f7
http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=mnh&jid=%22NII%22&scope=site
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=6912&_auth=y&_acct=C000052611&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1403562&md5=646cc85d26157c00a860d4c0fbfb9f97
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=7155&_auth=y&_acct=C000052611&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1403562&md5=e24da6a7f1070bee58c0699e85f34f21
http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=mnh&jid=%224J5%22&scope=site
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=toc&D=ovft&AN=00005373-000000000-00000
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 :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
 امتحانات کتبی 
 امتحانات شفاهی 
 امتحانات عملی 
  آزمونPMP 
  آزمون ایستگاهی(OSCE) 
 بررسی, directly observation of procedural skills (DOPS) 

  بررسیLog book 
  گیری سیستم از پورت فولیو بهره 

  درجه 309ارزیابی  
 :ارزیابی در حیطه دانش (1

  ارزیابی توانائی علمی دستیاران با امتحان دوره ای (MCQ) صورت میگیرد. 
 علوم پایه وموربیدیتی و-مورتالیتی ، کنفرانس هایتومور بورد  ،برگزاری ژورنال کالب نحوه ارزیابی از طریق 

 سئواالت شفاهی استاندارد اتندینگتوانائی در پاسخ به 
 توانایی پاسخ به سئواالت شفاهی در گراند راند 

 :ارزیابی در حیطه مهارت (7
  چگونگی انجامPre- op & Post-op Care  
 چگونگی انجام   Patients Care 
  بررسیlog book :سازی توانائی  جهت مستندانجام داده، عملهایی که مستقالً یا همراه با اتندینگ  دستیار باید

این نوع ارزیابی در طول . کند ثبت دقیق و کامل بصورت log book در نمایان سازی نقائص و رفع آنها ،عملی
بصورت شفاف پیشرفت عملی و رفتاری  سیلهو بدین. می شود یكبارانجامسه ماه هرمعموالً  یسرویس هر اتندینگ

 .ودو باز خورد مناسبی نیز داده می ش شدهاو نشان داده 
 ارزیابی توانائی های پژوهشی و مقاله نویسی 
  ارزیابی با  OSCE 
 در نهایت ارزیابی شورای اساتید و بررسی مهارتهای تكنیكی در طول سال 

 :حیطه نگرش ارزیابی در -ج 
 ارزیابی جنبه های مثبت یا منفی شخصیتی 
 اتندینگ و پرسنل اتاق عمل یا بخش ،چگونگی رفتار با همكاران 
  و پیگیری های الزم ها رفع نواقص پرونده ،مسائل بیمارپیگیری 
 و توانمندی در کار گروهی مهارتهای ارتباطی و بین بخشی 

 ارتباط و برخورد مناسب با بیماران 
 رعایت انضباط و سلسله مراتب  ،چگونگی و نحوه کرامت گذاشتن به حقوق بیماران و همكاران 
 تعهد به قوانین پزشكی و اخالق پزشكی 

 :(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 
 های تكوینی ارزیابی(formative )ای و مستمر در بخش ها و با هماهنگی و نظارت گـروه آموزشـی    به طور دوره

 دانش، مهارت و نگرش  هفته و شامل هر سه حیطه 4تا  7حداقل هر 

  درون دانشگاهی ماه توسط گروه آموزشی به صورت3تا  7ارزیابی حیطه دانش حداقل هر 

  حداقل یک بار در سال آزمونOSCE شود با تاکید بر حیطـه   جامع توسط گروه آموزشی در دانشگاه برگزار می

 مهارت و نگرش

  آزمون ارتقا به طور سالیانه به صورتMCQ 

 آزمون گواهینامه و بورد کتبی و شفاهی به طور کشوری در پایان دوره 
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 (Program Evaluation):                                                                     :    ارزشيابي برنامه

 شرايط بازنگري برنامه -2

 

 

 

 

 در ارزشيابي برنامه سواالت اساسي-15
 .های زیر در نظر گرفته خواهد شد ها و معیار در ارزشیابی برنامه شاخص

منبع گردآوری  سوال                                 ردیف 
 داده ها 

معیار  روش 
مورد 

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

 اساتید
 پرسشنامه

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

 اساتید
 پرسشنامه

 آیا در طول اجرای برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه و دانشكده از آن حمایت
 کرده است؟

تایید اساتید و 
 مدیران

مصاحبه و 
 مشاهده

 پرسشنامه ارزیابی فرایند آیا باورها و ارزشها در طول اجرای برنامه رعایت شده است؟
 پرسشنامه ارزیابی فرایند آیا اجرای برنامه رشته را به دورنما نزدیک کرده است؟ 

 Outارزیابی  تحقق یافته است؟ آیا رسالت رشته در بعد آموزشی

came 

 پرشسنامه

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

 دستیاران
 پرسشنامه

 مشاهده مستندات رای اجرای برنامه، هیئت علمی الزم وجود دارد؟ آیا ب
 مشاهده مستندات آیا تنوع بیماران برای آموزش و پژوهش در رشته کافی بوده است؟

ارزیابی  آیا تجهیزات تخصصی پیش بینی شده در اختیار قرار گرفته است؟ 
 تجهیزات

 مشاهده

خش ها و واحدهای آموزشی ضروری برای اجرای برنامه فراهم آیا عرصه ها، ب
 شده است؟

 مشاهده ارزیابی عرصه ها

 مصاحبه دستیاران میزان استفاده از روشهای فعال آموزشی چقدربوده است؟
مستندات و  آیا محتوای آموزشی رعایت شده است؟

 برنامه ها
 مشاهده

 مصاحبه دستیاران دوره و رعایت بخشهای چرخشی چقدر بوده است؟  میزان رعایت ساختار
 مصاحبه بیماران اساتید  آیا رعایت انتظارات اخالقی رضایت بخش بوده است؟

 مشاهده مستندات آیا منابع تعیین شده در دسترس دستیاران قرار دارد؟ 
 مشاهده مستندات ده اند؟ آیا دستیاران مطابق برنامه ارزیابی ش

آیا میزان اشتغال به کار دانش آموختگان در پستهای مرتبط رضایت بخش 
 بوده است؟ 

 پرسشنامه دانش آموختگان

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

مدیران محل 
 اشتغال

 پرسشنامه

 مصاحبه اساتید ا موضوع تداخل وظایف با رشته های دیگر معضالتی را در پی داشته است؟آی
-دستیاران میزان رضایت دستیاران و استادان از برنامه؟ 

 اساتید
 پرسشنامه

 پرسشنامه مدیران میزان رضایت مدیران محل اشتغال دانش آموختگان از عملكرد آنها؟ 

در این مورد گروه ارزیابـان ، پـس از   . باشد کامل تحقیق مند انجام یک ممكن است پاسخ به هریک از سواالت فوق ، نیاز :توضیح 

. تدوین ابزار مناسب ، اقدام به ارزشیابی برنامه خواهند نمود 

 باز نگری مستمر در طول دوره 

 گذشت حداکثردو دوره از ابالغ برنامه  به دانشگاهها 
 ها آموختگان در سطح جامعه با توجه به ارتباط با سایر رشته تغییر در وظایف دانش 
 ها های به کار گرفته شده دردانشگاه های جراحی در سطح جامعه ویاروش تغییرات عمده درروش 

 موختگان برای بازنگری برنامهآ درخواست صاحبنظران و اساتید رشته و یا عمده دانش 

 
 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

  (:(Glossaryفرهنگ لغات فنی -70  
 OSCE: Objective Structured Clinical Examiniation 

 MCQ: Multiple Choice Question 

 SP: Simulated Patient 

 Preop: Preoperative 

 Postop: Postoperative 

 CPR: Cardiopulmonary Resucitation 

 ICU: Intensive Care Unit 

 EBM: Evidence-Based Medicine 

 EBS: Evidence-Based Surgery 
 PBL: Problem-Based Learning 

 GI: Gastrointestinal 

 HBP:Hepatobiliary and Pancreas 

 H&N:Head and Neck 

 CVP: Central Vein Pressure 

 FAST: Focused Assessment for Sonography in Trauma 

 DPL: Diagnostic Peritoneal Lavage 

 SLNB: Sentinle Lymph Node Biopsy 

 

 :منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند-17  
  

1-  Bishop WJ: The Early History of Surgery. London, Robert Hale, 1960. 

2- Billings JS: The history and literature of surgery. In Dennis FS(ed): System 

of Surgery, 1895. 

3- Cartwright FF: The Development of Modem Surgery from 1830. Arthur 

Barker, 1967. 

4- Sabiston textbook of surgery. Saunders, 2004. 
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دومبخش   

 جراحي عموميرشته تخصصي ضوابط 
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 دانشكده پزشكي:الف
موارد استثنا  .قرار می گیرد کشور  پزشكی  علوم  هایاز دانشگاه  یكی  پزشكی  دانشكدۀ  سرپرستی  تحت  دستیاری  هر برنامۀ ـ1

صورت موردی بررسی و برای تصویب به شورای آموزش پزشكی و بهزی یراز این بند توسط کمیسیون تدوین وبرنامه

 تخصصی تحت ۀ دستیاری را در رشته هاییک یا چند برنام تواندهر دانشكدۀ پزشكی می. تخصصی ارایه خواهد شد

 .قرار دهدسرپرستی 

 :مذکور  دانشكدۀ  است  ضروری ـ0

 .مربوطه به اجرایی نمایدۀرشت  آموزشی  گروه  پوشش  ا تحتر  دستیاری  (های)هبرنام ـالف

  که ،را  دستیاران  رفاهی  و تسهیالت  و پژوهشی  ، درمانی امور آموزشی  نیاز برای مورد  مالی و منابع  ، امكانات علمی  هیأتـ ب

 نماید  باشند، تأمینمی  الزم  اریدستی  برنامۀهر اخذ مجوز   برای

  ت مراکز آموزشي ب
در صورت کافی نبودن امكانات مراکز آموزشی  .اجرا شود  مرکز آموزشییا چند   در یک  طور کاملتواند به می  دستیاری  برنامۀ ـ1

دولتی و غیردولتی از امكانات مراکز موافقت شورای آموزشی دانشگاه با کسب تواند دانشگاهی، دانشكده پزشكی می

 .غیردانشگاهی استفاده نماید

آموزشی دانشگاه ۀ پزشكی و شورای الزم است در مورد هر یک از مراکز آموزشی، موافقت گروه آموزشی مربوطه، دانشكد ـ0

 .در مورد مراکز غیردانشگاهی موافقت رسمی باالترین مسؤول آن مرکز ضروری است. در این زمینه موجود باشد

 :موارد زیر مشخص باشد ،0است در مورد هر یک از مراکز موضوع بند الزم  ـ3

 (درمانی بیمارستان، مرکز تحقیقات، مرکز ) آموزش دهندهعنوان و نوع مرکز ـ الف

 مزبور آموزش دهندهمدت زمان حضور دستیاران در مرکز ـ ب

 آموزش دهندهمسؤول آموزش دستیاران در مرکز ـ پ

 شده برای طی دوره در آن مرکزر گرفتهاهداف آموزشی در نظ ـت

 آموزش دهنده های دستیاران در مرکزوظایف و مسؤولیت ـث

بینند، طور همزمان آموزش میهای دستیاری دیگری نیز بهمزبور، دستیاران برنامه دهندهدر صورتی که در مرکز آموزشـ ج

 .های آموزشی و مراقبت از بیماران دقیقاً مشخص باشدتۀ دستیاران با یكدیگر در ارتباط با فعالیالزم است نوع رابط

 .الزم است موارد فوق به اطالع دستیاران و اعضای هیأت علمی مربوطه برسد

ۀ دستیاری کننده در برنامدهنده مشارکتآموزششده در هر یک از مراکز کار گرفتهالزم است نیروی انسانی و امكانات بهـ 0

 .ۀ دستیاری مربوطه کافی باشدشده برای آن مرکز، بر اساس ضوابط برنامدر نظر گرفتهبرای تأمین اهداف آموزشی 

 رعایت شوند 0و  3، 0های آموزشی دیگر نیز موارد بند های دستیاران در گروهالزم است در مورد چرخشـ 5

 

 

نی مشخص شده است ،لیكن ،در حد اقل تعداد هیئت علمی و رتبه های آنان ،در مقاطع و شرایط مختلف، توسط مراجع قانو

 .مواقعی که عملكرد های خاصی برای اعضا پیش بینی شده کمیته پیشنهاد خودرا در محل زیر ارائه می نماید

 :گرايش وتعداد مورد نياز-1

 

 :شرايط -7

II-نيروي انساني 

I-تشكيالت سازماني 
 

نفر  7اگر تعداد دستیاران بخش بیش از . الزم است ت علمی واجد شرایطأعضو هی پنجحداقل درمانی -در هر مرکز آموزشی

 .علمی اضافه شودت أعضو هی 1دستیار،  7شد، به ازای هر 
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 : علمی  هیأت  اعضای  است  الزم  -

و مورد   مرتبط دیگر هایدر رشته در ایران معتبر  یا مدرکمومی، جراحی ع  در رشتۀ  ایران معتبر در  تخصصی  دانشنامۀ  ـ دارای الف

 .باشند  دستیاری  نیاز برنامۀ

 .باشند  دستیاری در برنامه  کنندهمشارکت  از مراکز آموزشی  یكی شاغل در  ِ آموزشی علمیـ عضو هیأت ب

  .شندبرخوردار با  الزم  پژوهیو دانش  بالینی  آموزشی،  هایـ از توانایی پ

 :شرح وظايف-9
 : علمی هیأت  اعضای  است  الزم

از   و مراقبت  پژوهیدانش  هایفعالیت ، ایشان  و ارتقای  ، ارزیابی بر دستیاران  ، نظارت آموزشی  برنامۀ  و اجرای  تدوین  ـ در زمینۀ الف

 .نمایند  همكاری  دستیاری  با مدیر برنامۀ  ،بیماران

 .کنند  پیروی  برنامه  آموزشی  ـ از اهداف ب

 .دهند  اختصاص  بر عملكرد دستیاران  و نظارت  آموزش  برای  کافی  زمان  ـ مدت پ

 .باشند داشته  فعال  مشارکت  بر عملكرد ایشان  و نظارت  دستیاران  ـ در آموزش ت

  مراجع  توسط  که  آموزشی  هایدر برنامه  لهجم نمایند، از  خود تالش  و تدریسی  بالینی  آموزش  هایتوانایی  ارتقای  جهت ـ در ث

 .کنند  گردد، شرکتمنظور برگزار می  این  به  ذیربط

 .کنند  تالش  آن  داشتن روز نگهخود و به  تخصصی  دانش  ارتقای  جهت ـ در ج

 .نمایند  شرکت  پژوهیدانش  هایـ در فعالیت چ

 .یک از موارد فوق معیارهای الزم را تعیین خواهد نمود کمیتۀ تدوین برنامه آموزشی در صورت صالحدید هر

 کارکنان -ب
  برنامـۀ   آمـوزش   و هـدایت   ــ اجرایـی  امـور اداری   برای  را، که  دیگری  و کارکنان  ، فنی ، افراد متخصص دستیاری  برنامۀ  است  ضروری

کمیته،نیازهای رشته را به کارشناسان ویژه در رشـته   .اشدب در اختیار داشتهدر چارچوب ضوابط و مقررات  ، استمورد نیاز   دستیاری

 .های مختلف را در کادر زیر مشخص می نماید

 :كاركنان ويژه مورد نياز

 

 

 مدير برنامه دستياري–ج 

،  آمـوزش   بـه   امـور مربـوط    ها شامل مسؤولیت  این. باشندمی  برنامه  اجرای  ، مسؤول علمی  هیأت  و اعضای  دستیاری  مدیر برنامۀ

  مجوز برنامه  به  مربوط  مدارک  و نگهداری  ، و ثبت پژوهیدانش  های، فعالیت از بیماران  ، مراقبت دستیاران  و ارتقای  ارزیابی ، نظارت

 .باشد می

 ضوابط مربوط به مدير برنامه
، مربوطـه  رشـتۀ    آموزشـی   ، زیـر نظـر گـروه    یاریدست  مدیر برنامۀ  عنوانبه  هر برنامه  علمی  هیأت  نفر از اعضای  یک  است  الزم

 .گردد می  منصوب  اعضای هیأت علمی برنامه و توسط مدیر گروهپیشنهاد   فرد به  این. باشد داشته  عهده را بر  برنامه  مسؤولیت

 .باشددوره فعالیت مدیر برنامه دو سال است و انتخاب مجدد وی بالمانع می ـ7

 .ها ی مدیر برنامه دستیاری با مدیر گروه به منظور  عدم تداخل به عهده دانشكده پزشكی استتطبیق  مسئولیت :تبصره 

شرایط احراز سمت مدیر برنامه دستیاری  -الف: 

 .باشد  مربوطه  در رشتۀ  معتبر و مورد تایید تخصصی  دانشنامۀ  دارای  

 .باشد  دستیاری  در برنامۀ  کنندهمشارکت  از مراکز آموزشی  یكی  آموزشی  علمی  عضو هیأت 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 .و مستند برخوردار باشد  الزم  و اجرایی، پژوهشی  ، آموزشی بالینی  و تجربۀ  از توانایی 

 .داشته باشد سابقه درخشان علمی ، آموزشی و اخالقی 

 .نداشته باشد( به تشخیص گروه)سنگینی مسئولیت اجرایی  

 .، وقت کافی صرف نماید دستیارانبرای برنامه ریزی و نظارت براجرای برنامه آموزش  

  .داشته باشد توانایی همكاری و تعامل مثبت و سازنده  با گروه آموزشی و دستیاران 

  .انعطاف پذیر باشددر برابر پیشنهادات سازنده و مثبت 

 .و مسئولیتی که به وی محول شده،آشنا و عالقمند باشد به مباحث روزآموزش پزشكی 

 : ريوظايف مدير برنامه دستيا
 :مسؤولیت و وظایف

  دستیاری  برنامۀ  آموزشی  اهداف  از تحقق  اطمینان  و حصول  محوله  وظایف  انجام  جهت  کافی  وقت  دادن  ـ اختصاص الف

  مـتن   اسـت   ضـروری ) . رشته مربوطـه   بر اساس برنامه وضوابط مصوب  و پژوهشی آموزشی  برنامۀ  و سازماندهی  ـ نظارت ب

 (.قرار گیرد  علمیهیأت  و اعضای  دستیاران  در اختیار کلیۀ وابط برنامه و ض

   دستیاری  در برنامۀ  کنندهمشارکت  مراکز آموزشی  در کلیۀ  آموزشی  هایفعالیت  بر تمامی  و نظارت  ـ هدایت

 به  مختلفو پژوهشی   آموزشی  ایهدر فعالیت  ایشان  نظارتی  مراتبو سلسله  دستیاران  هایو مسؤولیت  وظایف  شرح  ـ تهیۀ

قـرار    ِ برنامـه  کارکنـان   اختیار کلیۀ مذکور در  متن  است  الزم.  رشته  این  علمی هیأت  اعضای  ، با همكاری و روشن  واضح  شكل

 ؛بپردازند  نبر عملكرد دستیارا  نظارت  به  متن  این  بر اساس  علمی هیأت  و سایر اعضای  مدیر برنامه  است  ضروری. گیرد

   دستیاران  ارزیابیبرنامه ریزی و نظارت برـ 

  شود نسـبت می  تشكیل  و دستیاران  علمی  هیأت  اعضای  با شرکت  که  مربوطه  هایکمیته  اندازیبا راه  مدیر برنامه  استـ الزم 

 .نماید  اقدام  آموزشی  برنامۀ  دهیو سازمان  نظارت  به

 (.دنگرد می  منصوب  ه پیشنهاد مدیر برنامه توسط مدیر گروهب علمی  هیأت  اعضای) 

   با موافقت گروه آموزشی دستیاری  با نیاز برنامۀ  جدید متناسب  علمی  هیأت  اعضای  استخدام  ـ پیشنهاد و پیگیری پ

  پژوهیو دانش  ، بالینی ،آموزشی  هایدر فعالیت  ـ شرکت ت

گـروه     تدوین  برنامه آموزشی ، که الزم است قبالً بـه تأییـد مـدیر     کمیتۀ  درخواست  به  ریدستیا  از برنامۀ  گزارشۀ تهیـ  چ

 .برسد

تعداد اعضـای   تغییر در  گونه هر ویژهبه ، دستیاری  در برنامۀ  عمده  از تغییراتتدوین برنامه آموزشی   کمیتۀ  ساختن  ـ مطلع ح

  ، و هرگونـه ( دستیاران  یا انصراف  از تمدید دوره  ناشی)  تعداد دستیاران زشی،هیأت علمی، تعداد و تنوع بیماران و مراکز آمو

 . ِ دستیاران هایچرخش  تغییر در برنامۀ

 بدیهی است اطالعات الزم توسط مراجع مربوطه در اختیار مدیر برنامه دستیاری  قرار می گیرد

  شرح اختیارات مدیربرنامه دستیاری -ج: 

نیز ملزم هستند که اختیارات اداری و اجرایی الزم برای انجام این وظیفه را به مدیربرنامه اعطا  كدهدانشمسئولین اجرایی  -

 .نمایند

در صورت زیاد بودن تعدا ددستیاران در یک برنامه آموزشی ، مدیر برنامه دستیاری می تواند ،از همكار یـا همكـارانی بـه    -

 .نمایدعنوان معاون  مدیربرنامه آموزشی  استفاده 

بدیهی است،مدیر برنامه از طریق مدیر گروه و با در نظر گرفتن کلیه شرایط و اولویت ها پیگیری های الزم را بـه عمـل مـی    

 .آورد
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 : فضاهاي آموزشي -الف 
هـای درس ، بخـش ، درمانگـاه ،     کالس: های آموزشی شامل  ضروری است ، برنامه دستیاری فضاهای الزم برای انجام فعالیت

( در صـورت نیـاز   ) ، تاالر اجتماعات و آزمایشگاه اختصاصـی  ( های جراحی  برای رشته) های عمل  های انجام پروسیجر ، اتاق اتاق

نیـز  ( اختصاصی  skill-lab: مثل ) های مجازی  مناسب را در اختیار داشته باشند و مناسب است فضای مناسبی نیز برای آموزش

پژوهشـی   -مستقلی متناسب با تعدادشان برای امور آموزشی( های)هر بخش نیز الزم است اتاق اساتید. در دسترس داشته باشد 

 . در اختیار داشته باشند

 

 : فضاهاي اداري -ب 
الزم است در کنار دفتر مدیرگروه ، رئیس بخش ، معاون آموزشی بیمارستان یا در هر محلی که برای مجموعـه مقـدور باشـد    

 . رنظر گرفته شود، بطوری که دسترسی وی و دستیاران به آن محل آسان باشد برای مدیر برنامه محلی د

 

 ( :انفورماتيك و تلماتيك ) رساني  کتابخانه و منابع اطالع-ج 
 . الزم است دستیاران به کتابخانه مرکزی دانشكده یا دانشگاه دسترسی داشته باشند  

ای که دارای کتـب و مجـالت تخصصـی     تانی آموزشی به کتابخانهضروری است دستیاران در هر بیمارستان یا مجتمع بیمارس 

 . باشد ، به آسانی دسترسی داشته باشند  روزآمد الزم برای آموزش آنان می

 . های اینترنتی ، مدالین و یا کتابخانه دیژیتال دسترسی داشته باشند ضروری است دستیاران به سیستم 

 . های کشیک دستیاران و ایام تعطیل در اختیار دستیاران باشد  در زمان ای از کتب مرجع موردنیاز ضروری است مجموعه 

  

 : واحد مدارك پزشكي -د 
های دستیاری ، برای کلیه بیماران سرپایی و بستری ، سیستم بایگانی مجهـز بـه کدبنـدی     الزم است مراکز مجری برنامه 

 . المللی  باشند  بین

ها  ای سازماندهی شود که امكان دسترسی سریع و آسان به پرونده ان به گونههای بیمار الزم است سیستم بایگانی پرونده 

 . وجود داشته باشد 

 .  ای شود مناسب است در مراکز مجری دستیاری ، سیستم مدارک پزشكی رایانه 

III -منابع ، تجهيزات و امكانات: 
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 (،درمانی وابستهها و واحدهای تشخیصی و بخش –بخش های چرخشی  –بخش اصلی  شامل) بخش ها و واحدهاي آموزشي مورد نياز -ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
چنانچه مراکز آموزشی یک یا چند بخش را در دانشگاه مربوطه نداشته باشند می توانند با کمک دانشگاههای دیگر برنامه :تبصره

 .آموزشی دستیار را تكمیل نمایند

وامكانات تكثیرموردنیاز استادان دردسترس آموزشی نظیر امكانات سمعی و بصری،رایانه و اینترنت  ضروری است وسایل کمک 

 .های مجازی در اختیار باشد  برای آموزش skill-labضمناً مناسب است تجهیزات . قرار داشته باشد 

 

 

 

 

 

I- های اصلی ها و واحد بخش 

 بخش اورژانس -1

 بخش جراحی عمومی -7

 ICUبخش  -3

 اتاق عمل مجهز -4

 درمانگاه تخصصی -1

 رادیولوژی مجهز -0

 ینی و پاتولوژیآزمایشگاه بال -2

 بخش جراحی الپاروسكوپیک -7

II- های چرخشی بخش 

 بخش جراحی اطفال -1

 بخش جراحی سوختگی و ترمیمی -7

 بخش جراحی قفسه سینه  -3

 بخش جراحی عروق -4

 بخش ارتوپدی -1

 بخش جراحی زنان -0

 بخش جراحی کلیه و مجاری ادراری -2

 بخش جراحی قلب -7

 بخش جراحی اعصاب -2

 بخش گوارش و آندوسكوپی -19

 لینیهای با مرکز مهارت -11

III- های ترجیحی  بخش 

 البراتوار جراحی  -1

 البراتوار جراحی حیوانات  -7
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 موردنياز تجهيزات تخصصي -و
   

 

 

 

 

 

 

 :تخت  -ز
 

 

  :تعداد و تنوع بيمار -ح
 :  بیمار بستری: 1

بیمار مرتبط با رشته تخصصـی  % ( 79اشغال تخت ) دستیاری واجد تعداد کافی  های های مجری برنامه ضروری است بخش
 . کننده نیازهای آموزشی باشند  مربوطه بوده و از نظر تنوع بیماری نیز تامین

ی ها ها از نظر اپیدمیولوژیک در منطقه تحت پوشش دانشگاه مجری برنامه ، بیماری یا بیماری در صورتی که بعضی بیماری :تبصره 
هایی اعزام شوند که در منطقه خود ،آن  ها به دانشگاه خاص شیوع نداشته باشد ، ضروری است دستیاران برای مشاهده آن بیماری

 . ها را دارا هستند  بیماری

  : بیمار سرپایی 
 .ضروری است به تعداد و با تنوع کافی ، بیمار سرپایی در دسترس دستیاران قرار داشته باشد 

های عمده و تعداد آن توسط کمیته تدوین برنامه هر رشته تخصصی مشـخص و در الا بـوک دسـتیاران     رست بیماریفه  :تبصره 
 .آورده خواهد شد 

 
 ردیف

 
 بیماری

حداقل 
 تعداد

در )
 (ماه

 
 ردیف

 

 بیماری
حداقل 

 تعداد
 (در ماه)

1 
7 
3 
4 
1 
0 
2 
7 
2 
19 

 های دستگاه گوارش کانسر

 های آنورکتال بیماری

 های تیرویید و بیماریها  ندول

 اعمال سرپایی در درمانگاه

 بیماریهای کیسه صفرا و  مجاری 
 ضایعات کبدی

 های پستان  ها و بیماری توده
 هیپرپاراتیروییدیسم 

 تومورهای آدرنال و پانكراس
 تومورهای بدخیم پوستی

19 
09 
19 
39 
79 
1 

49 
1 
1 
11 

11 
17 

13 

14 

11 
10 
12 
17 
12 
79 

 پای دیابتی

 ها ی اندامایسكم

 
 
 
 

 

79 
1 
 
 
 
 
 
 

 های گوارش، سر و گردن، عروق، قفسه سینه، اطفال وسایل جراحی مختلف برای جراحی -1

 سیار  CPRو تجهیزات  Basic Life Support  ،Advance Lifeتجهیزات  -7

 الپاروسكوپ و متعلقات آن -3

 یر تجهیزات آندوسكوپیرکتوسیگموییدوسكوپ و ترجیحاً سا -4

 برونكوسكوپ -1

 سونوگرافی پرتابل -0

 رایانه و دسترسی به اینترنت -2

 .تختآموزشيفعالداشتهباشد5كنندهدستيارضرورياستبهازايهرفراگيردرهرسالدستياريحداقلهايتربيتبخش
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 : ايمني و حفاظت محيط کار نيروي انساني -ط 
کننـده در   های کار ایمن فراهم شـود و وسـایل محافظـت    های هر رشته برای دستیاران محیط ضروری است برحسب ویژگی( الف

 . یولوژی  مثال وجود سیستم دوزیمتری اشعه ولباسهای سربی در اتاقهای راد.اختیار آنان قرار گیرد

 . دریافت شود ( های ضروری  علیه بیماری) ضروری است در ابتدای ورود به دوره دستیاری از دستیاران گواهی واکسیناسیون ( ب

، سـرخجه ، کـزاز و در صـورت لـزوم واکسـن       Bواکسن هپاتیـت  : های موردنیاز عبارتند از  واکسن  :تبصره 

 .واالن مننژیت  پلی

 امكانات پژوهشي -ي 
پژوهشی ارائه شود تا دستیاران در چنین محیطـی ضـمن    ضروری است آموزش پزشكی تخصصی در محیط پرسشگری و دانش *

های علمی را فرا گرفته و  های حاصل از پژوهش های نقد یافته های خود بر اساس پزشكی مبتنی بر شواهد ، روش افزودن بر آگاهی

 . ی در خود ایجاد نمایند ا عادت به جستجوگری را بعنوان یک رسالت حرفه

هـا   های علمی ، راندها ، کنفرانس پژوهی نظیر بحث های دانش علمی همراه با دستیاران در فعالیت ضــروری است مجموعه هیات* 

 . های پژوهشی و نظایر آن شرکت نمایند وبه دستیاران مسئولیت واگذار کنند  ها ، طرح کالب ها ، ژورنال و کنگره

 . های آموزشی روش پژوهش را بگذرانند  ستیاران در سال اول دوره دستیاری خود دورهضروری است د* 

 . شرکت نمایند  scientific writingمناسب است دستیاران در دوره آموزشی * 

 . ضروری است که امكانات جستجوی الكترونیكی مقاالت و مشاوره آماری نیز در دسترس دستیاران قرار داشته باشد * 

 

 : دجه بو-ك
ضروری است به ازای تربیت هر دستیار تخصصی ، بودجه الزم در اختیار دانشكده پزشكی قرار گیرد تا دانشكده با هماهنگی 

 . مسئولین آموزشی مربوطه و مدنظر قرار دادن شرایط ، بودجه مذکور را در جهت ارتقای آموزش رشته مذکور بكار گیرد 

ه تربیت دستیار در هررشته به تفكیک توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشـكی و تخصصـی   های مربوط ب بودجه و هزینه :تبصره 

 . تعیین و اعالم خواهد شد 

 

 

 

 

 

 :پذيرش -1

 ضوابط ورود -2-2
و   و تخصصـی   پزشكی  آموزش  شورای  دبیرخانۀ  توسط  دستیار، که  پذیرش  آزمون  از طریق  دستیاری  دستیار در هر برنامۀ  پذیرش

 .گیرد می  شود، صورت می  برگزار  مصوب  های و روش  مقررات  ساسبر ا

 :گروه در مورد پذيرش دستيار نظر پيشنهادي

 

 

IVسط شوراي آموزش ضوابط، مطابق مقرراتي است که تو)پاره اي ازمقررات مربوط به دستياران ت

موارد ذکر شده در ذيل برخي از اين مقررات است که در زمان . پزشكي و تخصصي ابالغ مي گردد 

 (تصويب اين برنامه معتبر است
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 :ظرفيت پذيرش دستيار-1-2
،  علمـی  هیـأت   اعضـای   ای و حرفـه   علمی  های تعداد و توانایی نیاز کشور،  دستیار بر اساس  پذیرش  ظرفیت وحداقل ـ حداکثر الف

  تعیـین توسط دبیرخانـه شـورای آمـوزش پزشـكی و تخصصـی        مربوطه  مراکز آموزشی  و امكانات  ، و منابع بیماران  وعتعداد و تن

 .گردد می

  ،و تخصصی  پزشكی  آموزش  شورای  دبیرخانۀ  توسط  تحصیلی سال در هر  دستيار  پذيرش  ظرفيت  و توزيع تعيين -9-2

ۀ تدوین و با نظرخواهی از کمیت رشته  این  متخصصان  کشور به نیاز  در زمینۀ  شده انجام  های بررسی  درخواست دانشگاه، بر اساس

های شده برای هر یک از برنامهضروری است ظرفیت پذیرش اعالم. شود می  انجام  های دستیاری این رشتهبرنامه برنامه آموزشی
  .ریزی برای آن برنامه تجاوز ننمایدبرنامهتدوین و  دستیاری از حداکثر تعداد ظرفیت مصوب کمیسیون

 

 :شروع دوره دستياري-1

 :شرايط شروع دوره-2-1
توسـط   ،سهمیه خانمهاوسهمیه مازادمناطق محروممحروماز پذیرفته  شدگان آزمون ورودی دستیاری به استثنای مشمولین سهمیه مناطق -

 .دانشگاههاتعهد عام اخذ خواهد شد

 .باشد ز فارغ التحصیلی به عهده وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی میتعیین محل خدمت دستیاران پس ا-

به استثنای دانشگاههای علـوم پزشـكی وخـدمات    )پذیرفته شدگانی که با ماموریت آموزشی از وزارتخانه ،نهادها و سازمان ها -

های تخصصی وفـوق تخصصـی وارد   برای تحصیل به رشته (بهداشتی ، درمانی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی

 می شوند،ملزم به سپردن تعهد محضری به محل خدمت استخدام خود هستند

 :ثبت نام -1-1
شهریور ماه سال مربوطه ،به دانشگاه ها ی ذیربط مراجعه وطبق ضوابط  11پذیرفته  شدگان قطعی دستیاری موظفند از اول لغایت 

 .ضری و ارائه مدارک الزمی که از سوی دانشگاه ها تعیین خواهد شد اقدام نمایندومقررات نسبت به  ثبت نام ،سپردن تعهد مح

ثبت نام قطعی داوطلبینی که تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل می شوند و یا خدمت قانونی و نظـام وظیفـه را بـه    :       1تبصره 

راجعه پذیرفته شدگان جهت اعالم وضعیت در تاریخ فوق در هر صورت م. پایان می رسانند ، در پایان شهریور ماه صورت می گیرد

 .الزامی است( شهریور 11اول تا )الذکر 

 :زمان شروع دوره _ 1 – 9
کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعی موظف می باشند که از اول مهرمـاه سـال مربوطـه ، دوره دسـتیاری را شـروع      

 ( .نامه های دستیاری آورده شده استبه استثنای مواردی که در آیین .)نمایند

 

 :شرح وظايف دستياران – 9

 :طيف فعاليتها - 9 – 2
دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود ، در فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و درمانی ، 

ـ     ، ژورنـال کـالب ،    (Case Report)زارش مـوردی  از جمله کالسهای نظری ، گزارش صبحگاهی ، گزارشـهای مـرا و میـر و گ

کارورزیهای بیمارستانی و درمانگاهی ، آزمایشگاهی و کشیكهای بخـش و درمانگـاه مربوطـه و ماموریتهـای علمـی و طرحهـای       

 .تحقیقاتی به طور فعال شرکت نمایند
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 :حداقل ساعت کار در دوران دستياري – 9 – 1
م وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیر گروه تنظیم می شود حداقل سـاعت  تحصیل در دوره دستیاری به طور تما

 :کار به شرح ذیل است 

  39/10لغایت  39/2روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت  – 1

 39/17لغایت  39/2پنج شنبه ها از ساعت  – 7

مربوطه مدیر گروه  گروه یانین آموزشی معاوای بخش ها به ، توسط روسگزارش ماهانه حضور و غیاب وکارکرد دستیاران:  1 تبصره

 .یربط ارسال خواهد شدذ، به دانشكده  معاونین مراکزو از طریق 

 .پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کار ماهانه دستیاران می باشد:  7تبصره 

 .رات مربوطه خواهد بودافزایش سنوات تحصیلی با تمدید دوره دستیاران تابع مقر:  3تبصره 

 .حداقل برنامه کشیک دستیاران در زمینه های بالینی به شرح زیر خواهد بود: برنامه کشيك دستياران – 9 – 9

 کشیک در ماه 17سال اول  - *

 کشیک در ماه 19سال دوم  - *

 کشیک در ماه 7سال سوم  - *

 کشیک در ماه 0سال چهارم و   - *

شاغل به تحصیل در بیمارستان ، از نهار و دستیاران کشیک عالوه بر آن از خوابگـاه ، صـبحانه و شـام    کلیه دستیاران  – 1تبصره 

 .برخوردار خواهند بود

 .عهده مدیر گروه است تنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف ، طبق ضوابط به – 7تبصره 

 .احراز شرایط ارتقای سالیانه می باشد حكم آموزشی دستیار یكساله است و صدور حكم سال باالتر بعد از – 3تبصره 

 :دستيار ارشد – 9 – 4
همه ساله دو نفر از بین دستیاران تخصصی دو سال آخر در هر گروه آموزشی بیمارستانی ، با توجه بـه کفایـت ، تعهـد ، وجـدان      

ی گـروه انتخـاب و بـا حكـم رئـیس      کاری و میزان فعالیت آنها ، توسط دستیاران پیشنهاد ، و از بین آنها یک نفر به تائید شـورا 

 .دانشكده به عنوان دستیار ارشد منصوب می شود

وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد مدیر گروه و تصویب رئیس دانشكده پزشكی مربوطه بـه  : تبصره 

 .اجرا گذاشته می شود

 

 :مقررات انضباطي – 4

 :تخلف دستياري نظير 
ه ، سهل انگاری در انجام وظایف ، استفاده غیر مجاز از امكانات ، اموال و اسناد دانشگاه ، اعتیاد ارتكاب به اعمـال  غیبت غیر موج

خالف شرع اسالم ، القاء اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسالمی توسط هیات های رسیدگی مورد بررسی قـرار خواهـد   

 .د خواهد شدگرفت و با فرد متخلف برابر مقررات برخور

 :مقررات انضباطی عبارت خواهند بود از 

 اخراج   -تعلیق از دوره آموزش   -اخطار کتبی 
چون دستیاران برای کارورزان و دانشجویان خواسته و یا نا خواسته به عنوان الگو قـرار مـی گیـرد ارتباطـات     : تذکر بسیار مهم 

آموزان ، پرستاران ، همكاران و کارکنان از اموری اسـت کـه دسـتیاران بایـد بـه      احترام آمیز با بیماران ، اساتید ، کارورزان ، کار 

 .صورت کامالً ویژه به آن عمل نمایند

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 : ثبت و دفاع از پايان نامه  – 5

 : کليات - 5 – 2
ـ      دستیاران برای کلیه  براساس مقررات موجود در دوره های تخصصی پزشكی  د شرکت در آزمـون گواهینامـه تخصصـی موظفن

 .دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی به امتحان کتبی سراسری انجام دهند

 .مسئولیت اجرای آئین نامه اجرایی پایان نامه ها با معاونت پژوهشی دانشكده های تابعه دانشگاه می باشد

د مشاور صورت مـی گیـرد کـه در    انجام و نگارش پایان نامه توسط دستیار و تحت نظارت و راهنمایی مستمر استاد راهنما و استا

 .طول اجرا باید جنبه تحقیقی و پویایی آن حفظ شده و از ترجمه صرف و تكرار آثار دیگران پرهیز گردد

 :وظايف دستياران در ثبت و دفاع از پايان نامه  – 5 – 1
 انتخاب موضوع پایان نامه  – 1

 تعیین استاد راهنما  – 7

 (پروپوزال)ان نامه تكمیل فرم طرح پیشنهادی پای – 3

 پیگیری روند ثبت موضوع پایان نامه با رعایت کلیه مقررات مربوطه  – 4

 فعالیت و تحقیق مستمر بر روی موضوع پایان نامه تحت نظارت استاد راهنما و مشاور  – 1

 ارائه گزارش های ادواری پیشرفت کار – 0

 : اساتيد راهنما و مشاور – 5 – 9
 .اید از اعضای هیات علمی گروه مربوطه در دانشكده باشداستاد راهنما ب –الف 

انتخاب استاد راهنما به تقاضای دستیار و موافقت استاد مورد نظر و تائید شـورای پژوهشـی گـروه آموزشـی ذیـربط و معاونـت       

 .پژوهشی دانشكده می باشد

اسـاتید  / سئولیت اجرای پایان نامه به عهده اسـتاد  هر پایان نامه می تواند حداقل یک و حداکثر دو استاد راهنما داشته باشد ، م

 .راهنما می باشد

 .استاد مشاوربایدترجیحاًازاعضای هیئت علمی دانشگاه ویامحققین موسسات علمی و پژوهشی کشور باشد –ب

یان نامه مشـخص  استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شورای پژوهشی گروه برای کمک به هدایت و مشاوره در اجرای پا

 .می گردد

 .وجود استاد راهنما برای پایان نامه الزامی نیست -

 

 : زمان انتخاب موضوع پايان نامه – 5 – 4
 7به  1قبل از امتحان ارتقاء : دستیاران رشته های تخصصی سه ساله 

 3به  7قبل از امتحان ارتقاء : دستیاران رشته های تخصصی چهار ساله و بیشتر 

پایان نامه خود را در حوزه معاونـت پژوهشـی دانشـكده    ( پروپوزال)وظفند قبل از زمانهای ذکر شده طرح پیشنهادی دستیاران م

 .ثبت نمایند در غیر این صورت براساس مقررات اجازه شرکت در امتحان ارتقاء را نخواهند داشت

 :ور پايان نامهروند ثبت پايان نامه و شرايط تغيير عنوان و اساتيد راهنما و مشا – 5 – 5
روند ثبت نام و مراحل چگونگی آن ، همچنین شرایط ایجاد در مشخصات پایان نامه با توجه به شرایط و امكانات دانشكده هـا بـا   

 .رعایت ضوابط ، توسط دانشكده ها اعالم خواهد شد

 :گزارش پيشرفت پايان نامه  – 5 – 6
 .می باشنددستیاران ملزم به ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه 

 .فرم گزارش توسط دستیار به استاد راهنما ارائه و توسط ایشان تكمیل می شود



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 .ارائه فرم گزارش به اداره آموزش دانشكده شرط الزم جهت معرفی به امتحان ارتقاء می باشد

سخه دیگر به آموزش فرم تكمیل شده در دو نسخه تهیه می شود که یک نسخه از آن در گروه آموزشی مربوطه نگهداری شده و ن

 نسخه ارائه شده به آموزش پس ازثبت به معاونت پژوهشی ارسال خواهد شد.ارائه می گردد

 . گزارش پیشرفت پایان نامه باید هر سال ارائه شود

 :حداقل و حداکثر زمان جهت اجراي پايان نامه – 5 –7
 . ی جلسه دفاع برای رشته های تخصصی یكسال می باشدحداقل فاصله زمانی الزم بین زمان ثبت موضوع پایان نامه تا برگزار

دستیاران موظفند قبل از امتحان دانشنامه از پایان نامه خود دفاع نمایند در غیر این صورت براساس آئین نامه از شرکت آنـان در  

 .امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد

 : دفاع از پايان نامه  – 5 – 1
 .دستیاران الزامی است دفاع از پایان نامه برای کلیه

 .پایان نامه براساس الگوی تعیین شده در حوزه معاونت پژوهشی دانشكده تدوین می شود

پس از تدوین پایان نامه به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسه دفاعیه ، پایان نامه باید توسط اسـتاد راهنمـا مشـاور و معـاون     

پایان نامه همراه یک کپی از پوروپوزال از مشاورین متدولوژی در مراکز توسـعه و   سپس. پژوهشی گروه ذیربط مطالعه و تائید شود

 .پایان نامه توسط مشاورین بررسی و با پوروپوزال مطابقت داده شده و تائید می گردد. دانشكده ارائه شود

جلسـه دفاعیـه بـه حـوزه معاونـت       دستیاران باید پایان نامه خود را به همراه تصویر پروپوزال و فرم تكمیل شده مجوز برگزاری

 .پژوهشی تحویل نموده و فرم تعیین زمان برگزاری جلسه دفاع را دریافت نماید

دستیار بعد از هماهنگی با اعضای هیئت علمی داوران زمان جلسه دفاع را تعیین و در فرم مربوطه درج نموده و به امضـای کلیـه   

یل شده را به حوزه معاونت پژوهشی تحویل و در قبال آن فرمهای ارزشیابی اعضای هیئت علمی داوران می رساند سپس فرم تكم

 .پایان نامه را دریافت خواهد کرد

 .زمان و مكان جلسه دفاعیه باید با درج آگهی در تابلوی اعالنات بیمارستان محل خدمت و دانشكده به اطالع عموم برسد

 

 

 : ساير مقررات مربوط به پايان نامه  – 5 - 3
ارائه مقاله ،چگونگی تنظیم مقاالت ، چگونگی تدوین پروپوزال ، راهنمای تدوین پایان نامه، منابع مالی و غیره : مقررات نظیر  سایر

 .توسط دانشكده های مربوطه تنظیم و اطالعات آن در اختیار دستیاران قرار خواهد گرفت

 :تذکر مهم 

قبولی پذیرفته شدگان ،ترک تحصیل  مدت ارزش:برای اطالع از سایر مقررات دستیاری شامل 

وانصراف،انتقال ،جابجائی ،تغییر رشته ومیهمانی ،مرخصی ها ،حقوق ومزایا،امكانات رفاهی ،شرح 

وظائف دستیاران ارشد ومقررات مربوط به آزمونهاوضوابط ادامه تحصیل دستیاران بایستی به 

 .آئین نامه های رسمی مراجعه شود
 اخالق حرفه اي-6

ی است، در کلیه شئون ،ارتباطات ،رفتارها ،آموزشها ،اقدامات تشخیصی درمانی و پژوهشها شئون دانشگاهی و اخـالق  ضرور-الف

 حرفه ای مد نظر قرار گیرد

ضروری است، کلیه اقدامات با قوانین حقوقی ، موازین شرع مقدس اسالم و اخالق وفرهنگ جـاری جامعـه انطبـاق داشـته     --ب 

 .انطباق ،از مجاری قانونی با متخلفین برخورد مناسب صورت پذیردباشند و در موارد عدم 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 :تبصره 
انتظارات ارتباطی و رفتاری ،همچنین انتظارات اخالق حرفه ای از دستیاران ،حسب مقتضیات هـر رشـته توسـط کمیتـه تـدوین      

 .مشخص خواهد شد  و ضروری است ، دستیاران در زمان شروع به کار از آن مطلع شوند

 

 

 

الزمست ،بخشهای آموزشی که مبادرت به تربیت دستیار می کنند ،به صورت دوره ای خود را ارزیابی نموده ،نقاط قوت خود  - -1

 (Internal Evaluation)را حفظ ونگهداری ونقاط ضعف خود را مرتفع نمایند 

یار می کننـد را نظـارت و ارزشـیابی    بخشهائی که مبادرت به تربیت دست الزم است دانشكده های پزشكی به صورت دوره ای ،-7

 .((External Evaluation کنند

بخشـهای تربیـت کننـده     (Monitoring)الزم است،از طرف وزارت متبوع ،در مواقع ضروری ،جهت ارزشیابی و یـا پـایش  --3

 Monitoring &  (External Evaluation  (دستیار اقدام نمایند

 .سال یكبار مورد ارزشیابی قرارگیرد 1ه های دستیاری هر ضروری است اثرات ناشی از اجرای برنام-4

هر دو دوره یكبار،توسط کمیته تدوین برنامه با عضویت اعضای قبلی یا جدید و با احكامی که از جانب دبیـر   برنامه   ضروری است،

 خانه شورای تخصصی برای آنها صادر می نمایند مورد بازبینی قرار گیرد 

 .از نگری هر برنامه در زمان تدوین آن برنامه ،توسط کمیته تدوین برنامه مشخص خواهد شدضوابط مربوط به ب:تبصره

 

 

V- ضوابط ارزشيابي برنامه 
 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 .به پایان رسید  73/7/1370تدوین برنامه دستیاری رشته جراحی عمومی با تالش امضا کنندگان زیر،در تاریخ 

 
 

 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 صورتجلسه

                       11/3/2916امضا کنندگان زیر،در تـاریخ   با تالش در مقطع تخصص  رشته جراحي عموميتدوین برنامه دستیاری 

 .به پایان رسید و به عنوان سند در دبیرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی نگهداری می شود

 

 اعضای کمیسیون تدوین وبرنامه ریزی

 

 دكتر محمدعلي محققي              

                  
 

 دكتر محمدرضا شكيبي 

 

 دكتر سيدعباس صفوي نائيني 

 
 

 دكتر علي رباني 

 

 گيالني  دكتر ميترا مدرس

 
 

 جليل ميرمحمدي دكتر سيد

 

 رضوي  دكتر سيدحسن امامي
 

 

 دكتر محمدمهدي قاسمي 
 

 اله پيروي  دكتر حبيب

 
 

   دكتر محمدابراهيم خمسه

 

 دكتر علي مشكيني 

 

 دكتر مريم رسوليان 

 

 دكتر سيدمنصور رضوي 

 
 

 دكتر مهدي صابري فيروزي

 دكتر ابوالفتح المعي 

 

 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پيوست ها – 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پيوست يك

 

 

 

 

 

 ومسبخش 

 اختصاصياهداف 

هاي مختلف برنامه و سال دستياري فكيك دورهبه ت

 

 دارد« آگاهي » و « پيشنهادي » اين بخش ، تنها جنبه 

 .و جزء مصوبات قانوني آن قابل استناد نمي باشد 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 ت دستياران جراحي سال اولاهداف آموزشي حيطه دانش و مهار 
 ه یعلوم پا -الف

 سم یب و متابولیبه آس یپاسخ التهاب

 آنها  ينيت بالين ها، عملکرد آنها و اهميتوکاياتورها، سايآشنايي با انواع مد -

 .ل در آنها را بدانديدخ يو هورمون يمختلف عصب ير هايک را بشناسد و مسيستميس يپاسخ التهاب -

 بدن يستم هايرات مختلف سييو تغ( بيو به دنبال آس يطوالن يمعمول، ناشتا، ناشتا) م در  حاالت مختلف سيآشنايي با با متابول -

 .را بداند يمار جراحيدر ب ين، قند و چربيسم پروتئيمتابول -

 تیآب و الكترول

 ت يآب و الکترول يولوژيزيآشنايي با ف -

 عات بدن يکنترل ما يولوژيزيآشنايي با ف -

 ع يشا يتياختالالت الکترول ينيو عالئم بال يم بنديعلل ، تقسف، يبا تعر ييآشنا -

 ساده  يتيتوانايي در درمان اختالالت الکترول -

 .ک را بدانديو علل هر  ينيو بال يشگاهيد و باز، عالئم آزمايانواع اختالالت اس -

 د و باز ساده يتوانايي در درمان اختالالت اس -

 ک يون مصرف هر يکاسيمعمول و اند يديرق ويتزر يآشنايي کامل با انواع محلولها -

 دهيچير پيدر موارد معمول و غ ين و بعد از عمل جراحيقبل، ح يع درمانيآشنايي کامل با اصول و نحوه ما -

 هموستاز و انتقال خون

 ل در آنيدخ ياتورهايو مد يمختلف انعقاد ير هايهموستاز و مس يولوژيآشنايي با ب -

 يانعقاد ياز نظر تست ها يمار جراحيب يبررس يون هايکاسيو اند يانعقاد يآشنايي کامل با انواع تست ها -

 ک يگاه استفاده از هريمعمول هموستاز و جا يآشنايي با روشها -

 آن  يآشنايي با اصول انتقال خون و فراورده ها -

 شوک

 شوک و پاسخ به شوک  يولوژيزيآشنايي با پاتوف -

 شوک  يرات سلوليآشنايي با تاث -

 در شوک  يمنيو ا يالتهاب يخهاآشنايي با پاس -

شـوک  ، يالتـاتور ي، شـوک وازود يک، شوک قلبـ يشوک هموراژ)ک رابدانديو نحوه برخورد با هر  يني، عالئم باليولوژيزيف، پاتوفيانواع شوک، تعار -

 (کي، شوک تروماتيک، شوک انسدادينورولوژ

 .ک را بدانديات درمان در شوک هموراژيجزئ -

 .ا بدانداصول درمان ساير شوک ها ر -

 یجراح یعفونت ها

 بدن  يدفاع يعفونت و پاسخ ها يولوژيزيآشنايي با پاتوف -

 .را بشناسد يع در جراحيشا يانواع پاتوژن ها -

 ک يگاه استفاده از هريک و جايات هرياز عفونت، جزئ يريشگيپ يآشنايي کامل با روشها -

 آنها ينيگاه باليک و جايهر  يکروبيمک ها، اثرات ضد يوتيب يو آنت يکروبيآشنايي با انواع مواد ضد م -

 (، عالئم، نحوه برخورديولوژيزيف، پاتوفيتعر) را به طور کامل بداند يآشنايي با عفونت محل جراح -

 

 

 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 م زخمیترم

 مختلف  ياتورهايهر مرحله و نقش مد يميو آنز يرات سلولييم زخم، تغيآشنايي با با مراحل ترم -

 ...( استخوان، غضروف، دستگاه گوارش، اعصاب و )مختلف  يگانهام زخم در اريند ترميآشنايي با فرا -

 .زخم ها را بداند يدسته بند -

 م زخم يموثر در ترم يآشنايي با فاکتورها -

 .اصول درمان زخم ها رابداند -

 .از کزاز را بداند يريشگيپروتکل پ -

 .انجام دهد يزخم را به درست يشستشو -

 ک، دوز مجاز و عوارض آن ها يات هر حس کننده، مشخص يب يآشنايي با با داروها -

 ک يگاه استفاده از هر يه و جايآشنايي با انواع سوزن و نخ بخ -

 .به کار ببرد يک را در درمان زخم بداند و به درستيوتيب يگاه آنتيجا -

 .ک را بدانديگاه استفاده از هر يانواع پانسمان و جا -

 .ساده را پانسمان کند يزخمها يبه درست -

 .را بداند يفشار يزخمها يولوژيزيپاتوف -

 .رابداند يفشار يبرخورد و نحوه درمان زخمها -

 .انجام دهد يساده را به درست يفشار يدمان زخم هايبتواند دبر -

 یانكولوژ
 انواع سرطانها  يولوژيدميآشنايي با با اپ -

 .و ژنها بداند ي، مولکوليسرطان را در سطوح مختلف سلول يولوژيب -

 .ک نوع سرطان بداندياگون را به تفکگون يسرطان ها يولوژيات -

 جاد سرطان يل در ايدخ يآشنايي با ژنها -

 کانسروژن  يکيزيو عوامل ف ييايميآشنايي با مواد ش -

 جاد کننده کانسر يا يروس هايآشنايي با و -

 مانیتورینگ بیمار جراحی

 هاي غيرتهاجمي اندازه گيري فشار خون آشنايي با روش -

 وکارديوگرافيکآشنايي با مانيتورينگ الکتر -

 توانايي گرفتن خون شرياني در موارد ساده و مشکل -

 (ABG)توانايي تفسير گاز خون شرياني -

 آشنايي به اصول پالس اکسي متري و کاربرد صحيح آن  -

 آشنايي کامل با تفسير فشار وريد مرکزي -

 (Cut down CVP)اندام يدهايتوانايي گذاشتن کاتتر وريد مرکزي از ور -

 مانيتورينگ تنفسي يآشنايي با مبان -
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 ک دستگاهیبه تفك ب 
 

 حيطه مهارتي حيطه دانش 

دستگاه 

 گوارش

 :آشنائي با 

 با تاکيد بر خونرساني و درناژ وريدي و لنفاوي  GIآناتومي دستگاه   -1

 GIبا تاکيد بر مراحل هضم و جذب و حرکت دستگاه  GIآشنائي با فيزيولوژي دستگاه  -0

 .ظيم اسيد وباز و الکتروليت و عملکرد دستگاه گوارش در تن

 توان شرح حال گيري از بيماران دستگاه گوارش و معاينه فيزيکي مرتبط آن-3

 کسب دانش تئوري آماده سازي قبل از عمل جراحي-0

 گوارش کسب دانش درخواست تستهاي تشخيصي اختصاصي دستگاه-5

 (نائي تفسير آنمثل عکس ساده شکم و توا)دانش تئوري درخواست راديولوژيک ساده -6

 کسب دانش تئوري الزم براي مراقبت هاي بعد ازعمل جراحي بيماريهاي گوارش-7

 ...(وسايل جراحي و ،اکارتور، نخ)آشنائي با وسايل اتاق عمل -8

تب هاي بعد ازعمل وعوارض )عوارض ساده و شايع روزانه اعما ل جراحي مثل  اشنائي با-9

 ....(و زخمها

 بعنوان کمک دوم حضور در اعمال جراحي  -1

درناژ آبسه هاي پري آنال ) انجام اعمال جراحي ساده مرتبط با دستگاه گوارش شامل  -0

فتق  وغيرکمپليکه ، رزکسيون سينوس پاپلونيدال ساده آپاندکتومي انجام  -.....(  ساده

 آينگوينال ساده و فتق نافي 

 NGخارج کردن  مثل گذاشتن و مراقبت و GIجرهاي مربوط به دستگاه يانجام پروس -3

Tube  رکتال تيوب يا انما 

 ...گاستروگرافي  سوالو و  پروسيجرهاي تشخيصي مثل باريم انما  -0

 

سیستم 

هپاتو 

اری و یبیل

 پانكراس

 

 و درناژ لنف يد بر خونرسانيآشنائي با آناتومي کليه و کيسه صفرا و پانکراس و با تاک -1

اس با تاکيد بر چگونگي ترشح صفرا و آشنائي با فيزيولوژي کبد و کيسه صفرا و پانکر -0

 نقش آن درهضم چربيها 

تهاي حاصله از بيماريهاي کبد و کيسه صفرا و پانکراس و چگونگي جمع يآشنائي با شکا -3

 (شرح حال و معاينه ) ماران    ين بيآوري اطالعات در ا

 يبيماران کبد وکيسه صفرا و قبل از جراح يکسب دانش آمادگ -0

 تهاي تشخيصي در بيماريهاي کبد و کيسه صفرا کسب دانش تئوريک تس -5

 کسب دانش تئوريک در مورد تستهاي راديولوژيک ساده جهت تشخيص بيماريها  -6

 مراقبت هاي بعد ازعمل در جراحي کيسه صفرا و پانکراس  درموردکسب دانش تئوريک  -7

کسب دانش تئوريک در مورد وسايل بکار رفته در اعمال جراحي کبد وکيسه صفرا و  -8

 انکراس پ

 يکسب دانش تئوريک در ارتباط با عوارض شايع مورد جراح -9

 

تخليه آبسه هاي کبدي  ستکتومي يبعنوان جراح کمک دوم در جراحي هاي کله س

 باز يدرجراح

به  مربوط يدرنهادن يکالنژيوگرافي انجام دهدوکش T. Tube يقادر باشد که در بيماردارا-

 .س را انجام دهداري و پانکرايهپاتو بيل اعمال جراحي

 

سیستم 

آنذوکرین 

 و پستان

 و پستان( پانکراس و آدرنال  -پاراتيروئيد  تيروئيد )آشنايي با آناتومي دستگاه آندوکرين . 1

آشنايي با فيزيولوژي دستگاه اندوکرين و پستان بخصوص تغييرات دوره هاي مختلف در . 0

 {پستان بعد از تولد ير تکامليس}مورد پستان

 ايي با عالئم و نشانه هاي مربوط به اختالالت آندوکرين و پستانآشن. 3

ص بيماريهاي اين سيستم بکار گرفته  يآشنايي با تست هاي ساده آزمايشگاهي که در تشخ. 0

 .مي شود

ص بيماريهاي اين سيستم بکار گرفته يآشنايي با تست هاي راديولوژيک ساده که درتشخ. 5

 .مي شود

 هاي قبل از عمل بيماريهاي آندوکرين و پستان قبل از جراحيآشنايي با آمادگي . 6

 آشنايي با مراقبتهاي بعد از عمل جراحي در بيماريهاي آندوکرين و پستان. 7

 در اعمال جراحي آندوکرين و پستان بعنوان دستيار اول و دوم شرکت مي کند. 1

 توده هاي تيروئيدوپستان   FNAانجام . 0

 عات سطحي پستانانجام بيوبسي از ضاي. 3

 (ساده)انجام درناژهاي آبسه هاي سطحي پستان . 0

 

 مختلف تروما  يزم هايک مکانيبا دانش تئور يآشنائ.1 تروما

 آشنايي با عالئم و نشانه هاي ناشي از آسيب در بيماران تروماتيک . 0

بر اصول آشنايي با اصول تئوريک برخورد با زخم هاي مختلف در محيط اورژانس با تأکيد . 3

 ه کردن و پانسمانياسترليتي و هموستازوبخ

 آشنايي با اصول اوليه ترياژ در بيماران تروماتيک . 0

   آشنايي با اصول تئوريک جراحي اوليه در بيماران تروماتي. 5

آشنايي با دانش تئوريک اصول اوليه احياء در بيماران تروماتيک و آماده سازي آنها براي . 6

 جراحي 

 ي با دانش تئوريک تستهاي آزمايشگاهي تشخيصي در بيماران ترومايي آشناي. 7

 ي يآشنايي با دانش تئوريک استفاده از تستهاي راديولوژيک تشخيصي در بيماران تروما. 8

 

  ييمار ترومايکامل از ب يکيزينه فيانجام معا -1

 اورژانس  يبعنوان کمک در انجام اعمال جراح -0

 ر يز يجرهايتوان انجام اعمال و پروس -3

a) يبرقرار periهيپرتانسيون پورتeral Venous access  وCut down يطيمح  

b) ق انجامياز طر ييراه هوا يبرقرارintubation   Orotheraceral  

 يدوتوميروئيکوتيکر/

c)  انجامDPL  

d)  ، سونداژ مثانهNGTube Insertion فشار داخل شکم ، يري، اندازه گCVP 

 يارذگ

e) Chest tube Insertion  
f) Inter Oseus Canulation  

g) ک ساده يترومات يسوچور زخم ها 

h) Inter Costal Block  

i) Collar هيپرتانسيون پورتyladelبستن  يمختلف در شکستگ ي، آتل ها ،
MAST  

j)  انواع packing يخارج يها يزيها دربند آوردن خونر  

k) يستوگرافي،س يادرار يدر صدمات مجرا يانجام رتروگراد اورتراگراف  

 جراحی

سر و 

 گردن

هر نوع تداخل  يسر و گردن برا يولوژيزيو پاتوف يولوژيزي، ف يبا درک آناتوم ييآشنا -1

سر و گردن در  يمشکالت جراح   Managementدر ييو توانا يو درمان يصيتشخ

Setting مختلف  يها 

 ک و افتراق آنها ير نئوپالستيک و غينئوپالست يگردن يبا توده ها ييآشنا -0

 سر و گردن  يکانسرها يک فاکتورهاسيبا ر ييآشنا -3

 يضخامت کامل، فالپها يل ، گرافت پوستيضخامت پارش يبا گرافت پوست ييآشنا -0

م يمستق ي، الرنگوسکوپيکامل سر و گردن از جمله نازوفارنگوسکوپ يکيزينه فيانجام معا -1

 کيبرواپتيوف

ص و مراقبت يمناسب بعد از ترخ Planو دادن  ICUدر بخش،  Post op carانجام  -0

 درمنزل  يها

 .يدتوميروئيکوتيا کريون  يز راه انتوباسط اورژانس ايدر شرا ييانجام باز کردن راه هوا -3

 ، نازو فرنگس  ينيسر و گردن مثل ب يها يزيکنترل خونر ييتوانا -0
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 مشکالت سر و گردن    Managementدر  يچرخش

 ک ي، نئوپالست ي، التهابيعات مادرزاديمربوط به ضا يکينيکل يافته هايبا  ييآشنا -5

 ن کانسر حفره دها يابيبا پروتکل ارز ييآشنا -6

 ک سر و گردن يبا صدمات ترومات ييآشنا -7

 

سر و گردن،  يدر تومرها FNA، انجام  يعات داخل دهانياز ضا يوبسيبرداشتن ب -5

 از لنف نود سطحي گردن  يوبسيب

  Human- w) در سر و گردن مثل ياختصاص يزخم ها Managementدر  ييتوانا -6

Animal.w )  سرو گردن 

 .سر و گردن شرکت کند يها يبعنوان کمک در جراح -7

جدار 

شكم، 

امنتوم و 

 مزانتر

 با امنتوم و مزانتر يينال و آشناينگويه ايجدار شکم و ناح يبا آناتوم ييآشنا -1

 جدار شکم يو پاتوژنز هرن يولوژيبا ات ييآشنا -0

 نيدر اطفال و بالغ جدار شکم يها يبا طرز برخورد با هرن ييآشنا -3

 يم هرنيبا انواع مش ها و عوارض ترم ييآشنا -0

 نال با نظارت ينگويساده جدار شکم و ا يو پالستيام هرننجتوانايي ا -1

پوست و 

 نسج نرم

نورو واسکوالر و )مهم يد بر مجاورت هايمناطق مختلف بدن با تأک يبا آناتوم ييآشنا -1

 (ياتيعناصر ح

 م و افتراق آنها يم و بدخيخوشخ ير پوستيعات زيضا و يعات پوستيبا ضا ييآشنا -0

 (ص و درمانيتشخ)ير پوستيو ز يعات پوستيضا managementبا  ييآشنا -3

گر و يساده د يعات پوستير برداشتن خال و ضاي،ساده نظييسرپا يانجام اعمال جراح -1

 پومير لينظ ير جلديز يتوده ها

 يسطح يعات عفونيدرناژ ضا -0
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 پيوست دو 

 آموزشي حيطه دانش و مهارت دستياران جراحي سال دوم به تفكيك دستگاه اهداف

 ه یعلوم پا -الف 
 سمیب و متابولیبه آس یپاسخ التهاب

 ها ب، مدياتورها و سايتوکاينيبه آس يآشنايي کامل به مباني پاسخ التهاب -

 (بدن يديو ور يراکه خويتغذ)مختلف  يدر حاالت مختلف و به روشها يمار جراحيه در بيآشنايي با تغذ -

 .ک را بدانديون استفاده هر يکاسيو اند يه خوراکيبات تغديانواع ترک -

 .ک را بدانديگاه استفاده از هر يو جا يه خوراکيمختلف تغذ يراهها -

 يديه وريتغذ يونهايکاسيون ها و کنتراانديکاسيآشنايي کامل با اند -

 دهيچير پيدر موارد غ يديه وريانجام تغذ ييتوانا -

 ايي گذاشتن ژژنوستومي و گاستروستومي تحت نظارتتوان -

 تیآب و الكترول 

 يتيت و اختالالت الکتروليه و مباني آب و الکتروليآشنايي کامل با اصول اول -

 و اسيد و باز  يتيتوانايي در درمان تمام اختالالت الکترول -

 ک يمصرف هر ون يکاسينا معمول و کم مصرف و اند يديق وريتزر يآشنايي کامل با محلولها -

 هموستاز و انتقال خون

 ک يگاه استفاده از هريمختلف هموستاز و جا يآشنايي کامل با روشها -

 ون هاي مصرفيکاسيآن و اند يآشنايي کامل با اصول انتقال خون و فراورده ها -

 .ک رابدانديآشنايي با عوارض انتقال خون و فراورده ها و نحوه برخورد با هر  -

 شوک

را ( کيـ و شـوک ترومات  يک، شوک انسـداد ي، شوک نورولوژيالتاتوري، شوک وازوديک، شوک قلبيشوک هموراژ)امي شوک ها ات درمان تميجزئ -

 .بداند

 بتواند انواع شوک را با نظارت اداره کند -

 یجراح یعفونت ها

 (يشکم يه و آبسه هايه وثالثي، ثانو هيت اوليتونيپر)ک را بداند يآشنا باشد و نحوه برخورد و درمان هر  يشکم يداخل يبا انواع عفونت ها -

 ...(کبد ، طحال، پانکراس و )ک رابدانديص و درمان هر ي، نحوه تشخينيرا بشناسد و عالئم بال يشکم يداخل ياحشا يانواع عفونت ها -

 .و عالئم و درمان آنها را بداند يپوست يانواع عفونت ها -

 .مزمن را بداند ينحوه برخورد با زخمها -

 .را بداند يسکمياز ا يناش يو درمان زخمهانحوه برخورد  -

 .آن رابداند يريشگيو نحوه پ يابتيد يزخم پا يولوژيزيپاتوف -

 . را بداند يابتيد ياصول درمان پا -

 .ک را بدانديوفيپرتيد و اسکار هيکلوئ يولوژيزيپاتوف -

 .ک را بدانديوفيپرتيد و اسکار هيعالئم و نحوه افتراق کلوئ -

 .ک را بدانديوفيپرتيد و اسکار هيدر کلوئ يندرما يبرخورد و روش ها -

 م زخمیترم

 .انجام دهد يک را به درستيمرتبط با هر  يم زخم را بداند و اقدامات درمانيفاکتورهاي موثر در ترم ينيت بالياهم -

 .را بداند يديور يو عالئم زخم ها يولوژيزيپاتوف -

 .کند شستشو دهد و پانسمان يع را به درستيده و وسيچيپ يزخم ها -

 .انجام دهد يمشکل را به درست يفشار يدمان زخم هايبتواند دبر -
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 .را انجام دهد يابتيد يدمان زخم پايمرتبط با درناژ و دبر يبتواند اقدامات جراح -

 یانكولوژ

 سک کانسر ير يابيآشنايي با اصول ارز -

 .گوناگون را بداند يکانسر ها يغربالگر يپروتکل ها -

 سرطان  در يصيآشنايي با اصول تشخ -

 .کانسر را بداند يمرحله بند يمبان -

 .گوناگون را بداند يک با کانسر هايگوناگون و ارتباط هر  يمارکرها يتومورها -

 .کانسر را بداند ياصول درمان جراح -

 پیوند اعضا

 آشنايي با تعاريف و تاريخچه پيوند  -

 دانستن ايمونوبيولوژي پيوند -

 ني هر يکآشنايي با انواع رد پيوند  و عاليم بالي -

 ( مواد غير بيولوژيک و بيولوژيک)آشنايي با ا نواع داروهاي سرکوب کننده ايمني مورد استفاده در پيوند -

 وندي يآشنايي با اصول و نحوه نگهداري اعضاي پ -

 مانیتورینگ بیمار جراحی

 هاي تهاجمي اندازه گيري فشار خون آشنايي با روش -

 تهايسا يمتوانايي گذاشتن کاتتر وريد مرکزي از تما -

 هاي کمپلکس مانيتورينگ تنفسي آشنايي به روش -

 آن  يريآشنايي به اصول ونتيالتور و به کارگ -

 توانايي اندازه گيري فشار داخل مثانه -

 ک دستگاهیبه تفك ب 

 حيطه مهارتي حيطه دانش 

دستگاه 

 گوارش

 آشنائي با پاتوفيزيولوژي بيماريها ي مختلف دستگاه گوارش-1

ئوري براي آماده سازي قبل از عمل دربيماران پيچيده کسب دانش ت -0

 دستگاه گوارش

تستهاي  مانومتري ) گوارش ونل دستگاهيبا تستهاي فونکس يآشناي-3

  (سوءجذب 

آنها در بيماران مختلف  کاربردو  يولوژيرادمختلف  يروشهابا  يآشناي -0 

 دستگاه گوارش

اي بعد از عمل جراحي در آشنائي با دانش تئوريک در زمينه مراقبت ه -5

 .بيماريهاي دستگاه گوارش پيچيده

    و موارد کاربرد آنها...... ( گامبي )آشنائي با انواع روشهاي بخيه -6

با انواع درنها و توضيح در مورد نحوه استفاده از درنها در جراحي  يآشناي -7

 هاي مختلف

 دستگاه گوارش آشنائي با دانش تئوريک آماده سازي بيماران پيچيده- 8

 .آشنائي با دانش تئوريک تشخيص عوارض بيماريهاي دستگاه - 9

 حضور در اعمال جراحي بزرگ بعنوان کمک اول  -1
 انجام اعمال جراحي مرتبط با دستگاه گوارش  -0

 در ناژ آبسه عمقي  -            
        بسته کردن شکم باز و  -            
   بزرگ و اپيگا ستريکنافي فتق   -            
 آپاندکتومي مشکل  -            
            سينوس پاپلونيدال مشکل   -            
       ....(اينکار سره  لغزشي )فتق اينگوئينال مشکل  -            
 Rigidسيکموئيدسکوپي  -            

  هموروئيدکتومي             
 انال اسفنگتروتومي -            

 پرفوراسيون زخم تيپيک -            

سیستم 

هپاتو 

اری و یبیل

 پانكراس

 

اري و پانکراس را داشته باشد يستم  هپاتو بيليک سيدانش تئوربر تسلط  -1

. 

پانکراس با تاکيد بر   يو عملکرد کبد و مجاري  صفراو يولوژيزيدانستن ف-0

 .ش آنزيم هاي پانکراسکل  انتروهپاتيک و نقيچگونگي ساخته شدن صفرا س

آشنائي با پاتوفيزيولوژي بيماريهاي کبد وکيسه صفرا و مجاري پانکراس  -3

م يخوش خ تومر هايت،ستيي،کله سيبا تاکيد بر سنگ هاي صفراوي ، زرد

 ت حا دو مزمنيم ، پانکراتيو بد خ

کيسه صفرا مشکل کبدي  با با آماده سازي قبل از عمل بيماراناشنايي  -0

  .راسو پانک

 .با تستهاي فونکسيونل کبد کيسه صفرا پانکراساشنايي  -5

با تستهاي راديولوژيک پيچيده در بيماريهاي کبد کيسه صفرا اشنايي  -6

  .پانکراس

با مراقبت هاي بعد از اعمال جراحي پيچيده کبد کيسه صفرا اشنايي  -7

  اري و پانکراسيکمک اول درجراحي هاي کمپلکس سيستم هپاتو بيلبعنوان جراح  

تحت نظر اتند يا ( ستکتومي ساده يکله س) اعمال جراحي ساده مرتبط با سيستم کبد، کيسه صفرا و پانکراس 

 رزيدنت ارشد 

 بعنوان کمک در گذاشتن سوند بالکمور -1
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 پانکراس

  .روش سوچورکردن کبد و پانکراس  بااشنايي  -8

هاو استفاده آنها در بيماريهاي کبد کيسه استنت با انواع درنها  و ايي اشن -9

 صفرا پانکراس

با نحوه آماده کردن بيماران کبد کيسه صفرا و پانکراس قبل از اشنايي  -12

 جراحي پيچيده 

در بيماريهاي کبد کيسه   يبا بروزعوارض  بعد ازعمل جراحاشنايي  -11

 صفرا و پانکراس

 

سیستم 

آنذوکرین و 

 پستان

ين و پستان با تأکيد بر درناژ لنفاتيک و تسلط برآناتومي سيستم آندوکر. 1

 لنف نود نگهبانمفهوم 

تسلط بر فيزيولوژي سيستم آندوکرين و پستان با تأکيد بر تغييرات کم . 0

 کاري و پرکاري سيستم هاي آندوکرين 

آشنايي با پاتوفيزيولوژي تغييرات آندوکرين و پستان در بيماريهاي اين . 3

 اعضا

 ز عاليم کلينيکي در اختالالت اندوکرينتسلط بر چگونگي برو. 0

 تسلط بر مراقبت هاي بعد از عمل جراحي بيماريهاي آندوکرين و پستان . 5

تسلط بر آمادگي هاي قبل از عمل جراحي در بيماريهاي آندوکرين و . 6

 پستان 

تسلط بر نحوه درخواست تستهاي تشخيصي آزمايشگاهي در بيماريهاي . 7

 تستهاي تيروئيديآندوکرين و تأکيد بر 

تسلط برنحوه درخواست تستهاي راديولوژيک تشخيصي در بيماريهاي . 8

 آندوکرين و پستان 

 آشنايي با بروز عوارض بعد از عمل جراحي در سيستم آندوکرين و پستان . 9

 شرکت در جراحي هاي آندوکرين و پستان بعنوان کمک . 1

 تان و آندوکرينانجام معاينه فيزيکي کامل در بيماريهاي پس. 0

 :اعمال جراحي زير را انجام دهد. 3

 {پستان   يده و عمقيپچ}درناژ آبسه هاي پستان   -

 بيوبسي از ضايعات عمقي پستان  -

 (تابلند کردن فالپها )انجام مراحل اول ، ماستکتومي ساده ، تيروئيد کتومي  -

 

 تروما

م ارگانهاي در پاتوفيزيولوژي تما فيزيولوژي  آشنايي با آناتومي  -1

،آندام،قلب وعروق ،دستگاه تنفس، بردستگاه گوارش معرض تروما با تأکيد

 .اعصاب مرکزي

 .ديدهسلط کافي بر اصول ارزيابي اوليه از بيماران ترومات -0

 حوادث غير مترقبهدر  اژيتسلط کافي در اصول تر 3 -3

 آشنايي کامل بر دانش تئوريک اصول آشنا باشد -0

عات احياء ، ياحياء در بيماران تروماتيک ، ماآشنايي کامل بر قوانين  -5

 مانيتورينگ بيماران تروماي بدحال 

تسلط کامل بردانش تئوريک تستهاي آزمايشگاهي تشخيصي در  -6

 بيماران تروماتيک را داشته باشد

تسلط کافي بر دانش تئوريک بر تستهاي راديولوژيک تشخيصي بر  -7

 بيماران تروماتيک را داشته باشد

 .ک اورژانس استاندارد جراحي را بدانديک درباره دانش تئوري -8

ات مختلف را دانش تئوريک مديريت اورژانس هاي جراحي درج -9

 .بشناسد

 .ددانش تئوريک مديريت تيم احياء را بدان -12

ها انديکاسيون)الواژصفاقي در بيماران  ترومايي  آشنايي با اصول اوليه -11

 (وکنتراانديکاسيون ها

 . تروما شرکت کند يها يبعنوان کمک در جراح-1

  .را کسب کند ياعمال جراح يبرا ييماران ترومايآماده کردن ب ييتوانا-0

 :ريز يجرهايانجام اعمال و پروس-3

a) Venous access ده يچيو کات دان پ يدر عروق مرکز 

b) ون نازوتراکئالياسبق انتوياز طر ييراه هوا يبرقرار 

c) اورژانس  يتراکئوستوم 

d)  و سنتزيکارديانجام پر 

e) استفاده از انواع : م دستگاه يتوان تنظMode التوريونت يدستگاهها ICU care کيماران تروماتيب 

f) ا اتنديدنت ارشد يتحت نظر رز ييماران ترومايانجام باز و بسته کردن شکم در ب 

g) در  ييماران تروماياژ بيانجام ترDisaster هاو........... 

h) يادرار يصدمات مجراا بماران يک در بيانجام عمل سونداژ سوپراپوب  

i) يدنت ارشد مثل زخم هايمشکل تحت نظر رز يون هايده در اولسراسيچيپ يدمان هايانجام دبر 

 ...رهيصورت و غ

 

جراحی سر 

 و گردن

 يب انواع فالپهايا و معايبا مزا ييسر و گردن و آشنا يتسلط بر آناتوم -1

 سر و گردن  يمورد استفاده درجراح

در  ي، جراحي، کموتراپ يوتراپيب استفاده از راديا و معايبا مزا ييآشنا -0

 يزبان، کف دهان، مخاط پوکال وبرآمدگ)ک يعات نئوپالستيضا

 (آلوئوالز ، کام

  ي، اسکن ايزوتوپ ، سونوگراف CTSساده ، يبا عکس ها ييآشنا -3

 عات سر و گردن يضا يابيدر ارز MRIو  يالوگرافيوس

  RNA يونهايکاسيبا اند ييآشنا -0

دنت يسر و گردن شرکت کند، به رز يها يا اتند در جراحيسال باالتر و  يدنت هايک به رزبعنوان کم -1

 . ن تر کمک کنديسال پائ

0- Work up با منشاء نا مشخص در سر و گردن انجام دهد  ييتومرها 

 سر و صورت را انجام دهد  يها يشکستگ Evaluation ييتوانا -3

 :ا اتند مربوطه ي دنت ارشد وير تحت نظر رزيز يها يانجام جراح -0

  يتراکئوستوم -5

 گردن يعروق يها يوبسيبرداشتن ب -6

جدار 

شكم، 

امنتوم و 

 مزانتر

 نال و مزانتر و امنتومينگويه ايجدار شکم و ناح يتسلط بر آناتوم -1

 نالينگويساده جدار شکم و ا يو پالستيتسلط بر هرن -0

3- Management جدار شکم يوپالستيعوارض هرن 

 ر شکم و امنتوم و مزانتر جدا يبا تومورها ييآشنا -0

 جدار شکم و مزانتر يبا تروما ييآشنا -5

 مشکل با نظارت سال باال مانند فمورال يوپالستيانجام هرن -1

 

پوست و 

 نسج نرم

 و فلپ ها يپوست يگرفت ها يبا تئور ييآشنا -1

 يد بر مجاورت هايمناطق مختلف بدن با تأک يتسلط بر آناتوم -0

 ( کيو درناژ لنفات ياتينورو واسکوالر و عناصر ح)مهم

 يع پوستيعات وسيضا يبا انجام گرفت و فلپ در بازساز ييآشنا -3

 و سارکوم يسرطان پوست managementتسلط در  -0

 يعمق يعات عفونيتوانايي درناژ ضا -1

 عات بزرگتريو ضا يعمق ير توده هايمشکل تر نظ ييسرپا يتوانايي در اعمال جراح -0

 (ان تمپورال و عصب سوراليشر)عروق و  يعصب يها يوپسيتوانايي در انجام ب -3
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 پيوست سه 

 اهداف آموزشي حيطه دانش و مهارت دستياران جراحي سال سوم به تفكيك دستگاه
 ه یعلوم پا -الف 

 سمیب و متابولیبه آس یپاسخ التهاب

  يديه وريتغذ يونهايکاسيون ها و کنتراانديکاسيآشنايي کامل با اند -

 ک يو نحوه برخورد با هر  يديره ويآشنايي کامل با عوارض تغذ -

 توانايي گذاشتن ژژنوستومي و گاستروستومي -

 دهيچيتوانايي برقراي تغذيه وريدي در موارد پ -

 تیآب و الكترول 

 :در موارد خاص و کمپلکس ين و بعد از عمل جراحيقبل، ح يع درمانيتوانايي  ما -

 هيسوء تغذ يمار دارايب 

 يويکل يينارسا 

 يميماران با بدخيب 

 يالالت خاص هورموناخت 

 هموستاز و انتقال خون

 .ک رابدانديآشنايي کامل با عوارض انتقال خون و فراورده ها و نحوه برخورد با هر  -

 .را بداند ين و بعد از عمل جراحيع حيوس يزيبرخورد با خونر -

 ...(، يز، اختالالت کبدينوليبري، فDICاختالالت پالکت، )  يهموستاز و موارد خاس آن در جراح يآشنايي با اختالالت اکتساب -

 شوک

 .بتواند انواع شوک را به طور مستقل اداره کند -

 .ار را بدانديا در شوک را بشناسد و ارزش هر معياح يارها و نحوه بررسيمع -

 .، خون و فراورده ها را در شوک بدانديديعات وريد استفاده از مايجد يپروتکلها -

 یجراح یعفونت ها

 .ک را بدانديو نحوه درمان هر  يمارستانيب يعفونت ها -

 ژه مرتبطيو يس و مراقبت هايد در سپسيجد يدرمان يآشنايي با با پروتکل ها -

 م زخمیترم

  يت آنها را در جراحيم زخم همراه هستند و اهميکه با اختالل ترم يارث يها يماريآشنايي با ب -

  يديور يزخم ها يو جراح يدرمان طب ييتوانا -

 یانكولوژ

 به کانسر ها  يچند رشته ا يکردهايبا رو آشنايي با -

 .لنف نودها را درکانسر بداند ياصول درمان جراح -

 .متاستاز را بداند ياصول درمان جراح -

  يدرمان يميش ينيآشنايي با اصول بال -

 هر دسته  يرا و دارو ها يدرمان يميش يداروها يآشنايي با دسته بند -

  يبيترک يدرمان يميآشنايي با ش -

 در کانسر  ييدارو يسم مقاومت هايمکان آشنايي با -

  يدرمان يميآشنايي با اثرات سوء ش -

 .را بداند يدرمان يميش يز داروهاينحوه تجو -
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 مختلف  يگاه استفاده از آنها در کانسر هايو جا يآشنايي با با اصول هورمون تراپ -

 .را بداند يوتراپيک راديولوژيب يو مبان يکيزياصول ف -

  يوتراپيمعمول راد يو پروتکل ها يدرمان يزيآشنايي با برنامه ر -

  يوتراپيآشنايي با عوارض راد -

 .در سرطان را بداند يريشگيپ يپروتکل ها -

 پیوند اعضا
 (به تفکيک کليه، پانکراس، کبد، روده و قلب و ريه)آشنايي با ارزيابي هاي قبل از جراحي پيوند  -

 توانايي کمک در پيوند کليه -

 (به تفکيک عضو)د از عمل آشنايي با مراقبت هاي بع -

 و رويکرد به انواع عوارض( به تفکيک عضو)آشنايي با عوارض بعد از عمل  -

 آشنايي با عفونت هاي بعد از پيوند  -

 هاي بعد از پيوند  آشنايي با بدخيمي -

 مانیتورینگ بیمار جراحی
 گيري برون ده قلبي و پارامترهاي قلبي هاي اندازه آشنايي با روش -

 گاه استفاده از کاتتر شريان ريويآشنايي با جاي -

 ها آشنايي با متغير هاي مرتبط با کاتتر شريان ريوي و تفسير آن -

 آشنايي با روش هاي جايگزين کاتتر شريان ريوي -

 آشنايي کامل به ونتيالتور و تنظيمات آن  -

 توانايي کار با ونتيالتورهاي معمول -

 سلول، ژن و جراحی مولكولی 

 ي مولکولي و تحقيقات مولکوليآشنايي به کليات بيولوژ -

 هاي مولکولي در جراحي آشنايي به رويکردهاي پژوهش -

 تنظيمات سلول توسط ژنها DNAآشنايي به کليات  -

 آشنايي به کليات بروز ژنها -

 آشنايي به سيکل هاي تکثير و تزايد سلولي و مسيرهاي انتقال سيگنال -

 ...(، DNA ،Southern Blot ،Northern Blot ،PCRکلونينگ (وليآشنايي به کليات تکنولوژي هاي بيولوژي سلولي و مولک -

 ک دستگاهیبه تفك ب 

 
 حيطه مهارتي حيطه دانش 

دستگاه 

 گوارش

توکسيک )مثل   GIدانش تئوري مرتبط با پاتوفيزيولوژي بيماريهاي پيچيده  -1

 .فيستولهاي گوارش  -کرونراکس وشيلوت مگاکولون 

ر ياعمال جراحي بر فيزيولوژي بدن مثل تاث ريتاثدانش تئوري در ارتباط با  -0

 . روده گاسترکتومي در  تغييرات  فيزيولوژيک

 .آشنائي با انواع انسيزيونهاي جراحي د ستگاه گوارش  -3

 GIبه بيماريهاي (   Approach)بدست آوردن دانش و نگرش رويکرد  -0

 GIتگاه دانش تئوري استدالل انتخاب نوع عمل جراحي  براي بيماريهاي مختلف دس -5

توضيح انديکاسيونها وکنترانديکاسيونهاي تستهاي تشخيصي براي بيماريهاي دستگاه  -6
GI 

 GIعوارض جراحي بيماريهاي دستگاه  Managementآشنائي با دانش تئوريک  -7

    Chiefعنوان کمک اول جراحي هاي پيچيده با استاد يا رزيدنت ه ب -1

 يا استاد  ارشدرزيدنت رت نظاانجام اعمال جراحي زير بعنوان جراح اول با  -0

a.  الپاراتومي تشخيصي 

b. الپاراتومي اورژانس 

c.  گاسترکتومي پارشيل و   گاستروستومي و ژژنوستومي

 واگوتومي و پيلوروپالستي اورژانس بعلت خونريزي  

d.  رزکسيون ها و آناستوموزهاي معده 

e. Management  اعمال جراحي مرتبط با پرفوراسيونهايGI 

 مري و رکتوم                         بجز پرفوراسيونهاي 

f.  انواع کلوستومي 

g.  فتق هاي مشکل و عود کرده 

h.  پيلور و پالستي و واگوتومي ترانکال... 

سیستم 

هپاتو 

اری و یبیل

  .با در ارتباط با پاتوفيزيولوژي بيماريهاي پيچيده کبد، کيسه صفرا و پانکراساشنايي  -1

 . يولوژيزيستم بر فين سيي روي ابا تاثير اعمال جراحاشنايي  -0

 . کبد، کيسه صفرا و پانکراس يجراح يونهايبا انواع انسز ييآشنا -3

کبد، کيسه يتوجيه انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي درخواست تستهاي تشخيصي برا -0

 Under) کتومي مشکل يسبعنوان جراح اول در اعمال جراحي کله س -1

Supevision )اکسپلورCBD ه يو تعبT. tube ژنوستومي ژستوي، کله س 

جراحي ضايعات  درناژهاي آبسه هاي ساده کبدي   يدرناژکيست هاي ساده کبد

 ک پانکراس تحت نظر جراح ارشديستيک



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پانكراس

 

 .صفرا و پانکراس

 .عوارض سيستم کبد، کيسه صفرا و پانکراس Managementکسب دانش تئوريک  -5

تشخيص  ،با تاکيد بر اتيولوژي  portal haypertentionپاتوفيزيولوژي آشنائي با -6

  .درمانهاي جراحي ،درمان داروئي  ،افتراق 

 .درماني غيرجراحي و جراحي  يآشنائي با پاتوفيزيولوژي آسيت و روش ها -7

 ..ن پانکراس دربارهياندوکر يآشنائي کافي درتومرها -8

  .ک کبد و پانکراسيستيآشنائي با ضايعات ک -9

 کبد، کيسه صفرا و پانکراس يچيده سيستمبعنوان کمک جراح در اعمال جراحي پ -0

 

سیستم 

آنذوکرین 

 و پستان

 تسلط بر پاتوفيزيولوژي تغييرات آندوکرين. 1

 آشنايي با تغييرات فيزيولوژي بدن بعد از جراحي هاي آندوکرين. 0

 ون هاي الزم براي دسترسي به سيستم هاي آندوکرين و پستانيآشنايي با انواع انسز. 3

 انديکاسيون ها و کنترانديکاسيون تست هاي تشخيصي آندوکرين و پستانآشنايي با . 0

 عوارض جراحي آندوکرين و پستان Managementآشنايي با . 5

 و پستان يديروئيتوده هاي ت Managementآشنايي با . 6

د بر پستان و يآندوکرين با تاک يآشنايي با انتخاب نوع و وسعت اعمال جراحي قسمتها. 7

 ديروئيت

 نوان کمک در جراحي هاي آندوکرين و پستان شرکت مي کندبع -1

 .رزيدنت انجام مي دهد  Chiefاعمال جراحي زير تحت نظر اتند با  -0

a.  ماستکتومي ساده تحت نظر رزيدنت ارشد يا اتند مربوطه 

b. لوبکتومي تحت نظر رزيدنت ارشد يا اتند مربوطه 

c. اعمال جراحي در مورد ژنيکوماستي 

d. Excision داکت پستان 

 

 تروما

    (Secondary survey)تسلط بر دانش تئوريک  -1

 در بيماران تروماتيک را بداند  FASTدانش تئوريک درارتباط با  -0

دانش تئوري در ارتباط با استفاده از انواع روش هاي آزمايشگاهي و پاراکلينيک در  -3

 .در اورژانس جراحي را داشته باشد Stableتشخيص ضايعات تروماتيک در بيماران 

تروماهاي خاص مثل تروماي قفسه صدري ،  Managementدانش تئوريک نحوه  -0

 .سرو گردن را داشته باشد... شکم ، اندام هاي ديگر ، 

 ت اورژانسيريدانش تئوريک در مورد مد -5

 ها را بشناسد Disaster انواع -6

بيماران  Management دانش تئوريک در مورد انواع روش هاي طبي و جراحي -7

و مراقبت  (ATLS)بشناسد و تسلط بر درمانهاي دارويي بيماران بدحال  تروماتيک را

 ICUهاي بخش 

 فاشيوتومي  د برالپاراتومي کيو با تا دهيچير پيع شنايي با انديکاسيون جراحي8 -8

 توراکوتومي 

 ک يماران تروماتيب يها يبه عنوان کمک در جراح -1

و بند  يميقدامات ساده ترمدنت ارشد و انجام اياورژانس تحت نظر رز يالپاراتوم -0

  Stableماران يدر ب يزيآوردن خونر

 دنت ارشد ير تحت نظر رزياورژانس ز يانجام اعمال جراح -3

a. , packing  pringelکبد  يون هايدر السراس 

b. اورژانس  ياسپلنکتوم 

c. عات دستگاه يم ضايترمGI و رکتوم  يبجز مر 

d. ده يچيپ ييتروما يدمان زخم هايدبر 

e. در صورت  يوتومياندام ها و فاش يار کمپارتمان هافش يرياندازه گ

 لزوم 

f.  انجامFAST دنت ارشد يدر اورژانس تحت نظر رز(Bed side)  

g. دنت ارشد در يالتور تحت نظر رزير مد دستگاه ونتييتغICU ماران يب

 ( در صورت لزوم)ک يترومات

 

جراحی 

سر و 

 گردن

 گردن در اطفال  م سر ويم و بدخيخوش خ يعات تومورهايبا ضا ييآشنا -1

 ينيگوش و ب يدرهنگام کندگ يميترم يبا اصول جراح ييآشنا -0

از جمله   (Scar revision)سر و گردن  يجراح يک هايبا تکن ييآشنا -3

primly excursion ،z- plasty  ،serial excision  ،Geometric 

broken line closure  ،use of cosmetics 

    Managementو نحوه  گردن يعمق  يبا آبسه ها ييآشنا -0

 سر و گردن و نحوه برخورد با آنها  يها يبا عوارض جراح ييآشنا -5

 ن تر ييسال باالتر و پا يها يبعنوان کمک در جراح -1

 ...و  ينيگوش و ب يعات کندگيم ضايترم -0

 دنت ارشديا رزير با کمک اتند يز يها يانجام جراح -3

a. ديروئيت يها يلوبکتوم 

b. سخت  يها يتراکئوستوم 

c. ينکوستومبرو  rigid  يوازوفاگوسکوپ rigid  يبرا 

 يخارج کردن اجسام خارج

جدار 

شكم، 

امنتوم و 

 مزانتر

 گر و برخورد با آنها مانند يد يها يماريبا ب ييآشنا -1

d. استاز رکتوسيد 

e.  هماتوم رکتوس 

f. توئنيبروز رترو پريف 

 مشکل و عود کرده يها يوپالستيتسلط در انجام هرن -1

د پوست و يشد يها يچسبندگ)ونال مشکليزيفتق انس يوپالستيتوانايي در انجام هرن -0

 (اليفاش

امنتوم و مزانتر با نظارت  يجدار شکم و توده ها يون تومورهايزيتوانايي انجام اکس -3

 سال باالتر

پوست و 

 نسج نرم

 ع سرطان پوستيوس يجراح يک هايکامل با تکن ييآشنا -1

 نسج نرم يدر سارکوم ها يصيمختلف تشخ يته هايدر برخورد و مدال ييآشنا -0

 و سارکوم يسرطات پوست يها يبا عوارض انجام جراح ييآشنا -3

 مالنوم و درمان مربوطه  stageتسلط در برخورد با مالنوم از نظر  -0

 کامل با اصول فلپ و گرفت ييآشنا -5

 پوست يون سرطان هايزيتسلط در اکس -1

 يتوده ها نسج نرم و برداشتن ياز سارکوم ها يوپسيح بيتسلط در انجام صح -0

 مشکل يرجلديز

 الينال و آگزينگويک گردن و ايون لنفاتيسکسيتوانايي انجام د -3

 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پيوست چهار 

 اهداف آموزشي حيطه دانش و مهارت دستياران جراحي سال چهارم به تفكيك دستگاه
 ه یعلوم پا -الف 

 سمیب و متابولیبه آس یپاسخ التهاب

  خاص و پيچيده توانايي برقراي تغذيه وريدي در بيماران  -0

 يديه وريتوانايي برخورد با عوارض پيچيده تغذ -5

 هموستاز و انتقال خون

 و نحوه برخورد با آنها يت آنها در جراحي، اهمينيهموستاز، عالئم بال يآشنايي کامل با انواع اختالالت مادرزاد -6

 ...(، اختالالت پالکت،يز، اختالالت کبدينوليبري، فDIC) يهموستاز و موارد خاص آن در جراح يتوانايي در تشخيص و درمان اختالالت اکتساب -7

 شوک

 بتواند شوک در موارد خاص و پيچيده را به درستي اداره کند -8

 یجراح یعفونت ها
 پيشگيري از عفونتها ين و راه اندازينگرش و توانايي الزم براي تدو -9

 ک يو درمان هر  يريشگيپ يق خون و راههايمنتقل شونده از طر يآشنايي با با عفونت ها -12

 م زخمیترم

 ک يگاه استفاده از هر يپوست و جا يها ينيگريآشنايي با جا -
 یانكولوژ

 .ن مقوله را بدانديموثر در ا يک کانسر ها و درمان هايولوژيآشنايي با درمان ب -

 ج آن يرا يو درمان ها يمونوتراپيآشنايي با ا -

 سرطان  يد در ژن درمانيجد يکرد هايآشنايي با رو -

 د اعضاپیون
 توانايي کمک در پيوند کبد، پانکراس و روده -

 آشنايي با روشها نوين و ديدگاه هاي جديد در پوند اعضا -

 مانیتورینگ بیمار جراحی

 دهيچيتوانايي کار با ونتيالتورهاي پ -

 آشنايي به اصول جدا کردن بيمار از ونتيالتور -

 آشنايي با اصول مانيتورينگ کليوي -

 نگ مغزيآشنايي با اصول مانيتوري -

 سلول، ژن و جراحی مولكولی 

 آشنايي به رويکردهاي جديد در ژن تراپي و داروهاي مرتبط در سرطان ها -

 آشنايي به رويکردهاي جديد در سلولهاي بنيادي -

 (کشت سلولي و ترانسفکسيون سلولها)آشنايي به رويکردهاي جديد در دستکاري سلولي -

 آشنايي به رويکردهاي جديد در دستکاري ژنها -

 

 

 

 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 ک دستگاهیبه تفك ب 
 

دستگاه 

 گوارش

 GIتسلط کامل بر تشخيص و درمان بيماريهاي دستگاه  -1

 GIن استراتژي تشخيصي و درماني در بيماريهاي ييدانش و نگرش تع -0

دانش تئوري در ارتباط با برخورد با عوارض پيچيده اعمال جراحي انجام شده بر روي  -3

 GIدستگاه 

آشنائي با کاربرد و موارد استفاده از آنها در  احي شناخت انواع استاپلرهاي جر -0

 GIاعمال جراحي مرتبط با دستگاه 

مختلف تشخيصي و درماني و  يته هايکسب دانش و نگرش الزم در انتخاب مدال -5

 درناژ آبسه از طريق الپاراتومي ) روشهاي مختلف جراحي و غير جراحي مثل 

 (Guideتحت  الپاراسکوپي 

بيماران  Follow upاي سال پائين تر در تشخيص و درمان و کمک به رزيدنته -6

 GIدستگاه 

 

 ت اتاق عمل درشرايط خاص يريرهبري ومد -1

 ع و پيچيده يبعنوان کمک در جراحي هاي وس -0

 يا استاد  Chiefدر اعمال جراحي زير بعنوان جراح اول تحت نظر رزيدنت  -3

 گاسترکتومي توتال  -

 واگوتومي  سوپرا سلکتيو  

  -مرضي روي معده يعمال جراحي چاقي هاا  - 

 ازوفاژکتومي ها  -

 ترميم پرفوراسيونهاي مري  

 اروفاگوستومي ها -

 آنتي رفالکس   جراحي هاي-

 ديورتيکولکتومي هاي مري گردني         و ميوتومي هاي مري 

 ( سگمنتال و توتال ) کولکتومي  - 

)  LAR    ( low Anterior Resection- 

 ) APR    ( Abdomino Perineal Resection- 

 فتق اطفال - 

رزکسيون وسيع روده کوچک در کانسرها واعمال جراحي مربوط به فيستول هاي روده  - 

 کوچک

 Stopa  -  

 ...تومر هاي خلف صفاقي و ل يبا حضور استاد ومثل وپ خاصتوان انجام جراحي  -0  

 غير پيچيدهالپاراسکوپي  انجام اعمال جراحي -5 

 گوارش با استفاده از استابلرانجام جراحي هاي دستگاه  -6 

سیستم 

هپاتو 

اری و یبیل

 پانكراس

 

کبد، کيسه صفرا و  تسلط کامل بر دانش تئوريک تشخيصي  درماني  سيستم -1

 پانکراس

بيماريهاي   Follow upکمک به دستياران سال پائين تر در تشخيص و درمان و  -0

 کبد، کيسه صفرا و پانکراس

بهترين روش تشخيصي و درماني در  انش الزم براي تصميم گيري در انتخابکسب د -3

 دسترس با توجه به امکانات در بيماريهاي کبد، کيسه صفرا و پانکراس

بعنوان راهنما و مشاوره براي دستياران سال پائين تر در بيماريهاي مرتبط با کبد،  -0

 کيسه صفرا و پانکراس

 يماريهاي کبد، کيسه صفرا و پانکراستشخيصي ب هاي با استراتژياشنايي  -5

 با نحوه برخورد با عوارض پيچيده کبد، کيسه صفرا و پانکراساشنايي  -6

تورها، راکا تروکارها،و  Instrumentک   يبا وسايل الپاراسکوپي اعم ازاپتاشنايي  -7

  يارگونوم

براي بيماريهاي کبد،  يمختلف تشخيصي و درمان  يته هايبا انتخاب مدالاشنايي  -8

 يسه صفرا و پانکراس ک

 آشنائي با انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي انجام  پيوند کبدو پانکراس -9

ن روش در بيمار مبتال به آسيت و يمختلف درماني وانتخاب بهتر يآشنائي با روش ها -12

 هيپرتانسيون پورت

 کسب دانش تئوريک در مورد برخورد با عوارض پانکراتيت ها -11

 ده تحت نظارت اتند  يچياعمال جراحي پبعنوان جراح اول انجام  -1

o  وستومي نکلدوکوژژ آناستوموزهاي کلدوکودئودنوستومي 

 درناژکيست هاي کبدو پانکراس مشکل  -اسفنگروپالستي 

 گذاشتن سوند بالکمور ومي ديستال تپانکراتک

o  بعنوان کمک اول در جراحييهاي بسيار پيچيده سيستم

 يکبد يونهايپل رزکسيو ليپانکراس از قب لياري يهپاتوب

o هاي  کيست کيست کلدوک  ژيوکارسينوماي مجاري نکال

( ساب توتال  -توتال ) پليو -خوش خيم مجاري صفراوي

دمان جراحي و يدبرون پانکراس يآندوکر جراحي تومورهاي

 يکبدي ، شانتها يونهايدرناژ نکروزعفوني پانکراس ، رزکس

 پورتوکاو

o ر سيستم کبد، کيسه صفرا و اعمال جراحي الپاراسکوپيک د

 پانکراس

 

 

سیستم 

آنذوکرین و 

 پستان

 يکورها يآشنايي با جنبه هاي قوي تشخيصي و درماني از قبيل انکوژن هاي آنت -1

 منوکلونال و تومورمارکرها

 کسب دانش تئوريک مربوط به کنتراورسي جراحي آندوکرين -0

 تسلط بر همه مطالب تئوريک جراحي آندوکرين و پستان  -3

ماران براي جراحي هاي ييت و نظارت دستياران سال پائيني و اقدامات آماده سازي  بهدا -0

 سيستم آندوکرين و مراقبت هاي بعد ازعمل

تشخيصي در بيماريهاي سيستم آندوکرين و پستان با  Approachآشنايي به  -5

ن جديد در پيدا کردن لنف توده يو روش هاي اسکر Seatinal nodeتأکيدبرارزش 

 تارگرف يها

 عوارض بعد از اعمال جراحي آندوکرين و پستان Managementآشنايي با  -6

درماني در بيماريهاي سيستم اندوکرين و پستان اعم از درمان  Approachآشنايي با  -7

 اجراحي يطبي 

قطع اعصاب "آشنايي کامل با عوارض پيچيده بعد از جراحي هاي سيستم آندوکرين مثال -8

 گردن مثل راجعه

به ناظر ومشاور در جراحي هاي مشکل و بعنوان  ارشد مک به اتند و رزيدنتبعنوان ک. 1

 .رزيدنت هاي سال پائين تر در اعمال جراحي مربوط به آنها کمک مي کند

 .انجام مي دهد ارشد اعمال جراحي زير را تحت نظر اتند يا رزيدنت. 0

 در آوردن غدد لنفاوي نگهبان  -

 انواع آدرنالکتومي  -

 روئيدکتوميپاراتي  -

 (بدون پروتز   -با پروتز )اعمال جراحي ترميمي پستان   -

 ها جراحي هاي عوارض ماستکتومي  -

 (رترواسترنال)تيروئيدکتومي هاي پيچيده  -

 اندوکرين وپانکراس  يپانکراتکتومي در تومورها  -

 (reduction mamoplasty)اعمال جراحي بزرگ کردن و کوچک کردن پستان ها  -

 

 وماتر

 هاي مختلف را بشناسد Disasterدانش تئوريک نسبت به مديريت  -1

تيم هاي و اصول تشخيصي و درماني در مورد روش هاي مختلف و مديريت اورژانس . 01 -2

 .تروما را بداند

تسلط کافي بر دانش تئوريک نحوه استفاده از روش هاي مختلف طبي جراحي در .  -3

Management دبيماران ترومائي را کسب کن. 

 نگ ياتندتحت نظرتروما  يها يبعنوان کمک در جراح -1

تحت نظر ک يماران تروماتيب ياورژانس برا يوتومکراواورژانس ، ت يانجام الپاراتوم -2

 اتند

تحت  ده کاربرد دارديچيک پيماران تروماتير که جهت درمان بيز يانجام اعمال جراح -3

 :نگياتندنظر
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تسلط کافي بر دانش تئوريک نحوه استفاده از روش هاي تشخيصي در بيماران تروماي  -4

Stable  مثلCTS, FAST  را در موقعيت هاي مختلف داشته باشد... و. 

 (دئودنوم ، پانکراس ، عروق)آشنايي با اصول جراحي برخورد با تروماهاي پيچيده  -5

ر موارد وجود بيماري همراه مثل ديابت ، آشنايي با اصول اوليه درمان بيماران تروماي د -6

MI ، COPD  و 

 Hayh velocity يآشنايي با اصول اوليه برخورد با تروماهاي ناشي از گلوله ها. 6 -7

   Low velocityو

a. ون لوپ، يرزکس ون سگمان يرزکس) ينه صدريقفسه س يرومات

 ...(ع يافراگم وسيد يها يم برونش ها و پارگيترم

b. يساده قلب يها يم پارگيدر تامپوناد ، ترم يوتوميکارديپر  

c. و عروق پورت يستم صفراويع کبد و سيوس يماهاترو 

d. ساده دئودنوم  يتروما 

e. ا ي يد اسپلنورافيطحال که کاند يتروماpartial splenectomy 

  است

f. اندام  يعروق يتروما 

g. عات يم ضايترمGI (رکتوم   - يمر)... 

h.  ر عروق همراه دارديا غيصدمات گردن که صدمات عروق. 

i. اندام  يعروق ياکسپلورها 

j. عروق اندام ها  يون هايرزکس 

k. م ساده دارنديا ترمي ياز به نفرکتوميه ها که نيکل يتروما  . 

l. ياختصاص يک و سوختگيماران تروماتيمربوط به ب يانجام جراح  

m. ع دئودنوم و پانکراس يوس يتروما 

n. (گردن يکاوا ، عروق اصل،آئورت ) يصدمات عروق اصل 

شکم   يقفسه صدر در سر و گردن  کيماران تروماتيه امور مربوط به بيانجام کل -4

 يد بر ترومايمربوطه با تاک استاداز به کمک يا در صورت نيو اندام بطور مستقل و 

 دهيچيپ

 اء  ياح يم هايتروما ، ت يم هايها و اورژانس ها ، ت disasterت يريانجام مد -5

جراحی سر و 

 گردن

ن و انتخاب راهکار مختلف سر و گرد يها يک پاتولوژيتسلط کامل بر دانش تئور -1

ن در ارتباط با مشکالت ييدنت سال پايرز ييآنها و پاسخگو يمناسب برا يو درمان يصيتشخ

 سر و گردن

سر و گردن و نحوه استفاده از  يدر جراح يميشرفته ترميپ يک هايبا تکن ييآشنا -0

 Advancement FLAP  ،Rotational FLAP    ،Pedicelم مثل يبدخ يفالپها

FLAP  ،boid Rom   ،.plasty -z  ،plasty -v 

د يآنها با تأک Managementسر و گردن و نحوه  يها يتسلط بر بروز عوارض جراح -3

 و يجستيآئرودا يستولهايو ف يبر عوارض عصب

 سر و گردنس يها يعنوان کمک در جراحه ب -1

0- Management ستول ي، فيفلج عصب.سر و گردن مثل  يعوارض بعد از اعمال جراح

 ويجستياآئرود يها

3- Management  تروما به سر و گردن 

 سر و گردن با کمک اتند شرکت کند يها يدر انجام جراح -0

 دو طرفه  يها يدکتوميتروئ -

 ها  يالرنژکتوم -

  يدکتوميپاروت -

  sublingual ،submandibularون غدد يرزکس -

 م دهان و لب يم و خوش خيبد خ يون تومورهايرزکس -

سر و گردن و بعنوان  يها ين تر در انجام جراحييپااران سال يعنوان کمک به دسته ب -5

 مشکل يها يکمک به اتند در انجام جراح

  MRND يده و مشکل تحت نظر اتند مربوطه مثل جراحيچيپ يها يانجام جراح -6

 ، آزاديموضع يسر و گردن با استفاده از فالپها يميترم يانجام اعمال جراح -7

جدار 

شكم، 

امنتوم و 

 مزانتر

 نال و امنتوم و مزانترينگويجداره شکم، ا يها يماريه بيامل با دانش در کلآشنايي ک -1

 

نال و فمورال که از عهده سال يشکم و انگو يوپالستيه هرنيدر انجام کل يتسلط کاف -1

 ن خارج استييپا يها

 ونال يزيانس يوپالستيدر جراحي انجام انواع هرن يتسلط کاف -0

3- abdominoplasty 

پوست و 

 نسج نرم 

و سارکوم و  يپوست يبرخورد با سرطان ها يو عمل يکامل بر دانش تئور تسلط -1

 نييدنت سال پايبه رز ييو پاسخگو يدرمان يصيته تشخياستفاده به جا از انواع مدال

 ک با نظارت اتند مربوطهيون لنفاتيسکسيانجام د -1

 پوست با نظارت اتند يانجام بازساز -0

 انجام انواع فلپ و گرفت با نظارت اتند  -3

 سارکوم با نظارت اتند يتسلط در انجام انواع جراح  -0

  

 اهداف آموزشي حيطه دانش و مهارت دستياران جراحي سال پنجم 
 

با توجه به اينكه در ظرف چهار سال گذشته دستيار جراحي توانمندي هاي الزم را در زمينه علوم پايه و علوم باليني در اعمال 

مهارت هاي الزم براي اداره مستتقل  هارم را کسب نموده است ، در سال پنجم اين فرد جراحي مذکور در کوريكولوم تا سال چ

اعمال جراحي بزرگ، کنترل عوارض مهم ، آموزش به دستياران سالهاي پايين ترو ساير موارد ضروري را کسب خواهد کترد 
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 پيوست پنج

 آموزشي  يها ف، اهداف و توضيح روشيتعار

  يگزارش صبحگاه

  :ف يتعر

ک يـ کـردن   يبر اساس آماده و معرفـ  يشکل و چارچوب گزارش صبحگاه. باشد يم ياريدست يها ک بخش سازنده از برنامهي يصبحگاه  رشگزا

، يأت علمـ يـ ه يار باحضـور پزشـکان اعضـا   يک دسـت يـ ش از يا بيک يله يد و بحث در مورد آن به وسيجد يکينيا مورد شناخته شده کليمار يب

 يا لهيع وسـ يبـد  يبه طـرز  يکه گزارش صبحگاه ين در حاليهمچن. باشد ين شرکت آنها در بحث ميان و همچنيشجواران، کارورزان و دانيدست

 .کرده است يشرويه سمت آموزش پيشتر يراً بيباشد، اخ يماران ميب يدهنده جهت نظارت بر مراقبتها ياري

 :اهداف 
 : يآموزش يايمزا -1  

 .باشد يکننده در آن م اران شرکتيان، کارورزان، دستيدانشجو يبرا يعال يک منبع آموزشي يگزارش صبحگاه( الف

مـار  يکـردن ب  يآماده و معرفـ  يچگونگ يريادگي ياران و کارورزان شرکت کننده برايجهت دست يا لهيوس يگزارش صبحگاه( ب

 .باشد يمار ميبحث در رابطه با آن ب ين چگونگيهمچن

ه آمـوزش  يص و درمان بوده و اساس آن بر پاياران در تشخيدست يهاييوسعه توانات يبرا يا لهيوس ين گزارش صبحگاهيهمچن( ج

 .باشد يم planningو  management يروشها

 .باشد يم ياران از اهداف گزارش صبحگاهيماران و آموزش دستيبهبود مراقبت از از ب -0

 .يدر مورد حوادث ناگوار درمان يدگيق و رسيتحق -3

جاد کـرده کـه از   ين فرصت را ايس ايآن سرو chiefو  يأت علميه يپزشکان اعضا ياست که برا يا لهيوس يهدر ضمن گزارش صبحگا -0

 managementص، درمـان،  يالزم جهت تشخ يهاييمارستان راهنمايآنها در ب يزمان بستر يخود در ط يمارستانيماران بيب يق معرفيطر

 .نديرا کسب نما planningو 

 .يدرمان يشرفتهايس جهت حفظ و ادامه پيآن سرو chiefکمک به  -5

 .باشد يشرفت ميجهت آموزش و پ ينيتمر يو روش يو اجتماع ين فرديب يجاد مهارتهايا -6

 : يقه برگزاريطر
 .باشد يآن به صورت روزانه م ين فرم برگزاريجتريرا .1

 .باشد يک ساعت ميبا حداکثر زمان گذاشته شده  يگزارش صبحگاه يطول مدت اجرا .0

 .گردد يان ميو اقدامات انجام شده ب يساعت گذشته معرف 70تا  00 يشده ط يماران بستريب يگزارش صبحگاه يدر ط .3

 .رديگ يصورت م يأت علميه يو پزشکان اعضا chiefارياران، دستيان، کارورزان، دستيباحضور دانشجو يصبحگاه گزارش .0

 .باشد يم chiefاريز آن برعهده دستو بعد ا يأت علميه يبرعهده پزشکان اعضا يت گزارش صبحگاهيهدا .5

 .باشد ياران ميمار برعهده دستيکردن ب يآماده و معرف .6

 .باشد يبرعهده کاورزان م يجهت معرف؛ مار يا دو روز در هفته حاضر کردن بيک ي .7

 .گردد ياستفاده م يمار جهت بحث و معرفيحداکثر از دو ب يدر هرجلسه گزارش صبحگاه .8

 .باشد ياران ميهده دستمورد نظر برع caseانتخاب  .9

 .ماران را برعهده دارندينقش آموزش و بحث کردن در مورد ب يگزارش صبحگاه يدر ط seniorاران يدست .12

 chief complaint  ،presentشـامل   يماريخچه بيتار( 0مار يات بيخصوص( 1شامل  يگزارش صبحگاه يان شده در طيمباحث ب .11

illness  ،باشديه مياول يصهايا تشخيه يص اوليبه همراه تشخ يافتراق يصهايتشخ( 3 يشگاهياج آزميو نتا يکيزيف يها افتهي. 

 

 ژورنال کالب

 يمـ  ينـه جراحـ  يدر زم يمنتشـر شـده و تحـوالت علمـ     ين مقاالت علمـ ياران از آخريبخش و دست يکادر آموزش يهدف از ژورنال کالب آگاه

موضـوعات بـر   .شـوند  يباشد مشـخص مـ   يز مين ييه عموماً رفرانس امتحانات نهاک ينه جراحيمعتبر در زم ين منظور مجالت علميا يبرا.باشد

جلسه ژورنال کالب در  30 يال 32 يتوان برا يم.شوند يبخش انتخاب م يتوسط معاونت آموزش evidence based medicineاساس اصول 
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در جلسه مربوط .ن گرددييشده در مجالت انتخاب شده تعن ياز موضوعات مع يکيمطالعه  يدنت برايکرد و هر رز يزيبرنامه ر يليهر سال تحص

د يـ د مقـاالت جالـب و جد  يـ دنت مسئول بايشود رز يبخش برگزار م يآموزش يه اعضايس بخش و با حضور کليت رئيريدنت که به مديبه هر رز

عنـوان و   يع به هر مقالـه ضـمن معرفـ   دو راجينما ين شده را بصورت خالصه و فهرست وار معرفييمدت تع يمنتشر شده در ژورنال مزبور در ط

د در يـ جد يشـدن مطالـب و روشـها    يتا ضمن معرف. دين نماييد  و ارزش مقاله را تعيز شرح داده و نقد نمايآنرا ن يهدف از مطالعه  ، متودولوژ

جـه  يت مطلب مورد بحث نتيه جامعان بتوانند راجع بيز آشنا شوند و در پايق نيبا روش تحق يآموزش يدنتها و اعضاير رزي، سايطه کار جراحيح

ار داشـته باشـد تـا در     يـ مقـاالت را در اخت  يش بدهد و فرمت چـاپ يه و نمايک تهيد مطالب خود را با فرمت الکترونيارائه کننده با. نديبنما يريگ

نده و نام مجله ارائه شده و شـماره  خ جلسه و نام فرد ارائه کنيتار.ار آنان قرار دهديشتر در اختيمطالعه ب يصورت درخواست شرکت کنندگان برا

 .مشخص و بصورت برنامه ژورنال کالب اعالم شود يليد در آغاز هر سال تحصيشوند با يمجله که در جلسه ارائه م يها

 

 (Grand round)گراند راند

 :ف یتعر

ار بـوده کـه   يک دسـت يـ مارستان توسط ير در بمايب يه معرفي،که اساس آن بر پا  شده است يمهم معرف يت آموزشيک فعاليگراند راند به عنوان 

آمـوزش بـر    يدرواقع گراند راند نـوع .ندينما يرا مطرح م يدر مورد آن بحث کرده وسواالت يأت علميله پزشکان عضوهيمار به وسيب يبعد از معرف

 . باشد يم يأت علميت آن برعهده پزشکان عضو هيمار بوده که هداين بيبال

بـه  (  multi-institutional) يچنـد نهـاد   يهايق بررسـ يـ شده است که از طر يمهم معرف يک عملکرد آموزشيان ن گراند راند به عنويهمچن

 . پردازد يماران مياران به حل مشکالت و اداره و درمان بيکمک پزشکان و سرپرست دست

 : اهداف 

 : يآموزش يايمزا -1

 يريـ مـار و بحـث در مـورد آن را فراگ   يکـردن ب  يخواهند شد، آماده و معرفن گراند راند قادر ياران در حيان، کارورزان و دستيدانشجو( الف

 . ندينما

اران و پزشـکان شـرکت   يان، کـارورزان و دسـت  يدانشـجو  يبـرا  ماران يب  براساس حل مشکالت يمهم و عال يک منبع آموزشيگراند راند ( ب

 . رود يکننده به شمار م

مـار  يق بتوانند به بحث در مـورد ب ين طريتا از ا ير ضروريماران و حذف مطالب غيائل مهم بانتخاب مس ياران برايدر دسن ييجاد توانايا( ج

 . نديپرداخته و توجه شنوندگان را جلب نما

 . باشد ين اهداف گراند راند ميو از مهمتر يماران از اهداف اصليحل مشکالت مربوط به ب -0

مـاران  يشتر به حل مسـائل ب يق بتوان به طرز بهتر وبا امکانات بين طريباشد تا ازا يه ميپا يگر اهداف گراند راند بحث در مورد اصول علمياز د -3

 . پرداخت

باشـد   يص و درمان مياطالعات مربوط به تشخ(  Updating)ده است به روز کردن يشتر به سمت خود کشيکه گراند راند را ب يگريهدف د -0

 . باشد يماران ميب planningو  managementجهت بهبود  يا که خود در واقع پنجره

ان، يدانشـجو  يباشـد کـه در واقـع بـرا     يمـ  ياجتماع يرفتارها و برخوردها updatingش است بهبود و يکه در پ يگريدر گراند راند هدف د -5

 .  باشد ياران کمک کننده ميکارورزان و دست

 يأت علمـ يپزشـکان عضـوه   يو تکـرار آن بـرا   يکـ ينيکل يدرمانها يآوراديباشد،  يت مياهم يکه در گراند راند دارا يگريمهم د ياز هدفها -6

 . ماران کمک کننده باشنديب يد برايمسائل جد يريادگيو  يمطالب قبل يادآوريق بتوانند با ين طريباشد تا از ا يم

ق بتواننـد بـه درک   يـ ن طريـ ا از اکنـد تـ   يجـاد مـ  ياران و پزشـکان شـرکت کننـده ا   يان، کارورزان و دستيدانشجو يرا برا يطيگراندراند شرا -7

 . ل کننديخود تسه يآنها را برا| يماريماران پرداخته و درک آنها و بيبهترب
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 :  یقه برگزاریطر

 . باشد يم يگراند راند به صورت هفتگ ين فرم برگزاريجتريرا .1

 . باشد يک ساعت ميگراند راند با حداکثر زمان گذاشته شده  يطول مدت اجرا .0

رد و اقدامات انجام شـده  يگ يمار صورت مين بيمارستان استفاده شده و گراند راند بر باليشده در ب يماران بستريند از بگراند را يدر ط .3

 . گردد  يان ميب

 . گردد يمار آماده ومعرفيد حداقل دو بيگراند راند با يدرط .0

 . رديگ يصورت م يأت علميه يضاو پزشکان اع chiefارياران، دستيان، کارورزان، دستيبا حضور دانشجو گراند راند  .5

 . باشد يم seniorاران يو بعد از آن برعهده دست يأت علميه يت گراند راند برعهده پزشکان اعضايهدا .6

 . باشد ياران ميمار برعهده دستيکردن ب يدر گراند راند آماده و معرف .7

 chiefار يو بعـد از آن برعهـده دسـت    seniorاران يدست شتر برعهدهياران بحث در گراند راند بياز دست يکيمار توسط يب يبعد از معرف .8

 . باشد يم

  باشد يم يأت علميه يبرعهده اعضا يمورد نظرجهت معرف caseانتخاب  .9

د وبـه روز در مـورد آن   يـ جد ين در مورد مسائل علمـ يص و درمان و همچنيد شامل تشخيمار بايب يموضوعات مورد بحث بعد از معرف .12

 . مار مورد بحث باشديب

 

 (Mortality and morbidity conference)کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي

 : تعریف 

ايـن  .پردازد کـه تحـت اسـترس قـرار گرفتـه انـد       کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي کنفرانسي است که به ارزيابي انتقادي و پيگيري بيماراني مي

پـردازد و در   است که به بررسي نتايج عوارض جانبي در مراقبـت بيمـاران مـي   کنفرانس در واقع به عنوان يک عملکرد مهم آموزشي معرفي شده 

همچنـين از اهـداف آن   . توان به مطالب مربوط به عوارض جانبي براي جلوگيري از وقوع آنهـا شـناخت کـافي پيـدا کـرد      حقيقت ازطريق آن مي

دستياران معرفي شده و سپس بـه کمـک پزشـکان اعضـاي هيـأت      در طي اين کنفرانس در ابتدا بيمار توسط .باشد پيگيري اشتباهات درماني مي

 . گيرد علمي در مورد آنها بحث صورت مي

 : اهداف 

 : مزاياي آموزشي  -1

 . باشد کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي يک منبع آموزشي مفيد و عالي براي دستياران شرکت کننده در آن مي( الف 

يتي بحث در مورد بيماران معرفي شده بين دستياران و پزشکان عضو هيأت علمي باز شده و در طي کنفرانس مورتاليتي و موربيد( ب 

صحيح بيماران و کاهش ريسک عوارض در آينده بـراي   managementهمچنين در آن به . گردد مسائل آموزشي در طي آن بيان مي

 . پردازند بيماران مي

محلي است که در آن ميتوانند طريقه صحيح معرفي و حاضـر کـردن بيمـاران را     کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي براي دستياران( ج 

 . مخصوص بيماران را يادگيري نمايند planningفراگيري کرده و 

باشد که از طريق  همچنين کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي باعث تغيير رفتارها و تواناييهاي درماني دستياران در برابر بيماران مي( د 

 . وانند مراقبت از بيماران فرا گرفته و باعث بهبود کيفيت آن شوندآن بت

کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي محلي است که در آن تعيين ميزان مرگ و مير و عوارض بيماريها در آن صحبت شـده و مـورد بحـث قـرار      -0

 . گيرد مي

باشد که در واقع يکي از موضوعات مورد بحث در بين پزشـکان   درماني مياز اهداف مهم کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي پيگيري اشتباهات  -3

 . باشد اعضاي هيأت علمي مي
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بيمارانشان به آنها کمک نمايـد   planningو  managementتواند به پزشکان عضو هيأت علمي براي  کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي مي -0

 . براي بيماران آينده آنها باشد managementع راهي براي تغييرو اشتباهات گذشته آنها را گوشزد نمايد ودر واق

 . باشد ژي بيماري و کيفيت مراقبت از بيماران مي از اهداف ديگر اين کنفرانس بررسي پاتولو -5

اشـد کـه در واقـع    ب کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي هدف ديگري که در پيش دارد بهبود کيفيت و تغييردر مدلهاي مراقبت از بيمـاران مـي   -6

 . باشد آگهي بيماران مي اصلي مهم در پيش بيني پيش

 : طریقه برگزاری 

 (. 4و1)باشد يم يکنفرانس مورتاليتي و موربيديتي به صورت هفتگ ين فرم برگزاريجتريرا.1

 . باشد يدقيقه م 45گردد حداقل کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي که در واقع ميتواند با گراند راندهاي جراحي تلفيق  يطول مدت اجرا.0

يک ليست از بيماران مرخص شـده يـا تحـت عمـل     . مي باشند chiefکنفرانس مورتاليتي و موربيديتي چرخاننده کنفرانس دستياران  يدر ط.3

 . گردد يان ميقرارگرفته و مرگها را از هفته گذشته مشخص کرده و اقدامات انجام شده ب

 . گردد ديتي در حضورتمام دستياران و اعضاي هيأت علمي برگزار ميکنفرانس مورتاليتي و موربي.0

 . باشد يا دستياران سال سوم يا چهارم مي chiefدرکنفرانس مورتاليتي و موربيديتي حاضرکردن و معرفي بيماران برعهده دستيار .5

 . باشد يم يأت علميه ين اعضاو بعد از آن پزشکا chiefت کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي برعهده دستياران يهدا.6

 . باشد يم يأت علميه ياران بحث در کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي برعهده پزشکان اعضاياز دست يکيمار توسط يب يبعد از معرف.7

  باشد يم يأت علميه يبرعهده اعضا يمورد نظرجهت معرف caseانتخاب .8

 . باشد در رشته هاي داخلي، جراحي و پاتولوژي مي يأت علميه يبيديتي شامل پزشکان اعضاافراد شرکت کننده در کنفرانس مورتاليتي و مور.2

 

 (Tumor Board)تومور بورد

 :فيتعر
ه ب، يماران سرطانيب  (multidisciplinary) يرامون مراقبت چند قاعده ايهستند که به منظور بحث و تبادل نظر پ يمجامع، تومور کنفرانسها

ـ ا.گردنـد  يل مـ ير معمـول سـرطان، تشـک   يماران با تظاهرات غيا بيمشکالت دشوار از نظر اداره ودرمان و  يماران دارايه بژيو  ين مجـامع علمـ  ي

عـت  يطب .ديـ نما ي،  فراهم ميات علميز واقعيگر و نيکديق آزمون مقابله آرا ءدر برابر ينه درمان را، از طريبه وحدت نظر در زم يابيسم دستيمکان

، يدرمـان  يشـود و هـدف آن بحـث دربـاره اسـتراتژ      ياستفاده م يدرمان يسم در راهکارهايک مکانيده نگر است و به عنوان نياين کنفرانس ها آ

سـت، پرسـتار   يوتراپيسـت، راد يکال انکولوژيست، جـراح، مـد  ياعضاء شامل پاتولوژ. است يدرمان يهايتيمدال يتمام يد و بررسيجد ياستانداردها

و  ينيوتراپ، روانشـناس بـال  يـ زي، فيه، مدد کار اجتماعيگر شامل متخصص تغذين مالقات با افراد ديهمچن. تندن کانسر هسيست ومحققيانکولوژ

ن است که تومور بوردها از حالت گذشته نگر خـارج و بـه صـورت    يل بر ايامروزه تما. شود يدهند م يرا انجام م يخانگ يکه مراقبتها يپرستاران

 .ن سود را ببرديشتريض هم بيبهتر شده و مر ييت اجرايفيشتر اجرا شود تا کينده نگر بيآ

 :اهداف

  يآموزش يايمزا-1

د مراقبـت و  يـ و اصـول جد  يدرمـان  ير الگوهايي، تغيصيد تشخيجد يدر مورد روشها يريادگيق شرکت در کنفرانس امکان يپزشکان از طر(الف

 . دا خواهند نموديماران را پيدرمان ب

 .ممکن است مرور گردد يمارياز ب يريشگيپ يلف و روشهامخت يسرطانها يعيخچه طبيتار(ب

 يفـراهم مـ   يماران سرطانياز موضوعات اداره ودرمان ب ياريبحث در باره بس يرابرا ينه مناسبيماران، زميب يآموزش يتومور کنفرانس با معرف(ج

 .دينما

 اس حل مشکلبر اس يآموزش يک منبع عاليماران، ير بيان ناپذيتومور کنفرانس با تنوع پا(د
 (Problem – oriented) 
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 .رودياران و پزشکان شرکت کننده بشمار ميان، کاروزان، دستيدانشجو يبرا

 . دينمايفه مياز سرطان انجام وظ يناش يتيو مورتال يتيديدر مورد کاهش مورب يانتشار اطالعات ضرور يبرا يبعنوان کانون-0

 يماريک بي ين درمان برايبهتر ين مختلف در جستجويمتخصص ين جلسات علميچون در ا,دينمايعمل م يگاه اتحاد در حرفه پزشک يتجل-3

 يشـنهاد شـده درمـان   يپ يکه ممکن است در اثر روشها يماريدرمان ب يبهتر از تومور کنفرانس برا يچ گروهيو ه.شوند يدشوار گرد هم جمع م

 .وجود ندارد,دينما ين مختلف، احساس چند گانگيتوسط متخصص

ت يدر مـورد درمـان، مسـئول    يينها يريم گياما تصم,با شد يماران مورد هدف تومور کنفرانس مين نوع مراقبت از بينه بهتريه آراءدر زماگرچ-0

 .شوند يهستند که توسط بورد و شرکت کنندگان به پزشک معالج ارائه م يشنهاداتيو نظرات تنها پ.مار استيه درمان کننده بيپزشک اول

 

 :يقه برگزاريطر

هسـتند امـا در بـر     يمارسـتان يب يه کنفرانسهايز شبيمشترک ن يتومور بوردها,است يمارستانيب يبصورت کنفرانسها ين فرم برگزاريج تريرا-1

 .گر دند يفوق انتخاب م يتوهايماران از انستيبر گزار کننده بوده و ب يتويا چند انستيرنده دو يگ

 .ل گردديتشک يمارستانيا داخل بي ين بخشيته سرطان بيک کمير نظر يکبار زي يتومور کنفرانس حداقل ماه -0

 .باشد يمارستان ميب يت علميه ين کنفرانس بعهده اعضايت ايهدا-3

 .رديمورد استفاده قرار گ يا درون بخشيو  ين بخشيب يکنفرانس ها يبرگزار يتواند برا يه تومور کنفرانس، ميشب يشکل -0

 .قبل از درمان متمرکز گردد يابيو ارز يزيبرنامه ر ينده نگر باشد و رويد آيکنفرانس با، ده اليبطور ا-5

شـوند، در بـر    يده مـ يـ مربوطه د يتويرا که معموال در طول سال در انس يماران سرطانياز ب يآن سر يستيد ثبت گشته و بايکنفرانس ها با -5

 .داشته باشد

وقـت کنفـرانس را   %05ش از يداند که ب يم يماران را ضروريمنتقدانه ب يبا معرف ,ماريو براساس ب يک کنفرانس مشاوره ايبصورت  يبرگزار -6

 . بخود اختصاص ندهد

 .ات در مورد اداره و درمان باشديع نظريرنده جميباشد، تا در برگ ين بخشيد بين مشارکت بايا -7

 .دهند يرد مالحظه قرار مماران را مويص و درمان بين تشخيو همچن يکيزه تکنين کنفرانس اغلب موضوعات ويا -8

 .گردد يل ميتشک ياطفال و داخل يستهايست و انکولوزيو انکولوزيستها و راديولوزيست ها، راديکنفرانس معموال با حضور پاتولوز-9
Internet tumorboard 

، کتـب و  ير پـاتولوژ يو تصـاو  يولـوژ يراد يها يدر درمان کانسر استفاده شد و با استفاده از رايانه و مشاهده گراف 1995ن روش ابتدا در سال يا

 . ر تومور بورد را به شبکه منتقل کننديتوانند اطالعات و تصاو يم ياديز يمارستانهاين روش بيدر ا. شود يگر اجرا مياطالعات د

 

 يدنتيکنفرانس رز

 ياهـداف اصـل   ياران است که خود در راسـتا يو ارائه مطالب در دست يابي،باال بردن توان مسئله يآموزش مطالب درس يدنتيهدف از کنفرانس رز

،  يماريو نحوه برخورد با ب يوپاتولوژيزيبر ف يبخش بصورت مرور کل يدنتهاين منظور کنفرانس توسط رزيبد.باشد يم يک جراحيبرنامه استراتژ

انتخاب مطالـب  .شود ين ارتباط ارائه مير اد ديت ارائه مطالب جديو بحث راجع به آنها و در نها يجراح يکهاي، ارائه تکن يمرسوم درمان يروشها

باشد که متناسـب بـا سـال     يم evidence based medicineاصول  يبر مبنا يج جراحيبخش و از مطالب را يبر عهده معاونت آموزش

 .شود يبه آنها محول م يدنتيرز

ت يريهـر جلسـه کـه بـه مـد      يط. انجام شود يزيه ربرنام يليدر هر سال تحص يدنتيجلسه کنفرانس رز 30 يال 32 يتوان برا ين منظور ميبد

کند و سپس مطالب جالب منتشر شده  يدنت مسئول، مطالب مورد نظر را ارائه ميشود رز يبرگزار م يه کادر آموزشيس بخش و با حضور کليرئ

 يو درمـان  يوپـاتولوژ يزيد فيجد يايو زوا دينما ين شده در بخش ارائه ميير از مجالت معتبر تعياخ يدر ارتباط با مسئله مورد بحث را در ماهها

ـ ارائه کننـده با .ه حضار در بحث برگزار شوديد بصورت فعال و با شرکت کليس بخش بايت رئيرين جلسات با مديا. دينما يآنرا بحث م د مطالـب  ي

ر حضار قرار دهد تا مورد استفاده قـرار  ايز در اختيآنرا ن يش دهد و در صورت  امکان فرمت چاپيه کرده نمايته يکيخود را بصورت فرمت الکترون

 .رديگ

 يدنت ارائـه کننـده ارائـه مـ    يـ ن و نـام رز ياست بخش با مشخص شـدن عنـاو  يتوسط ر يليدر آغاز  سال تحص يدنتيبرنامه جلسات کنفرانس رز

بخش داشـته   يتهاير فعاليا سان تداخل را بيکمتر يه پرسنل آموزشيباشد که ضمن امکان حضور کل يد بنحويکنفرانس با يساعات برگزار.گردد

 . گران قرار داديت بخش در دسترس ديا در  سايک بولتن و يتوان مطالب ارائه شده را دريان هر سال ميدر پا.  باشد
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 يا راند کاري يراند صبحگاه

انجـام شـده،    يپاسـخ بـه درمانهـا   و  يت عموميمار ، اطالع از وضعيت بيزيمار بصورت ويب يف و برنامه درمانين تکلييتع يهدف از راند صبحگاه

ل يـ ا تکميـ ر ييـ شات ، تغير آزمايا درخواست سايل دوره آن يتکم يادامه درمان برا يبرا يزيشات درخواست شده و برنامه ريج آزماياطالع از نتا

 .باشد يم يانجام مداخالت تهاجم يمار برايب يدرمان در صورت عدم پاسخ مناسب و آماده ساز

 يسـالها  يدنتهايـ شـامل رز  يدنتيم رزيتوسط ت يماران بخش جراحيه بيکل يو قبل از شروع اعمال جراح يدر آغاز هر روزکار دين راستا بايدر ا

مـار  ينـه هدفـدار  ب  يمـار، معا يب ياتيضمن گرفتن عالئم ح. ت شونديزيو يم پرستاريبخش با حضور ت ير کادر آموزشين تا باالتر به همراه سايپائ

شـات درخواسـت شـده و    يه آزمايـ کل. ت درنهـا انجـام شـود   يت پانسمانها و وضعيد از زخمها، وضعياز مثل بازديامات مورد نه اقديانجام شود و کل

ن عضـو  يت توسـط ارشـدتر  يـ مار چک شود و در نهايب يقبل يدرمانها. شوند يخواسته شده مطالعه شوند و نکات قابل توجه آنها بررس يهايگراف

 يبـرا   يم پرسـتار ين برنامه نوشته شود و با تـ يد براساس اين شود و دستورات جدييبعد تع يو روزها يروز جار يمار برايب يگروه  برنامه درمان

در ضمن در صورت . مار بدقت نوشته شوديه موارد ذکر شده و روند ادامه درمان بيشامل گزارش کل يمارير بيس.شود يدرج در کاردکس هماهنگ

 يقـا مشـخص شـده ، بـرا    يمـار دق يب يريگيص و نحوه پيپس از ترخ ياز و درمانهايام شود و اقدامات مورد نمار انجيص بيمار ترخياتمام درمان ب

 يت کننده مـ يزيدنت ارشد ويه اقدامات فوق با رزيت انجام کليمسئول. م گردديح داده شود ، در پرونده ثبت شود و خالصه پرونده تنظيمار توضيب

 .بخواهد يمار مطرح کرده و راهنمائيموارد را با پزشک مسئول ب يابهام د در صورت هرگونه  شبهه ويباشد که با

 

 يا راند آموزشيراند بعدازظهر 

ـ ا. باشـد  يمـاران مـ  يت بيزي،در کنار و  problem based medicineمار بر اساس اصول ين بيهدف از راند بعد از ظهر آموزش بر بال ن ي

مـار  يب يو اقدامات انجام شده بـرا   يمارير بيآن از س يشودو در ط يدنتها از اطاق عمل انجام ميو آزاد شدن رز يراند پس از اتمام اعمال جراح

ه دسـتورات درخواسـت شـده    يـ ماران حساس و در معرض خطر از انجام کليت بيشود تا ضمن مطلع شدن از وضع يدر طول روز اطالع حاصل م

ن هـر  يت  در هنگام  حضور بـر بـال  يدر نها. انجام داد يو ياز را برايمورد ن يدرمانمار بتوان اقدام يب ير منفينان حاصل شود و در صورت سياطم

و  يمارسـتان يب يه و درمانهـا يـ موردنظر و بحث راجـع بـه آنهـا شـامل نحـوه برخـورد اول       يماريدر ارتباط با ب يمار مطرح شدن مطالب آموزشيب

کوتاه و سوال  ين برنامه باشد که بصورت ارائه کنفرانسهايد جزو ايبا يبعد يهاو درمان يريگيمربوطه ، نحوه پ يهايو تکن يجراح يونهايکاسياند

 .شود ين عضو گروه اداره ميو جواب توسط ارشدتر

ن راند ممکن است يا يدر ط. ابدي يماران حساس و در معرض خطر اختصاص ميت بيزيشتر به ويشود و ب يانجام م يان وقت کارين راند در پايا

ن رانـد بهتـر اسـت چـک     يـ انجـام ا  يبرا. ز مشخص شوديعتر نيماران به مداخله سريب ياز برخيشود و ن يادآوريقلم افتاده باشند که از  ياقدامات

 .مار مرور گرددين هر بيکبار بر بالي يست اقدامات فهرست شده در راند صبحگاهيل

 

 آموزش در اتاق عمل

جـاد  يوا يت جـراح عمـوم  يباشد و هدف عمده آن ترب يم يعموم يدر رشته جراح يآموزش ياز ارکان اساس يکياران در اتاق عمل يآموزش دست

 .باشد ير اورژانس ميموفق در موارد اورژانس و غ يعمل جراح يالزم در فرد برا ييمهارت وتوانا

 ياهداف آموزش

 1هدف 

 .ند مطالعه کنديب يکه در آن سطح آموزش م يدرباره عمل جراح يستيار بايهر دست

 .مالقات داشته باشد يت نکرده است با ويزيمار را قبالً در درمانگاه ويمطالعه کند و اگر ب يمار را قبل از جراحيونده بپر يستيبا

 .ا استاد مربوطه انجام دهديدنت ارشد يم رزيرا تحت نظارت مستق يعمل جراح يستيبا

 .سديرا طبق آنچه که انجام داده است بنو يشرح عمل جراح يستيبا

 .سديرا بنو يعد از جراحدستورات ب

 .سديآنها را بنو ييد و نسخه دارويدر منزل را بگو يح دهد مراقبتهايمار توضيرا به ب ينحوه مراجعه بعد ييماران سرپايب يبرا

 صحبت شده است يمار در خصوص ويک از افراد خانواده بيمطمئن باشد که با  يستيبا

 .کسب کند يستين مهارت را بايز اين يا استاد مربوطه و ويدنت ارشد يمثالً توسط رز
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 0هدف 

 يکيتکن يش مهارت هايافزا

 .در سطح خودش را انجام دهد يعمل جراح

 

 3هدف 

 .ابديان را بيا دانشجويا انترنها ين تر ييسال پا يدنت هايآموزش به رز ييتوانا

 .ابديا استاد مربوطه را بيدنت ارشد يبه رز يبه عنوان کمک جراح ييتوانا

 .کسب کند ييماران تروماياء بيم را در موارد احيت يرهبر ييتوانا



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پيوست شش

 هاي كارگاهي اهداف آموزشي دوره
 کارگاه  مهارتهاي مطالعه و يادگيري

 :اهداف آموزشي

 :در پايان دوره فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد

 مديريت زمان  -1

 تعيين استراتژيهاي مطالعه  -2

 تراتژيهاي مطالعهبرنامه ريزي مبتني بر اس -3

 روش هاي مطالعه موثر -4

 راهكارهاي مقابله با استرس -5

 راهكارهاي تقويت حافظه  -6

 ساعت  02: مدت زمان مورد نياز 

 کارگاه روش تحقيق

 :اهداف آموزشي

 :شركت كننده بايستي در پايان دوره مهارتهاي زير را كسب نموده باشد

 طرح سوال تحقيق -1

 ر يک طرح تحقيقاتيتعيين اهداف، فرضيات، سواالت د -2

 ذکر انواع روشهاي مطالعه -3

 ذکر انواع متغيرها و تعيين آن در يک طرح تحقيقاتي -4

 تعيين جامعه عدف و جامعه نمونه و افتراق آن از يكديگر -5

 هاBiasذکر انواع خطاها و  -6

 ذکر انواع روش هاي محاسبه حجم نمونه با توجه به نوع مطالعه -7

 ر آناليز توصيفي و تحليلي داده هاآشنايي با روش هاي مورد استفاده د -8

 آشنايي با جدول گانت و نحوه زمان بندي طرح تحقيقاتي -9

 آشنايي با روش صحيح نوشتن پروپوزال يک طرح تحقيقاتي -11

 آشنايي به نحوه ارائه گزارش طرح تحقيقاتي -11

 ساعت  02:  مدت زمان مورد نياز 

 کارگاه  اصول آموزش به بيمار

 :اهداف آموزشي

 :دوره فراگير بايد با موارد زير آشنا باشددر پايان 

 نحوه ارتباط با بيمار و همراهان در موارد معمول -1

 نحوه ارتباط با بيمار و همراهان در شرايط پيچيده و مشكل -2

 اصول آموزش فردي بيمار  -3

 اصول آموزش بيمار به طور جمعي  -4

 ساعت  02: مدت زمان مورد نياز 

 

 رايانهه يکارگاه آموزش پا
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 :يآموزش اهداف

 :نديان دوره كسب نماير را در پايز يمهارتها يستيشركت كنندگان با

 سخت افزار و نرم افزار يبا مبان ييآشنا -1

 ندوزيو يو استفاده از برنامه ها ييآشنا -2

 ساعت  02:  ازيمدت زمان مورد ن 
 

 در آموزش و پژوهش اي رايانه يکارگاه نحوه استفاده از نرم افزارها

 :قادر باشد يستير بايفراگ ان دورهيدر پا

 مورد استفاده در آموزش و پژوهش را بشناسد ينرم افزارها -1

 Microsoft Officeنرم افزار  يبا اجزا ييآشنا -2

 .را آموخته باشد Powerpointاصول استفاده از نرم افزار  -3

 .را بشناسد SPSSو  EpiInfo يآمار ياصول استفاده از نرم افزارها -4

 End Noteاي مديريت منابع مانند افزاره آشنايي با نرم -5

 ساعت  02:  ازيمدت زمان مورد ن 

 يجراح ياطالعات يگاههايمنابع و پا يينترنت و شناسايکارگاه روش جستجو در ا

 :ياهداف آموزش

 :ر را كسب كرده باشديز ير مهارتهايرود كه فراگ يان دوره انتظار ميدر پا

 آن و نحوه استفاده از آن ي، اجزا(MeSH) يپزشك يموضوع يبا سرفصل ها ييآشنا -1

 Index Medicus يده نامه هايمختلف چك يبا بخش ها ييآشنا -2

 اطالعات در آن يمختلف جستجو يو روش ها Pubmedو  Medlineبا  ييآشنا -3

 آن ينترنت و اجزايبا ا ييآشنا -4

 (Search Engines)جستجوگر  يبا موتورها ييآشنا -5

 نيو مدال نترنتيمنابع بدست آمده از ا يابيارز -6

 يمرتبط با رشته جراح ياطالعات يگاههايمنابع و پا ييشناسا -7

 ساعت  02:  ازيمدت زمان مورد ن 

 کارگاه مقاله نويسي به زبان فارسي

 : اهداف آموزشي 

 :در پايان دوره شركت كننده بايد قادر باشد

 انواع مقاالت را ذکر نمايد -1

 .االت و بررسي متون را يشناسدمنابع اطالعاتي به منظور دستيابي به خالصه مق -2

 .مروري و گزارش موردي را ذکر نمايد/اجزاي مقاالت تحقيقي -3

 .بحث و نحوه صحيح نگارش آن را بداند/نتيجه گيري/مواد و روش ها/هدف از نوشتن مقدمه -4

 .و نحوه نگارش صحيح آن را بداند "تقدير و تشكر"جايگاه و اهميت  -5

 .حيح نگارش آن را بدانداهميت چكيده، کليد واژگان و نحوه ص -6

 .معيارهاي صحيح تعيين نويسندگان مقاله و چگونگي نگارش نام نويسندگان را بداند -7

 .را بداند...( مقاله، کتاب، سايت و )نحوه صحيح نوشتن منابع  -8

 ساعت  02:  مدت زمان مورد نياز 

 يسيبه زبان انگل يسيکارگاه مقاله نو

 :از يش نيپ*
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  يبه زبان فارس يسيكارگاه مقاله نو -الف 

 ينترنتيا يگاههايمنابع و پا ييكارگاه شناسا -ب

 : ياهداف آموزش

 :ان دوره بتوانديد در پاير بايفراگ

 .ديرا ذکر نما يو گزارش مورد ي، مروريقيمقاالت تحق ياجزا -1

 .ديرا ذکر نما يسين نگارش در مقاالت انگلييح آياصول صح -2

 .را بشناسد يسيمقاالت انگل ح و نادرست مورد استفاده دريکلمات صح -3

 .دينگارش مقاله استفاده نما يبا توجه به مجله مورد نظر جهت چاپ از راهنما -4

 ساعت  02:  ازيمدت زمان مورد ن 

 ريوي -کارگاه احيا قلبي 

 :اهداف آموزشي 

 :فراگير بايد در پايان دوره بتواند

 .ريوي آشنا باشد –با اصول کلي احياي قلبي  -2

 . را به درستي انجام دهد( BLS)ريوي پايه  –احياي قلبي  -3

 .را به درستي انجام دهد( ALS)ريوي پيشرفته   –احياي قلبي  -4

 ساعت  02:  مدت زمان مورد نياز 

 و مهارت هاي ارتباطي کارگاه  اخالق  پزشكي

 :اهداف آموزشي

 :در پايان دوره، فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد

      ريخ عمومي پزشكيتا -1

     اخالق و مباني اخالقي در حرفه پزشكي و رشته هاي مختلف پزشكي -2

 (رازداري حرفه ايصداقت و )بيمار و خانواده او باروابط پزشک  -3

 اصول ارتباط موثر  -4

 حقوق بيماران -5

 حقوق قانوني کودکان، سالمندان، قوميت هاي مختلف و اتباع خارجي -6

  برابري حقوق زن و مرد در دريافت خدمات درماني -7

 نحوه برخورد با بيماران بدحال -8

 اتونازي    -9

 ند اعضايوپاهداي عضو و  -11

 تنظيم و نحوه اخذ رضايت نامه -11

 با مرگ بيمار  پزشکبرخورد  -12

 نحوه گزارش وضعيت بيمار به اعضاي خانواده -13

 آشنايي با نكات اخالقي مورد توجه در رشته جراحي -14

 آشنايي با موارد قانوني و تكليف جراح در برابر قانون  -15

 شناسايي، تحليل و حل مشكالت اخالقي  -16

17-  ساعت  02:  مدت زمان مورد نياز 

 کارگاه  مديريت حوادث و سوانح غير مترقبه 

 :اهداف آموزشي
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 :در پايان دوره فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد

 اهميت مديريت پيش از بحران و شناخت منابع مالي 

 برخورد اوليه با بحران 

  مديريت بحران تدوين يک برنامه 

  نحوه دستيابي به اطالعات 

  آشنايي با برنامه عملياتي اورژانسlan)Pction Amergency E( 

  آشنايي باystemSanagement Mncident Iational N (NIMS) 

  آشنايي باtructureSommand Cncident I (ICS)  

  نحوه ساخت و استفاده ازenterCperation Omergency E (EOP)  

 ي تيم اورژانسهماهنگ 

 شناختن منابع مالي 

 نحوه پايش مراحل مديريت بحران و کنترل کيفيت خدمات رساني 

 پيش بيني خطرات احتمالي و راههاي پيشگيري از آن 

 آگاه سازي جامعه و نحوه برخورد با رسانه ها 

 ساعت  02:  مدت زمان مورد نياز 

 

 Evidence Based Surgery (EBS) –بر شواهد  يمبتن يکارگاه جراح

 :ياهداف آموزش

 :ان دوره آموخته باشندير را در پايز يران مهارتهايرود فراگ يانتظار م

 Evidence Based Medicine (EBM) –بر شواهد  يمبتن يف و مفهوم پزشكيتعر -1

 EBSف و کاربرد يتعر -2

 بر شواهد يمبتن يجراح يمتدولوژ -3

 حاصل از منابع موجود يافته هاي -4

 در دسترسمنابع  ياعتبار سنج -5

 EBSمنابع معتبر و قابل دسترس بمنظور استفاده در  ييشناسا -6

 EBSج حاصل از يو درمان بر اساس نتا يريم گيتصم -7

 EBSدرمان بر اساس  يمشكالت اخالق -8

 EBSدرمان بر اساس  يمشكالت قانون -9

 EBS يدورنما -11

 EBSپژوهش در  -11

 ساعت  02:  ازيمدت زمان مورد ن 
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 Surgical Skill Labکارگاه 

قبل از  يبكار رفته در اعمال جراح يكهايو تكن ياران با وسائل جراحيدست يآشنائ يعموم يجراح يدر دورة آموزش skill lab يهدف از برگزار

 .است يواقع يحضور در سر عملها

 يز چگونگين ون ويزاسيلياستر يروشها آشنا شده کار برد آنها ، يسال اول الزم است قبل از حضور در اتاق عمل با وسائل جراح يجراح يدنتهايرز

 .ننديرا آموزش بب يجراح ينه از ابزارهايو استفاده به ينگهدار

 يكهاا يتكن يريا نده امكاان فراگ يدرآ يجراح يهاsimulator يريکار گه ن با بيتوان کاربرد استاپلرها راآموزش داد  همچن يباالتر م يدر سالها

 .فراهم خواهد شد يوزشآم "ط کاماليدر شرا يالپاراسكوپ يجراح

ن مراکاز در  يا ز کامال ا يا تاوان باا احاداث وتجه    يچند مرکز را برآورده کنند م يدنتهاياز رزيتوانند بطور همزمان ن يهامskill labنكه يباتوجه به ا

افتاه  يحضور skill labدر  اران به مدت دو هفته در هر سالياران را فراهم نمود  الزم است دستيدست يامكان استفاده چرخش يبزرگ مرکز يشهرها

 . نند افت کينامه شرکت در کارگاه را دريان گواهيدر پا ياريمتناسب با دوره دست يان آموزشهايو پس از پا

 :ياهداف آموزش

 :د با موارد زير آشنا باشدير بايان دوره فراگيدر پا

 آشنايي با ابزار مورد استفاده در جراحي   -1

 و هموستات Scalpels، قيچي،  Forcepsانواع سوزن هاي جراحي ، ( الف

   نحوه در دست گرفتن وسايل فوق ( ب

 استفاده از وسايل فوق ( ج

 بخيه ها  -2

 (، غير قابل جذب، سنتتيک، غير سنتتيک قابل جذب)انواع بخيه ( الف

 و اجزاي سوزن( Cutting ،Tapered  ،Round Bodied ،Blunt)انواع سوزن ( ب

 :انواع گره  -3

 گره دستي (الف         

 گره مربعي يک دستي   

  گره مربعي دو دستي   

 گره جراحي دو دستي    

  گره عميق   

  گره با ابزار( ب     

 بستن زخم  -4

Simple Interrupted 

Continuous 

Mattress 

Subcuticular (Horizontal & Vertical)  

Skin Staples  

 آناستوموز -5

 روده( الف

Single Layer Hand Sewn (Interrupted) 

Two Layer Hand Sewn (Continuous) 

Stapled (End to End / Functional End to End) 

 

 عروق( ب
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Vessel Preparation (End to End / End to Side) 

6 - Staplers 

 ساعت  51:  ازيمدت زمان مورد ن 

 Surgical Animal Labکارگاه 

 ين کار برد وسائل گوناگون در عملهايهمچن يجراح يه وانجام گره زدن هايمختلف بخ يكهايساده چون تكن يتوانند اعمال جراح يسال اول م يدنتهايرز
 يت  باالئيکه از حساس يعروق ياورژانس وآناستوموزها يعروق يخاص مثل عملها ياعمال جراح. ننديآموزش بب يواقع يساده راقبل از حضور درعملها يجراح

توان  يم يوپکسها به امكانات مناسب الپاراanimal labزين باتجهيهمچن.رديسال باالتر قرار گ يدنتهايرز يبرنامه آموزش برخوردار هستند بهتر است در
و امكان استفاده از  يدر صورت حل مشكالت قانون. ون با الپاراسكوپ را فراهم نموديكاسيو فوندوپل يخاص مثل اسپلنكتوم يجراح يامكان عملها

 .ننديتوانند آموزش الزم را بب يدنتها ميشده تروما رز يه سازيط شبيون عروق بزرگ وکنترل آئورت در شرايمثل اکسپلوراس يجراح يکاداور عملها
 .افت کننديان دوره دريپا يده وگواهيالزم را د يآموزشهاanimal labک تا دوهفته درهر سال با حضور در يبه مدت  ياران جراحيالزم است دست

 :د مهارتهاي ذيل را  بر روي نمونه حيواني تمرين کرده باشدير بايگان دوره فرايدر پا
 انواع بخيه -1

 جراحي Packو آماده سازي استريل  Prep, Drapeتكنيک هاي  -2

 آناستوموز عروقي  -3

 کله سيستكتومي -4

 آپاندکتومي -5

 جراحي باز شكم  -6

 آشنايي با تكنيک هاي الپاروسكوپي -7

ساعت  02:  ازيمدت زمان مورد ن 

  ICD 10شنايي با کارگاه  آ

 :ياهداف آموزش
 :د با موارد زير آشنا باشدير بايان دوره فراگيدر پا

 ICD 10آشنايي با سيستم  -1

 درك سيستم و آشنايي با نحوه استفاده از آن  -2

  ICD 10آشنايي با سيستم کدگذاري در  -3

 ICD 10پايش و  ارزيابي نحوه صحيح استفاده از   -4

 اده از اين سيستمآشنايي با مشكالت ناشي از استف  -5

 در نظام درماني و شبكه هاي بيمارستاني ICD 10نحوه استفاده از   -6

 ساعت  02: ازيمدت زمان مورد ن 

 کارگاه  مديريت مراکز آموزشي درماني

 :ياهداف آموزش

 :د با موارد زير آشنا باشدير بايان دوره فراگيدر پا

(i)  آشنايي با اصول مديريت 

(ii) ي بهداشتي آشنايي با  اجزاي سيستم ها 

(iii) شناسايي منابع انساني 

(iv)  راههاي افزايش بهره وري 

(v)  روش هاي نوين مديريت مراکز درماني 

 ساعت  02:  ازيمدت زمان مورد ن 
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 پیوست هفت

 اهداف آموزشی دوره سونوگرافی

 :حیطه دانش و نگرش
 آشنايي با مباني فيزيک سونوگرافي -

 وگرافيهاي سون آشنايي با انواع، اجزا و مشخصات دستگاه -

 دانستن کاربرد انواع پروپ ها در سونوگرافي -

 آشنايي به کاربرد سونوگرافي در دستگاه هاي مختلف ازجمله دستگاه گوارش، پستان و سيستم عروقي -

 آشنايي به کاربرد سونوگرافي در حين عمل جراحي -

 FAST (focused assessment for sonography in trauma)دانستن  کاربرد سونوگرافي در اورژانس و در بيمار ترومايي و  -

   FASTآشنايي کامل به مراحل و نحوه انجام  -

 آشنايي کامل به کاربرد سونوگرافي در تروماي قفسه سينه  -

 آشنايي به مشخصات سونوگرافيک مايع آزاد شکم و آبسه ها -

د گوارشي و آپانديس، کبد، کيسه صفرا، انسدا)آشنايي به مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه گوارش  -

 (طحال و عروق شکمي

 (رحم و تخمدانها)آشنايي به مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه تناسلي زنان  -

 (کليه ها، مثانه و پروستات)آشنايي به مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه ادراري  -

 آشنايي به مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع پستان -

 با روش هاي مداخله اي با کمک سونوگرافي آشنايي -

o  نمونه گيري از آسيت 

o نمونه گيري از افيوژن پلور 

o تخليه آبسه 

o درناژ پرکوتانه مجاري صفراوي 

o سيستوستومي کله 

o  (کبد، پانکراس، پستان)بيوپسي از طريق پوست و با گايد سونوگرافي 

 وي، پانکراس، رکتومآشنايي به کاربرد آندوسونوگرافي در مري، معده، مجاري صفرا -

 

 :حیطه مهارتی

 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 .بتواند با طور صحيح دستگاه سونوگرافي پرتابل را به کار بگيرد -

 (FAST)بتواند به درستي و با دقت الزم سونوگرافي پرتابل بيمار ترومايي را انجام دهد -

 .را تشخيص دهد و با گايد سونوگرافي از آن نمونه بگيردبتواند به درستي و با دقت الزم مايع آزاد شکم  -

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 .بيماريهاي ناشايع کبد و کيسه صفرا را تشخيص دهد -

 .بيماريهاي دستگاه ادراري و تناسلي را تشخيص دهد -
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 .ترومبوز وريدهاي عمقي را تشخيص دهد -

 .دکله سيستوستومي پرکوتانه انجام ده -

 .درناژ پرکوتانه مجاري صفراوي را انجام دهد -

- Staging تومورهاي مري و رکتوم را با آندوسونوگرافي انجام دهد 

 .بتواند به شکل پرکوتانه از پانکراس و کبد بيوپسي بگيرد -

 (پستان، کبد)افتراق دهد  Solidتوده هاي کيستيک را از  -

 .ا تشخيص دهدبيماريهاي شايع کبد، کيسه صفرا و مجاري صفراوي ر -

o سنگ کيسه صفرا 

o کله سيستيت 

o کيستهاي کبد به ويژه کيست هيداتيک 

o اتساع مجاري صفراوي داخل و خارج کبدي 

 .هاي داخل شکمي را تشخيص دهد و در صورت لزوم با گايد سونوگرافي آن را درناژ کند آبسه -

 .آپانديسيت حاد و عوارض آن را با کمک سونوگرافي تشخيص دهد -

 .تان را مشخص کند و از آن نمونه بگيردتوده هاي پس -

 .بتواند به درستي و با دقت الزم افيوژن توراکس را تشخيص دهد و با گايد سونوگرافي از آن نمونه بگيرد -

 .بتواند به درستي پنوموتوراکس را تشخيص دهد -

 .فلوي شرياني عروق را تشخيص دهد -
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 پیوست هشت

 ارشاهداف آموزشی دوره آندوسكوپی دستگاه گو
 :حیطه دانش و نگرش

 :باید
 .ان کنديرا بداند و ب ياز ابداع و تکامل آندوسکوپ يخچه ايتار -

 . ح دهديآنها را توض يريرا فهرست کرده و کاربرد و نحوه بکارگ flexible يها يابزارها و قطعات مورد استفاده در آندوسکوپ -

 .ديآن را فهرست نما يايو مزا upper endoscopyکاربرد  -

 .ديرا فهرست نما upper endoscopyا ي (EGD)ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپ  يصيتشخ يون هايکاسياند -

 .ديرا فهرست نما يالزامات و اقدامات قبل ازاندوسکوپ -

 :ديرافهرست نما يفوقان يآندوسکوپ يريبا بکارگ يمداخالت درمان يون هايکاسياند -

 .دين نماييرا تع يدرمان انجام اندوسکوپ urgencyو عالئم موجود،  يمقدمات يابيج ارزيبا توجه به نتا -

 .ح دهدياز آنها را توض يريشگيد ونحوه پيرا فهرست نما يفوقان يعوارض اندوسکوپ -

 .ديرا فهرست نما يتحتان يبا استفاده از آندوسکوپ يمداخالت درمان -

 .ديرا فهرست نما rigidو flexible يدوسکوپيگموئيس يکاربردها -

 .ديکانسر کولون را فهرست نما يبرا يدر غربالگر يوپکولونوسک يکاربردها -

 :بهتر است

 و عوارض آنها را بداند intravenous conscious sedationو  topical pharyngeal anesthesiaنحوه انجام  -

ر بر آورد نموده درصد احتمال خطر خونريزي مجدد از قسمت فوقاني دستگاه گوارش را بر مبناي يافته هاي آندوسکوپي و شرايط بيما -

 و توضيح دهد

 .نماي آندوسکوپيک ضايعات خونريزي دهنده قسمت فوقاني دستگاه گوارش را فهرست نمايد -

و کولونوسـکوپ و ابزارهـاي ضـميمه مـورد اسـتفاده را       flexibleسيگموئيدسـکوپ   – rigidرکتوسيگموئيد   -مشخصات آنوسکوپ -

 .توضيح دهد

 .بيمار را توضيح دهد sedationنحوه آماده سازي روده براي انجام اندوسکوپي و نحوه نحوه بکارگيري آندوسکوپي تحتاني و  -

 .انديکاسيون هاي آندوسکوپي تحتاني رافهرست نمايد -

 . عوارض ناشي از آندوسکوپي تحتاني و نحوه پيشگيري از آنها را فهرست نمايد -

 -آميبيـازيس  -بيمـاري کـرون   -ماننـد کوليـت اولسـر   )راق نمايـد  نماي ضايعات کولورکتال در آندوسکوپي را توضيح داده و از هم افتـ  -

 (توبرکولوزيس و ساير پروسه هاي التهابي روده بزرگ 

 .بتواند بين پوليپ هاي التهابي و هاماروتوماتوز تشخيص افتراقي داده و تفسير نمايد -

 .پيک را داشته باشدتوانمندي تشخيص کوليت پسودو مامبرانو بر اثر کلستريديوم بر اساس نماي آندوسکو -

 .بر اساس نماي آندوسکوپيک ديورتيکولوزيس را از آدنوما تشخيص افتراقي داده و تفسير نمايد -

 .بر اساس نماي آندوسکوپيک مراحل مختلف کوليت ايسکميک را تشخيص دهد و تفسير نمايد -

 .ي آندوسکوپيک آنها تشخيص داده و تفسير نمايدضايعات عروقي تالنژيکتازي ناشي از راديوتراپي، آنژيوديس پالزي را بر اساس نما -

 .مشخصات و ابزارهاي ضميمه مورد استفاده در انتروسکوپي روده باريک را فهرست نمايد -

 .کاربرد هاي کپسول انتروسکوپي را فهرست نمايد -

 .و کاربردهاي آن را فهرست نمايد (EUS)مشخصات و ضمائم التراسوند اندوسکوپ  -

 .و نحوه بکارگيري آن ها را توضيح دهد ERCPميمه مشخصات و ابزارهاي ض -

 .را فهرست نمايد ERCPکاربردها و عوارض  -

 .مشخصات کولدوسکوپ و پانکراتوسکوپ و نحوه بکارگيري آن و نيز کاربردهاي آن را فهرست نمايد -

 .کاربرد هاي التراسوند آندوسکوپيک در تشخيص ضايعات مجراي صفراوي و پانکراس را فهرست نمايد -
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 .روشهاي هموستاز از طريق آندوسکوپ را شرح داده و توانايي انتخاب بهترين روش وانجام آن را دارا باشد -

روشهاي درمان موضعي خونريزي از واريس مري و معده را فهرست کرده و با توجه به ميزان موفقيت بهترين روش را انتخـاب کـرده و    -

 .بکار ببندد

 .راه اندوسکوپي واريس مري را فهرست نمايداز  band ligationعوارض همراه با  -

 .در شرايط مناسب براي اسکروتراپي از راه اندوسکوپي در درمان واريس هاي مري را فهرست نمايد -

 .روش انجام اسکلروتراپي از راه اندوسکوپ براي درمان واريس مري را توضيح داده و به کار ببندد -

 .از آنها را توضيح دهد عوارض ناشي از اسکلروتراپي و نحوه پيشگيري -

 .کاربرد هاي اندوسکوپي الکتيو متعاقب درمان حاد واريس مري را فهرست نمايد -

 .کاربردهاي درمان واريس معده با استفاده از آندوسکوپي را فهرست نمايد  -

 .مواردي از اکتازي عروقي را که از طريق آندوسکوپي قابل درمان هستند فهرست نمايد -

 .ن استنور پيلور با استفاده از آندوسکوپي را فهرست نمايداصول تشخيص و درما -

 .در پيلور دچار استنوز را شرح دهد stentکاربردهاي جاگذاري  -

 .کاربردهاي کولونوسکوپي در تشخيص و درمان انسداد و انسداد کاذب کولون را فهرست نمايد -

 .آن را فهرست نموده و بکار ببندد الزامات قبل از کولونوسکوپي براي دکمپرسيون کولون در انسداد کاذب -

 .در تشخيص و درمان سنگ هاي مجراي صفراوي همراه با ايکتر و عفونت را توضيح دهد ERCPکاربردهاي  -

 .هستند فهرست نمايد ERCPشرايط همراه با پانکراتيت ناشي از سنگ صفراوي را که نشانگر ضرورت انجام  -

 .در پانکراتيت ناشي از سنگ صفراوي را تشخيص دهد ERCPموارد کاربرد  Ranson scoreبا استفاده از  -

 .کاربردهاي اندوسکوپي الکتيو دستگاه گوارش را فهرست نمايد -

 .را فهرست نمايد GERDانديکاسيون هاي آندوسکوپي در تشخيص  -

 .موارد کاربرد اندوسکوپي الکتيو در تشخيص اولسر پپتيک را فهرست نمايد -

 .درمان بيماران مبتال به ديس پپسي بدون اولسر را فهرست نمايدبتواند کاربرد اندوسکوپي در  -

فارنژيـال و آشـاالزي    -اختالالت حرکتي – Schatzki's ringبتواند انسداد مکانيکي مري را بر اساس شرح حال از اختالالت حرکتي  -

 .تشخيص افتراقي دهد و موارد مستلزم اندوسکوپي را انتخاب نمايد

 .ي فوقاني متعاقب کولونسکوپي را در بيماران دچار آنمي فقر آهن مشخص نمايدموارد مستلزم اندوسکوپ -

 .موارد مستلزم تهيه بيوپسي از دئودنوم در بيماران دجار آنمي فقر آهن را مشخص نمايد -

 .کاربرد کپسول انتروسکوپي در بيماران دچار آنمي فقر آهن را توضيح دهد -

منبع خونريزي را تشـخيص داده و نـوع آندوسـکوپ را     (Homatochezia)راه مخرج  بر اساس شرح حال و مقدار خون دفع شده از -

 .انتخاب نمايد

 .مواردي از اسهال را که نياز به کولونوسکوپي تشخيصي دارد فهرست نمايد -

 .در ضايعات پانکراس را فهرست نمايد ERCPکاربرد  -

 ام آندوسکوپي وجود دارد فهرست نموده و از آنها جلوگيري نمايدمواردي را که احتمال بروز عارضه پرفوراسيون در مري در حين انج -

 :حیطه مهارتی
 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 .ص دهديکولورکتال را تشخ يعات مخاطيانجام داده و ضا Flexibleو  Rigid يدوسکوپيگموئيبتواند س -

 .دير نمايص داده  و تفسيشخم کولون را تيبدخ يتومورها يک و ظاهريآندوسکوپ يبتواند نما -

 .ص دهديآن را تشخ يخاص يو مانور ها يک را شرح داده و با استفاده از آندوسکوپيپرپالستيه يپهايک پوليآندوسکوپ يبتواند نما -

 .ح دهديص داده وتوضيون و آناستوموز کولون را تشخيام بعد از رزکسيک التيآندوسکوپ يبتواند با توجه به نما -

 .ديه نمايته يوپسيانجام داده و ب يفوقان يک، آندوسکوپيهاي مري، معده و روده بار يرمايبتواند در ب -

 .ص دهديح داده وتشخيک وکولون توضيرا در معده و روده بار يعروق يک اکتازيآندوسکوپ يبتواند نما -

 . ص دهدينموده و تشخ يا انسداد کاذب را با استفاده از آندوسکوپ بررسي، گاسترودئودنال و کولون يبتواند انسداد مر -
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 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

پ يـ ک افتراق نموده و وسعت و حدود پوليپرپالستيه يپ هايآدئوماتوز را از پول يپ هايپول chromoendoscopyبتواند با استفاده از  -

 .ديها را مشخص نما

 .دينما يکولون را نشانه گذار يخاطعات ميضا يدائم يومارکرها يبتواند با استفاده از آندوسکوپ -

 .ديکنترل نما thermal probeاز آن را با استفاده از  يزيص داده و خونريتشخ يق آندوسکوپيرا از طر Dieulafoyعه يبتواند ضا -

ق يـ قن رينفـر  يق اپـ يـ ا تزريـ  thermal probe يريص داده و با بکار گيتشخ يق آندوسکوپيرا از طر Mallory Weiss يبتواند پارگ -

 .ديرا کنترل نما يزيخونر

 .ديدستگاه گوارش را درمان نما يعروق ياکتاز يق آندوسکوپيبتواند از طر -

 .بالون انجام دهد يريلور را با بکارگيون استنوز پيالتاسيبتواند با استفاده از آندوسکوپ، د -

 .دينما يلور جاگذاريدر پ expandable stentبتواند با استفاده از آندوسکوپ  -

 .دينما يجاگذار expandable stentاز تومور در کولون   ياند در انسداد ناشبتو -

 .ص دهديرا تشخ CBD يسنگ ها يبتواند با استفاده از اکواندوسکوپ -

 .ديدرمان نما ERCPرا با استفاده از  CBDدر  ياز سنگ صفراو يبتواند انسداد ناش -

 .ديمارا درناژ ن يت صعوديکوالنژ ERCPبتواند با استفاده از  -

 .الته کنديرا د يمر يها يتنگ -

 .بتواند خونريزي ناشي از پوليپکتومي را با استفاده از روش هاي خاص وبا استفاده از آندوسکوپي کنترل نمايد -

 . بتواند مواردي از اسهال مزمن را که نياز به انجام کولونوسکوپي وجود دارد تشخيص داده وکولونوسکوپي انجام دهد -

 .وپي را با دقت کافي انجام و ضايعات مخاطي کولون را تشخيص داده و در صورت لزوم بيوپسي تهيه نمايدبتواند کولونوسک -

 .از عبور کورکورانه و با فشار زياد آندوسکوپ اجتناب نمايد -

کوپي خـونريزي  بتواند مواردي از اولسر پپتيک در  حال خونريزي را که نياز به درمان آندوسکوپ دارد شناسايي کرده واز طريق آندوس -

 .را کنترل نمايد

 .بتواند خونريزي از ديورتيکول کولون را با استفاده از کولونوسکوپي تشخيص داده و درمان نمايد -

 .بتواند اجسام خارجي گير کرده در مري را با استفاده از ازوفاگوسکوپي تشخيص داده و درمان نمايد -

 

 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پیوست نه 

 اهداف آموزشی دوره ارتوپدی
 دانش و نگرش در حیطه

 

 :باید توانایی های زیر را داشته باشد

  ياستخوان  يستم عضالنيکسب  دانش آناتومي، فيزيولوژي ، پاتوفيزيولوژي  س -1

 يت هايدر موقع يدپاورتوماران يبعد از عمل ب ين عمل و مراقبت هايقبل از عمل ، ح يها يکسب  دانش  آمادگ -0

 گوناگون 

 مي سيستم استخواني توصيف ساختار آناتو  -3

 تشريح فيزيولوژي و بيوشيمي تکامل و رشد استخوان   -0

 توصيف عملکرد استخوانهاي خاص بدن   -5

      ياستخوان  يستم عضالنيو معاينه باليني س يريبا نحوه شرح حال گ ييآشنا -6

 استخواني  يبا تروماهاي سيستم عضالن ييآشنا -7

 استخواني   يرمان تروماماي  سيستم عضالند يبا  اصول اساس ييآشنا  -8

 يچرب يولکمن وسندروم آمبول يسکميبا  سندروم کمپارتمان  وا ييآشنا-9

 پروتز ايسکمي  عفونت  تومور  تروما :  ون در موقعيت هاي زيريآمپوتاس يبا  انديکاسيون ها ييآشنا  -12

 استخواني    يعضالن يها يمارينه بيد از عمل زمبا  انجام درمان فيزيکي در مراقبت هاي بع ييآشنا -11

 اورتوپدي يها يماريون انجام مطالعات تشخيصي  آزمايشگاهي براي بيکاسيبا  اند ييآشنا -10
 

 :با موارد ذیل آشنا باشد بهتر است

 استخواني آشنايي با  اختالالت التهابي و متابوليک در زمينه بيماري هاي عضالني  - 

 استخواني  بدخيم عضالني  تومورهاي خوش خيم و آشنايي با  -

 ( استئوپروز  -آرتريت ترومائي استئو آرتريت ) تحليل برنده استخواني / آشنايي با بيماريهاي تخريب کننده  -

 استخواني دراطفال مادرزادي  سيستم عضالني / آشنايي با  اختالالت تکاملي   -

راديو گرافي  ساده، : استخواني از قبيل  گرافي در ارزيابي و درمان بيماري هاي عضالني آشنايي با موارد استفاده از راديو -

 اسکن ، کت اسکن ، اسکن راديو نکلئوئيد ، آرتريوگرافي تي  -اي ، سي ار  -ام 

 :حیطه مهارت

 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 يياران تروماميدر  ثابت کردن ستون فقرات گردني در ب ييتوانا-1

 اندام ها وانتخاب درمان مناسب ، شامل   فا شياتومي  در صورت انديکاسيون ينگ فشار کمپارتمان هايانجام مونيتور--0

 الزم بعد از ان يانجام اقدامات بازتوان مختلف و يون هايانجام امپوتاس--3

نسج نرم ، انجام  يوپسي انسزيونال از تومورهاانجام بي: استخواني ، شامل  شرکت در درمان تومورهاي ماهيچه اي   -0

 نسج نرم ، مشارکت و همکاري در رزکسيون تومورهاي بافت نرم  يارزيابي قبل از عمل و طبقه بندي تومورها

 :استخواني  شامل موارد زير   ياي  سيستم عضالنهانجام  درمان تروما ييتوانا--6
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 بسته  ياسپلينت شکستگي ها  -

 ع يشا يشکستگيهاجا اندازي بسته  -

 عيشا يجا اندازي در رفتگي ها   -

   يبکار گيري کشش پوست  -

 بکار گيري گچ گيري   -

 شکستگيهاي باز اندام ها يدبريدمان و شستشو  -

 .جا اندازي باز و فيکس کردن داخلي شکستگي هاي اندام   -

 مختلف يون هايمپوتاسآانجام  -

 فا شياتومي -
 

 

 :کسب کند بهتر است مهارت انجام موارد زیر را

 ت،يليوميل عوارض ،پولياستخواني دراطفال از قب  يمادرزادي سيستم عضالن/ شرکت در درمان اختالالت تکاملي  -1

 ...،يعضالن يستروفيد

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پیوست ده 

 اهداف آموزشی دوره سوختگی 
 :حیطه دانش ونگرش

 (يشيمياي الکتريکال  حرارتي)آشنايي با دانش تئوريک انواع سوختگي ها . 1

 آشنايي با سوختگي خفيف ، متوسط و شديد. 0

 سوختگي هاي سطحي و عمقي را بشناسد وآشنايي با درجه بندي سوختگي ها . 3

 .را بداند سوختگي آشنايي با انديکاسيونهاي بستري و ارجاع بيماران سوختگي به مراکز مختص. 0

 دثه و در اورژانس جراحيآشنايي با اصول اوليه مراقبت از بيماران سوختگي در محل حا. 5

 آشنايي با اصول اوليه مايع درماني در بيماران سوختگي-6

تسلط بر دانش تئوريک احياء بيماران سوختگي در شرايط خاص مثل بيماران مسن ، اطفال ، احياء تأخيري احياء در  -7

 سوختگي الکتريکي ، احياء در سوختگي همراه با صدمات استنشاقي

 .را بداند... ع ضدعفوني کننده هاي زخم بيمار سوختگي و بخش سوختگي و آشنايي با انوا. 8

 آشنايي با انواع پانسمانهاي زخم هاي سوختگي . 9

 .اصول اوليه مراقبتهاي تغذيه اي در بيماران سوختگي را بداند. 12

 اداره آنهازخم هاي سوختگي و نحوه  عفوني وغير عفوني آشنايي با عوارض-11

 ... (مفاصل ، سر و صورت ، دستها ، پاها و )سوختگي در محلهاي خاص بدن مثل  آشنايي با. 10

 (، آمپوتاسيون ، دبريدمان ياسکاروتوم)در بيماران سوخته  يآشنايي با انديکاسيونهاي اقدامات جراحي عفوني فور. 13

د بر انديکاسيونهاي استفاده يتاک با) دانش کافي درباره روش هاي مختلف برخورد با زخم هاي سوختگي راداشته باشد . 10

 ...(ولوژيک ياز پانسمان ب

  آشنايي با انواع آنتي بيوتيک هاي توپيکال در بيماران سوخته -15

 .را کسب کندونحوه اداره انها را کسب  ي در صدمات استنشاقي تدانش کافي درباره نحوه بروز عوارض باق. 16

راکسب  (دست ، صورت ، گردن ، مفاصل بزرگ ، پرينه)از قبيلختصاصي بدن دانش کافي در برخورد با سوختگي هاي ا. 17

 .کند

بد  يد بر اسکارهايبا تاک} دانش کافي در مورد بروز عوارض ديررس ناشي از سوختگي هاي مختلف داشته باشد. 18

 .وروش برخورد با انها را بداند{شکل

 .گي را بداندهاي موجود بر روي زخم هاي سوختشآشنايي با انواع سو. 19

 .پيشرفته ترميم زخم هاي سوختگي  يآشنايي با روشها. 02

 . در بيماران سوخته يآشنايي با اصول بازتوان. 01

 .دانش تئوريک کامل در مورد انواع پوشش هاي زخم سوختگي را کسب کند-00

 .دانش کافي در مورد برخورد با عوارض زودرس و ديررس سوختگي را داشته باشد -03

  (شامل جراحي هاي ترميمي و سوختگي )دانش تئوريک روش هاي ترميم پيچيده زخم هاي سوختگي را بداند . 00

مختلف کشت سلولهاي  يروش ها "بيماران سوختگي را کسب کند مثالاداره دانش کافي در مورد روش هاي نوين در . 05

 مختلف در سوختگي  در بيماران سوختگي درجه باال ، استفاده از سيتوکين هاي پيتلياليا
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  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 :حیطه مهارتی 
 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 & Land  يقانون کف دست -Berkow chartاستفاده از  9-قانون )ن خاص يها با قوان ين وسعت سوختگييتع -

Brouer ) 

  يماران سوختگيماران سوخته و درمان شوک در بيع در بيزان مايمحاسبات م -

 ( يعمق سوختگ) يه شدت سوختگن درجييتع -

 شعله يماران با سوختگيدر ب ياستنشاق يت سوختگيوضع يابيارز -

 ر عارضه دارو عارضه داريغ يماران با سوختگينوشتن دستورات کامل در پرونده ب -

  يماران سوختگيمختلف در ب يانجام پانسمانها -

 ق يعم يها يسوختگ  يدمان هايدبر -

  يسوختگ يم هااز زخ يوبسيانجام ب -

 يدر انگشتان دست و قفسه صدر ياختصاص يها يساده وسخت و اسکارتوم  يها ياسکارتوم -

 باشد  Excision and Graft  Earlyد يسوخته که کاند يزخم ها facial Excisionانجام  -

 مشکل  يسوختگ يدمان زخم هايدبر  -

 هستند  Early Excision and graftد يندکه کا يسوختگ يدر زخم ها Tangential Excisionانجام  -

- Management   ييايميو ش يکيالکتر يد بر سوختگيمشکل و عارضه دار با تأک يها يسوختگ  

دستها، )بدن  يع و مناطق اختصاصيوس يو انجام گرافت ها (..Partial thickness) يماران سوختگيانجام گرافت در ب  -

 ...( نه،يصورت، پر

- Management اطفال  يها يسوختگ 

 عه يق کورتون داخل ضاياز جمله تزر يسوختگ يدراز مدت از زخم ها يمراقبت ها -

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

  کروواسکوالر يم ميمشکل و ترم ياستفاده از فالپ ها -

 ها  يسوختگ Reconstructionخاص در  يانجام جراح -

 ها Contractureا ي يبدشکل سوختگ ي، اسکارهايسوختگ يزخم ها ياه يتيانجام اصالح دفورم -

 Tissue Expansionکاربرد  -



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پیوست یازده 
 اهداف آموزشی دوره جراحی زنان و زایمان

 :حیطه دانش ونگرش
 یمامائ
 يک دوران حاملگيژولويزيرات فييبا تغ ييآشنا
 يمانيزا يدردها يافتراق يص هايبا تشخ ييآشنا
 مانيشرفت زايمان وپيم شروع زايشامل عال يعيمان طبيمراحل زابا  ييآشنا

 ( ي،دکولمان جفت، جفت سر راهيفشار خون در حاملگ) يعيمان طبيبا عوارض زا ييآشنا 
 (سم،عالئم،عوارضيمکان) يخارج رحم يبا حاملگ ييآشنا
 مان زودرسيبا زا ييآشنا
 نيسزار يون هايکاسيبا اند ييآشنا
 ن ونحوه اداره انياربا عوارض سز ييآشنا
 (يعمق يد هايت وري،ترومبوفلبيوتوميزيآبسه پستان،عفونت محت اپ)مانيبا اداره عوارض بعد از زا ييآشنا
 ون جفتيبا اداره رتانس ييآشنا

 ...(ت حاد،يستيت حاد،کله سيسياپاند)يدر حاملگ يعموم يجراح يهايماريبا ب ييآشنا 
 يحاملگ يدر ط يوخارج ياخلد يدستگاه تناسل يبا تروما ها ييآشنا
 مان وبعد از آنيرحم هنگام زا يها يبا پارگ ييآشنا
 نه وهماتوم وولو ونحه برخورد با انيپر يها يبا پارگ ييآشنا
 زنان
 يوخارج يداخل يدستگاه تناسل يولوزيزيوف يبا آناتوم ييآشنا
 نحوه اداره ان يسمنوره واختالالت قائدگيده ديبا پد ييآشنا
 تل اشمرزيد بر ميعلل درد شکم در خانم ها با تاک با ييآشنا
 و نحوه برخورد با آن...(کس ،رحم ،تخمدان،لوله ها،لگن،يسرو) يدستگاه تناسل  يبا عفونت ها ييآشنا
 ونحوه برخورد با آنها( ونليم،فونکسيم،بدخيخوش خ)يتخمدان يست هايبا انواع ک ييآشنا
 ...(ون،ي،تورسي،پارگيزيخونر)تخمدان يست هايبا عوارض ک ييآشنا
 م رحم وتخمدان ولوله ونحوه برخورد با  انيم وبدخيخوش خ يبا تومر ها ييآشنا
 Ovarian Stimulation Syndromبا  ييآشنا

 : یحیطه مهارتی مامائ

 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند
 يعيمان طبيانجام زا ييتوانا
 يوتوميزيانجام اپ ييتوانا
 ن اورژانسيسزار انجام ييتوانا

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند
 درمان جراحي حاملگي خارج از رحم ييتوانا

 حیطه مهارتی زنان
 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 بستن لوله ها يها انجام انواع روش ييتوانا
 تخمدان يها ستيک يبرا يانجام عمل جراح ييتوانا
 (به منظور انجام در مواقع اورژانس و ضرورت همراهي با اعمال جراحي لگني ديگر) تخمدان يرهاوتوم يبرا يل جراحانجام عم ييتوانا
 (به منظور انجام در مواقع اورژانس و ضرورت همراهي با اعمال جراحي لگني ديگر) ناليابدوم يسترکتوميانجام ه ييتوانا

 Whertheimلگن دنکتومي توانايي انجام عمل راديکال هيسترکتومي با لنفا



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پیوست دوازده
 اهداف آموزشی دوره ارولوژی

 در حیطه دانش و نگرش
  :باید توانایی های زیر را دارا باشد

  حالبها، کليه ها،: ليذ يشامل ساختمان ها يتناسل -يستم ادراريشناسي س نيجن ،يولوژيزي، فيبا  آناتوم يآشناي -1

 .  پروستاتها و  ضهيب ،يادرار يمجار  مثانه،

 عفونتها، تروماها، سنگها، تومورها، قبيل از) غير پيچيده يتناسل -يادرار يمارهايب يولوژيزيآشنايي با پاتولوژيي و پاتوف 0

 (خوش خيم پروستات يبزرگ تنگي هاي مجرا، واريکوسل، رفالکس،

 يتناسل -يستم ادراريو معاينه باليني در بيماران س يريبا نحوه شرح حال گ ييآشنا -3

 .آشنايي با ارزيابي دقيق اورولوژيک با استفاده از شرح حال معاينه باليني و مطالعات تشخيصي -0

 .سيستم ادراري تناسليشايع مناسب مداليتي هاي تشخيصي براي بيماري هاي و جا ه آشنايي با انتخاب ب -5

اوروپاتي  هماچوري،:ارولوژيک از قبيل شايع درماني مناسب جهت اختاللهاي  آشنايي با رويکردهاي تشخيصي و -6

 مثانه ونئوپالسم هاي کليه و عفونتهاي مقاوم و ساده، درمانهاي اوليه براي سنگها انسدادي،

 فوقاني وتحتاني يتناسل -يستم ادراريبا تروماههاي س ييآشنا -7

 ني فوقاني وتحتا يتناسل -يستم ادراريدرمان تروماههاي  س يبا  اصول اساس ييآشنا  -8

 يتناسل -يستم ادراريالتهابي وعفوني و متابوليک س يبا  بيماري ها ييآشنا -9

 ماتوتومي، سونداژ مثانه،: از قبيل يتناسل -يآشنايي با انديکاسيون هاي روشهاي درماني ساده در بيماريهاي  ادرار  -12

 .درمان فيموزيز، سوپراپوبيک سونداژ،

 يتناسل -يستم ادراريي جراحي سها برا آشنايي با انواع انسزيون-11

 .کانسر در مردان نيعنوان دومه آشنايي با  بيمار يابي کانسر پروستات  ب-10

 

 بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد

 يتناسل -آشنايي با تومورهاي خوش خيم و بدخيم سيستم ادراري  -

 .ماني آنهاآشنايي با انواع مختلف سنگهاي ادراري، روشهاي تشخيصي و در 

  کليه پلي کيستيک، رفالکس،دريچه هاي )تناسلي -مادرزادي  سيستم سيستم ادراري/ آشنايي با  اختالالت تکاملي   -

 .( UPJمادرزادي مجراي ادراري، 

 بي اختياري ادراري ،رفالکس مثانه به حالب ،بزرگي خوش خيم پروستات ، تنگي هاي سيستم ادراري، آشنايي با 

 تناسلي  -با  دانش  آمادگي هاي قبل از عمل ، حين عمل و مراقبت هاي بعد از عمل سيستم ادراريآشنايي  - 

 تناسلي  -آشنايي با موارد استفاده از مطالعات تشخيصي  آزمايشگاهي براي بيماري هاي سيستم ادراري -

راديو گرافي  : تناسلي از قبيل  -م ادراريآشنايي با موارد استفاده از راديوگرافي در ارزيابي و درمان بيماري هاي سيست -

اي ، کت اسکن ، اسکن راديو  ار  -اسکن، ام  تي  -ساده،پيلوگرافي داخل وريدي، سيستوگرام، سونو گرافي ، سي

 آرتريوگرافي نکلئوئيد،

 
 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 :حیطه مهارت

 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 ..(.-پراپوبيکاز راه مجرا وسو) انجام انواع سونداژها -

 سيستوتومي و سيستورافي -

 . سيستوسکوپي و کاتتراسيون يوريترال درشرايط سخت  -

 (پارشيل وکامل )ت تروماينفرکتومي در موقع -

 تورشن بيضه ، توده اسکروتوم ، احتباس اداري: درمان اورژانس هاي ارولوژيک از قبيل  -

 .تناسلي درگير کرده اند تم اداري انجام جراحيهاي عمومي داخل شکمي و لگني که سيس-

 Marshal Marchetti Kratzانجام عمل  -

 

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 ( ترانس وزيکال رتروپوبيک و)انجام پروستاتکتومي سوپراپوبيک -

 انجام نفرکتومي راديکال براي کانسر -

 ترميم شريا ن و وريد رنال -

 ازسازي يوريترال ب ترميم يوريترال و -
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  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پیوست سیزده  

 اهداف آموزشی دوره جراحی مغز و اعصاب
 در حیطه دانش و نگرش  

 :باید توانایی های زیر را دارا باشد
  CNSآشنايي با آناتومي ، فيزيولوژي ، فيزيوپاتولوژي -1
 .رده استآشنايي با شرح حال گيري و معاينه بيماري که با اختالل نوروسرچيکال مراجعه ک -0
 يسر وستون فقرات گردن يبا تروماها يياشنا-3
 

 :بهتر است توانایی های زیر رادارا باشد
 .قبل و بعد از عمل جراحي بيماران نوروسرچيکال با اقدامات يياشنا -1
 مشکالت رشته تخصصي  در ارتباط با ي، اخالقاقتصادي-اجتماعيشناخت مسائل انساني  -0
وستون فقرات و جمجمه، توموگرافي ، آرتروگرافي ، ميلوگرافي ،  Skullراديوگرافي )خيصي تش مداليتي هاي شناخت -3

 (ICP، مانيتورينگ  EEGاسکن راديوئونکلوئيد ، 

 :آشنايي به رويکرد هاي تشخيصي و درماني-0
 تومورهاي اينتراکراينال -

 خونريزي هاي خودبخودي مغز و نخاع-

 وسربراليصدمات کران-

 عمل آنها اعصاب مغزي و-

 عفونتهاي اينتراکراينال-

 تومورهاي نخاع-

 لومبار پارگي ديسک هاي بين مهره اي و-

 صدمات اعصاب محيطي-
 آشنايي با تشخيص هاي افتراق در ارتباط با محل نوروپاتولوژي ها -5
 خاص آشنايي با نورودياگنوستيک پروسيجرها و انتخاب آنها براي هر بيماري -6

 
 : مهارتیحیطه 

 :ید مهارت انجام موارد زیر را کسب کندبا
 انجام معاينات کامل و دقيق نورولوژيک در همه وضعيتهاي هوشياري -1
 اعصاب  يتشخيصي قبل از عمل با راهنمايي اتندينگ جراح ونوشتن دستورات بستري   -0
 :زير پروسجرهاي جراحي اعصاب کسب توانايي درانجام  -3

 از قبيل پونکسيون مايع مغزي نخاعي يکالجوسرانجام پروسيجرهاي محدود نور- 
 محافظت از بافت عصبي -
 کرانيوتومي -
  مايع مغزي نخاعي به تشخيص و درمان مشکالت مربوط-  

  Burr holeگذاشتن .  0
 

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند
 ساده depressed – fxباال آوردن   -1
0-  Skeletal traction Management  ياhal and tongs Management 
 بيمار در انجام مراقبت هاي بعد از عمل جراحي در منزل  خانوادهآموزش بيماران و  -3
 المينکتومي  -0
 ترميم هاي عروقي  -5



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پیوست چهارده 

 اهداف آموزشی دوره جراحی کودکان و نوزادان

 

 اهداف آموزشی دوره جراحی نوزادان
 حیطه دانش و نگرش 

 :د توانایی های زیر را دارا باشدبای

 .وژنتيک که بر جنين و نوزادان اثر مي گذارد آشنايي با دانش جنين شناسي، آناتومي ، فيزيولوژي ، فيزيوپاتولوژي -

 الکتروليت در نوزادان  با چگونگي تنظيم آب و يآشناي  - 

 . يديو ور ياز راه گوارش يحمايت هاي تغذيه ا نوزادان و محاسبه مناسب و مقتضي يتغذيه ا يهايازمندينبا  يآشناي -

 . آشنايي با روش هاي تشخيصي گوناگون که در نوزادان استفاده ميشود -

 :با روشهاي جراحي براي اصالح آنان از قبيل يتشخيص مشکالت شايع جراحي نوزادان و آشناي -

 ...،کيست درموييد،آنومالي شکاف برونشيال،هيگروم کيستيک گردن: سرو گردن

آترزي مري،آترزي دوازدهه، فيستول تراکيوبرونشيال، آترزي روده کوچک، ايليوس مکونيوم، چرخش : دستگاه گوارش

روده، هيرشپرونگ، مقعد سوراخ نشده، سندرم کلون چپ کوچک، آنتروکوليت نکروزان، پانکراس حلقوي، آترزي 

 ...مجاري صفراوي،

 ...ک، هرني ديافراگماتيک، آمفيزم لوبار،مالفورماسيون آدنوييد کيستي:دستگاه تنفس 

 ...، هيپوسپادياس،يچه مجراي ادراريرفالکس مثانه به حالب، انسداد مجراي حالب ، در: کليه ومجاري ادرار

 ...گاستروشزيز،آمفالوسل، فتق هاي اينگوينال و نافي،:جدار شکم

 :بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد

 :ي قبل از عمل نوزادان ، شامل آشنايي با مراقبت ها  -

 اصول کار با ونتيالتور -

 الکتروليت و تغذيه نوزاد  -مديريت  آب  -

 اصالح اختالالت انعقادي وتزريق خون  -

 سپسيس و استفاده از آنتي بيوتيک تشخيص -

 . آموختن اصول پايدارکردن ، تشخيص مناسب قبل از عمل و آماده کردن نوزاد بيمار براي جرّاحي -

 .آموختن اصول مرافبت هاي متداول بعد از عمل و مديريت مراقبتهاي بحراني بعد از عمل  -

 . آشنايي با تکنيک هاي جديد از قبيل جراحي جنين بعنوان درمان جايگزين براي بعضي از بيماريهاي نوزادان  -

 مکانيزم هاي مربوط به تنظيم درجه حرارت بدن  در نوزادان آشنايي با -

 . چگونگي عملکرد کليه نوزادان تحت تاثير فارماکوکينتيک داروها و آنتي بيوتيک شنايي با آ  -

 توصيف عوامل موثر بر عدم کامل شدن ايميونولوژي نوزادان  -

 آشنايي با اصول آموزش دستياران مبتدي و دانشجويان پزشکي در حيطه جراحي نوزادان-

 :حیطه مهارت
 :را کسب کندباید مهارت انجام موارد زیر 

 . جامع يک نوزاد که مشکوک به وضعيت قابل اصالح با جراحي استمعاينه انجام   -
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 کيلوگرم  0برقراري دسترسي وريدي و شرياني در نوزادان بيشتر از وزن   -

 مشارکت در مراقبت هاي قبل از عمل نوزاد   -

 (: تحت نظارت دستيار ارشد يا استاد مربوطه)ام اعمال ذيل جان -

 ها جا اندازي فتق 

 سينه تعبيه لوله 

 ها درناژ آبسه 

 انجام کات داون وريدي و شرياني 

 گذاشتن کاتتر نافي 

 گذاشتن کاتتر وريد مرکزي 

 ختنه 

 گاستروستومي 

 کلوستومي 

 هاي اينگوينال و نافي ترميم هرني 

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 بدون نظارت( الپاروتومي  و توراکوتومي)ز قبيل  توانائي انجام اعمال جراحي اورژانس ا-

ديسترس تنفسي وسيانوز ، استفراغ : از قبيلدر مواردي نوزادان بدحال و ارجاع به موقع آنها بررسي و پايدار کردن  -

 .ديفکتهاي جدار شکمصفراوي و ديستانسيون، اسهال خوني، رفالکس شديد، ايکتر انسدادي، 

 .گيرد شرکت کند هاي بزرگ که در جراحي نوزادان صورت ميبه عنوان کمک در جراحي -

 اهداف آموزشی دوره جراحی کودکان
 در حیطه دانش و نگرش  

 :باید توانایی های زیر رادارا باشد

 درک اختصاصي وضعيت هاي آناتومي، پاتوفيزيولوژي و ژنتيک که بر کودکان اثر مي گذارد   -1

 ص مناسب قبل از عمل و آمادگي کودک بيمار آموختن اصول پايدارکردن ، تشخي  -0

 .آشنايي با مراقبت هاي قبل از عمل کودکان   -3

 :بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد

 ..علل خونريزي هاي دستگاه گوارش در نوزادان،کودکان و آشنايي با تشخيص ودرمان -1
 .براي عمل ترميمي موفقيت آميز هدايتگر خواهد بوددرک اصول آناتومي و فيزيولوژي که در بيماريهاي کودکان  -0

 آموختن اصول مرافبت هاي متداول بعد از عمل و مديريت مراقبتهاي بحراني بعد از عمل  -3

 :آشنايي با -0

 توصيف رشد و تکامل قدو وزن ودور سر کودکان     -

 نيازهاي تغذيه اي کودکان-

 فعاليت کليه ها در کودکان-

 ر روي رشد کودکاناثر هورمونها ب-

 پاسخ به استرس وعفونت در کودکان-
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  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 :تشخيص مشکالت شايع جراحي کودکان و آشنايي با روشهاي جراحي براي اصالح آنها از قبيل -5

 تقسيم بندي مالفورماسيون هاي مادرزادي نوزادان بر حسب نوع،محل،نياز به جراحي-

 ..يگروما،کيست تيروگلوسال،لنفادنوپاتي ها،کيستيک ه:سروگردن-

 ..انواژيناسيون،.استنوز پيلور،آپانديسيت حاد اطفال،:دستگاه گوارش-

 ..ضايعات تراشه:دستگاه تنفس-

 ...مالفورماسيون امفالومزانتريک واوراک.جدار شکم-

 ...  کليه پلي کيستيک،بيضه هاي نزول نکرده،تورسيون بيضه،:دستگاه ادراري تناسلي-           
 

 : حیطه مهارت

 :مهارت انجام موارد زیر را کسب کند باید

 .جامع  يک کودک که مشکوک به وضعيت قابل اصالح با جراحي است معاينهانجام -1  

 (تحت نظارت دستيار ارشد يا استاد مربوطه)ام اعمال ذيل جان -0  

 دراوردن توده هاي سطحي پوست. 

 درناژ آبسه ها. 

 درآوردن درموييد صورت. 

  گردنبيوپسي از غدد لنفاوي. 

 گذاشتن لوله سينه. 

 گرفتن وريد مرکزي. 

 انجام کات داون. 

 انجام آپاندکتومي. 

  باالتر سال و 0انجام ترميم هرني هاي نافي واينگوينال در بيماران. 

 انجام ختنه. 

 انجام بيوپسي عضالني. 

 .بعد از اعمال جراحي پيچيده در کودکان مشارکت در مراقبت هاي قبل وحين و-3

 با نظارت( الپاروتومي  و توراکوتومي  )ال جراحي اورژانس کودکان از قبيل  انجام اعم -0

 گيرد به عنوان کمک در جراحي هاي بزرگ که در بخش جراحي کودکان صورت مي-5

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

   ون نظارتبد( الپاروتومي  و توراکوتومي  )انجام اعمال جراحي اورژانس کودکان از قبيل . 

 قرار دادن آرتريال الين. 

 انجام پيلورو ميوتومي. 

 انجام ارکيوپکسي. 

 وردن انگشت اضافهآدر. 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پیوست پانزده 

 اهداف آموزشی دوره جراحی قفسه سینه
 در حیطه دانش و نگرش

 :باید توانایی های زیر را دارا باشد

 نهيفقسه س يولوژيزيف و يآناتومبا آشنايي  -

 يرات سني وضعيت هاي آناتومي، فيزيولوژي ، پاتوفيزيولوژي قفسه سينه مرتبط با جراحي عمومي تغي آشنايي با-

 استفاده موثر اين تغييرات  براي تشخيص، ارزيابي و درمان بيماران با مشکالت قفسه سينه  آشنايي با -

 تشخيصي و تفسير آنهاپاتوفيزيولوژي بيماري هاي قفسه صدري، دستور انجام مناسب تست ها ي  آشنايي با -

 :آشنايي با  اصول اساسي فيزيو پاتولوژيک ذيل -

 تهويه ريوي-1

 پرفوزيون ريه-0

 کنترل تنفس-3

 تستهاي فونکسيون ريوي-0

 نارسايي تنفسي-5

 اکسيژن درماني-6

 عروقيو بيماريهاي ريوي انسدادي،محدودکننده-7

وتفسير  جراحي هاي قفسه صدريدر  داليتي هاي تشخيصي ودرمانيم هاي انجامکنترانديکاسيون با انديکاسيونها و آشنايي -

 .انها

 آندوسکوپي،توراکوسکوپي-1

 انجام راديولوژي هاي استاندارد ووضعيتي-0

 آرتريوگرافي-3

 سونوگرافي-0
MRI, CAT, PET, NUCLEAR SCAN-5 

 متدهاي حمايت ونتيالتوري-6

 تراکئوستومي-7

 لوله گذاري وحمايت هاي تنفسي-8

 اشتن وريد مرکزيگذ-9

 استفاده از پيس ميکر قلبي ودفيبريالتور -12

 گذاشتن لوله سينه-11

 برونشي اي، تراشه مروي، گذاشتن استنت هاي قلبي،-10

نظر گرفتن ريسک فاکتورها، کانديد بودن براي جراحي رزکسيون، در ارزيابي بيماران براي جراحي توراکس با  آشنايي با -

 .  هاي ممکن بعد از عمل جراحي و عدم توانائيمطالعات عملکرد ريوي 

 مواد مورد استفاده در بيهوشي هاي جراحي قفسه صدري آشنايي با انواع روش ها و -

 :آشنايي با انتخاب بهترين روش تشخيصي ودرماني در وضعيت هاي ذيل -

 پنوموتوراکس-1



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 هموتوراکس وهيدروتوراکس-0

 اکس پنوموتوراکس و هموتوراکس وهيدروتور -3

 شيلوتوراکس-0

 انفيلتراسيون هاي ريوي وتوده ها-5

 آنومالي هاي مادرزادي-6

 تجمع مايع در پلور-7

 شکستگي هاي دنده،ترقوه،جناق،ستون فقرات-8

 توده هاي مدياستن-9

 پروسه هاي عفوني  -12

 (مروي،ريوي ،خارج ريوي)پروسه هاي نئوپالستيک  -11

 (مروي)پروسه هاي راکتيو -10

 

 : كوسكوپی شاملبرون -

بزرگساالن را فهرست نموده و کـاربرد و نحـوه    fiberopticدستگاهها و ابزارهاي مورد  استفاده در برونکوسکوپي  -

 .استفاده از آنهار ا توضيح دهد

 .شرايط و امکانات الزم براي انجام برنکوسکوپي را فهرست نمايد -

 .نمايد انديکاسيون تشخيصي برونکوسکوپي در بزرگساالن را فهرست -

 .موارد و شرايطي را که خطرات ناشي از برونکوسکوپي را افزايش مي دهد فهرست نمايد -

 .کونتراانديکاسيونهاي برونکوسکوپي را فهرست نمايد -

 .روش انجام برونکوسکوپي در شرايط و بيماريهاي مختلف را توضيح دهد -

 .دهدعوارض برونکوسکوپي و نحوه پيشگيري يا مقابله با آنها را توضيح  -

 

 :بهتر است تواناییهای زیر رادارا باشد

 : ارزيابي بيماران کانديد جراحي توراکس و بحث در خصوص  -

 تعيين ريسک عمل جراحي-1 

 .تعيين تست هاي تشخيصي که براي مشخص شدن سرنوشت بيمار کاربرد دارد-0

 تعيين عوارض احتمالي-3

 تعيين عمل جراحي انتخابي-0

 تعيين مشاوره ها-5

 گرفتن رضايت نامه ها-6

 آشنايي بامکانيزم و کاربرد تستهاي عملکرد ريوي در ارزيابي بيماران نيازمند جراحي توراکس  -

 : آشنايي با انديکاسيون هاي روشها ي تشخيصي و درماني ذيل  -

 برونکوسکوپي وازوفاگوسکوپي -1

 توراکوسکوپي-0

 توراکوتومي دراورژانس-3



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 رتکالمپ گذاري بر روي آئو-0

 توراکوتومي استاندارد واسترناتومي خط وسط-5

 پريکارديو سنتز وپريکارديال ويندو-6

 ...(سوزني ظريف و)بيوپسي ريوي-7

 رزکسيون هاي ريوي-8

 مدياستينوسکوپي-9

 اعمال کاهنده حجم هاي ريوي-12

 ديالتاسيون ومانو متري مري-11

 : لينيکي آننشان دادن فهم مکانيزم حمايت ونتيالتوري و کاربرد ک -

انواع ونتيالتور ها، انديکاسيون استفاده از هر يک از آنها، نشان دادن چگونگي اداره کردن ونتيالتورها، افتراق مد 

هاي مختلف ونتيالتور، توصيف زمان جداکردن بيمار از ونتيالتور، ارزيابي پارامتر هاي جدا کردن از دستگاه، آناليز 

 يکاسين هاي تراکئوستوميمشکالت پيچيده ونتيالسيون، اند

 :  آشنايي وآناليز تغييرات در آناتوميک و فيزيولوژيک فقسه سينه  در نتيجه موارد ذيل -

جراحي هاي شکم، مهره ها، گردن، توراکتومي با بيهوشي عمومي، استرناتومي با بيهوشي اپيدورال، مدياستينوسکوپي، توراکوسکوپي، 

 تراکوپالستي  

 :  مختلف انسزيون مورد استفاده در جراحي توراکس براي جراحي هاي ذيل نشان دادن  ا نواع -

رزکسيون آپيکال، پنومونکتو مي،ازوفاژکتومي، جراحي هاي مدياستن ، جراحي بر روي تراشه وبرونش، تنگي هاي مري وديورتيکول 

 ها، توراکوپالستي، جراحي بر روي ديافراگم

 شاء داخلي توراکسآشنايي با تروماي نافذ و غير نافذ اح -

 :اداره کردن تروماهاي اختصاصي احشائ توراسيک از قبيل -

احشائ گردني وتوراسيک، مري توراسيک، احشائ مدياستن، توراکس استخواني، ديافراگم، ضايعات عروقي، 

 .صدمات قلبي، صدمات تراشه وبرونش

 . آنها آشنايي با انواع تومورهاي توراکس ، دسته بندي هريک ، توصيف محل - 

 : آشنايي با عوارض جراحي هاي توراکس ودرمان انها از قبيل  -

 .آمپيم، انواع فيستول ها، ليک و تنگي وانسدادمري ، خونريزي بعد از عمل، انسداد برونش، هموتوراکس

 :حیطه مهارتی

 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 مديريت تروماي توراکس  -

 پوال، ستون فقرات اشکستگي هاي دنده ، کالويکل ، استرنوم ، اسک تشخيص و درمان اوليه -

 استفاده کردن و تنظيم کردن دستگاه ونتيالتور مکانيکي -

 نظارت بر تنظيم ونتيالتور -

 کيال و اروتراکيال اانجام انتيوباسيون نازو تر -

 (برونکوسکوپي، ازوفاگوسکوپي) سادهجام اندوسکوپي هاي ان -

 ينهتعبيه لوله س-

 انجام توراکوسنتز-



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 گذاشتن کاتتر وريد مرکزي-

 انجام تراکئوستومي -

 رزکسيون دنده ها ، درمان حفره هاي  آمپيم ، انجام بيوپسي هاي  پلور و ريه  -

 در توراکسساده درمان طبي و جراحي  پروسه هاي عفوني  -

 درمان وضعيت هاي طبي وابسته و همراه با روش هاي جراحي توراکس  -

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 عروقي  گانز و انجام محاسبات مانيتورينگ قلبي -تعبيه کاتتر سوان -

 در مان جراحي آمپيم ها -

 انجام  و يا نظارت بر تمام روشهاي  اندوسکوپي تشخيصي و درماني توراکس -

 پيچيده با نظارت جام اندوسکوپي هاي ان -

 ون با لوله دو مجراييانجام انتوباسي -

 انجام رزکسيون هاي ريه ، رزکسيون هاي دنده ، مدياستينوسکوپي  و مدياستينوتومي  -

 درمان جراحي نئوپالسم هاي احشاء داخلي توراکس وجدار قفسه صدري -

 در توراکسپيچيده درمان طبي و جراحي  پروسه هاي عفوني  -

 :برونكوسكوپی

 :باید

 .، الواژ برونکوآلوئولر انجام دهدfiberopticکوپ با استفاده از برونوکوس -

ر نگردد، با اسـتفاده  يه آن ها امکان پذيتخل ير تهاجميغ يد بتواند ترشحات و موکوس پالگ را که با روش هايبا -

 .ديه نمايتخل ياز برونکوسکوپ

 .ديا مشکوک را جستجو نمايمثبت  يتولوژيبتواند منشاء خلط با س -

 :بهتر است

ستفاده از برونکوسکوپي  و فورسپس هاي مخصوص يا ليزر، بافت اندوبرونکيال غيـر طبيعـي يـا اجسـام     بتواند با ا -

 خارجي را بيرون بياورد

 يلولـه را بررسـ   يا جاگذاري، انسداد ييب تراشه، راه هواير آسيآندوتراکئال نظ يبتواند مشکالت همراه با لوله ها -

 .دينما

 wheezeت سرفه، وجود ير در ماعييا تغيه ير قابل توجيغ يه، سرفه هاير قابل توجيغ يها يزيبتواند در هموتپ -

 . ديق و تجسس نمايتحق stridorا ي يموضع

ا يـ  ي، آتلکتـاز يوگرافيـ دا شـده در راد يـ پ يون هـا يلتراسـ ير تـوده و انف يبا علت نامعلوم نظ يويعات ريبتواند ضا -

localized hyper luncency دينما يررسب يرا با استفاده از برونکوسکوپ. 

، پـر  ي، آشـاالز يگراو، آکرومگـال  ياستني، ميکال، مشکالت دندانيت سرويلير اسپونديط دشوار نظيبتواند در شرا -

 يلولـه گـذار   يا تراشه، با استفاده از برونکوسـکوپ يسر وگردن و الرنکس  يک و ترومايبودن معده، انسداد روده بار

 .داخل تراشه انجام دهد

، يد اجـوف فوقـان  يـ ک طـرف، سـندرم ور  يـ افراگم يـ ا ديـ  يصـوت  يه طنابهاير قابل توجيغ فلج يولوژيبتواند ات  -

 .ديق نمايه را جستجو و تحقير قابل توجيون پلورال غيا افوزيلوتوراکس يش

 .دينما يابيه را قبل از عمل انجام داده و متعاقباً پاسخ به درمان را ارزيکانسر ر stagingبتواند  -



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 پیوست شانزده

 وزشی دوره جراحی الپاروسكوپیکاهداف آم

 دانش و نگرش  حیطه

بايد تاثيرات فيزيولوژيک، مزايا و معايب جراحي الپاروسکوپي، انديکاسيونها، کونترانديکاسيون ها و عوامل مهم در انتخاب 

ر و جراح، محل قرار بيماران، آمادگي قبل از عمل، انتخاب نوع بيهوشي، ابزارها، تلسکوپها و پورت ها، نحوه قرار گرفتن بيما

گرفتن مانيتورها و ابزارهاي جراحي، ترتيب و روش انجام جراحي الپاروسکوپيک، محل جاگذاري تروکار، تجسس مقدماتي، 

انجام مراحل مختلف عمل جراحي، شرايط رها ساختن عمل، داروهاي بعد از عمل، رژيم بعد از عمل، عوارض جراحي، 

 :يمار به شرايط عادي کار و زندگي را در اعمال جراحي مختلف زير فراگيردمعيارهاي ترخيص بيمار و بازگشت ب

 الپاروسکوپي تشخيصي و نمونه برداري  -

 کله سيستکتومي و جراحي مجاري صفراوي و کبد -

 آپاندکتومي  -

 جراحي فتق ها -

 اسپلنکتومي -

 آدرنالکتومي -

 (Bariatric)اعمال جراحي معده شامل جراحي هاي چاقي مرضي -

 ولورکتالجراحي هاي ک -

 فاندوپليکاسيون و ميوتومي مري -

 کانسرها( Staging)مرحله بندي  -

 در کانسرها(  Palliative) اعمال جراحي تسکيني -

 ...(شامل تشخيصي، بيوپسي، بيماريهاي مدياستن، سمپاتکتومي و ) جراحي هاي مختلف توراکوسکوپي -

 :حیطه مهارتی

 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

از قبيل )اعمال جراحي الپاروسکوپيک پايه فهرست شده در اهداف حيطه دانش  جراحي عمومي بايد بتواند دستيار 

 .را با دقت و سرعت قابل قبول انجام دهد (آپاندکتوميسيستکتومي و   کله الپاراسکوپي تشخيصي،

، بيماران را براي اعمال بتواند با توجه به انديکاسيون هاي جراحي الپاروسکوپيک و کونترانديکاسيون هاي آن 

 .جراحي الپاروسکوپيک و اندوسکوپيک فهرست شده در اهداف حيطه دانش انتخاب نمايد

 .بتواند با توجه به استانداردهاي جراحي الپاروسکوپيک، پورت ها را جاگذاري و از ابزارهااستفاده نمايد 

 .هدانجام د را مشابه عمل جراحي باز ،بتواند تجسس مقدماتي تمام شکم 

 .بتواند مراحل مختلف عمل جراحي را برابر استانداردهاي موجود و با دقت و سرعت مناسب انجام دهد 

 .انجام دهدرا جراحي  ،رها ساخته و به روش باز بتواند در شرايط خاص عمل جراحي الپاروسکوپيک را 

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

وسکوپيک پيشرفته فهرست شده در اهداف حيطه دانش شرکت نموده و پس از بهتر است در اعمال جراحي الپار 

 .کسب مهارت، با کيفيتي باال آنها را انجام دهد



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 دههفپیوست 

 اهداف آموزشی دوره جراحی عروق

 دانش و نگرش  حیطه
 

 :باید توانایی های زیر را دارا باشد

 تأکيد بر عروق اصلي و شاخه ها آشنايي با آناتومي عروق شرياني و وريدي و لنفاوي با. 1

 عروقي و انجام معاينه فيزيکي ي هايبيمار عاليم ونشانه هايآشنايي با  .0

مختلف با تأکيد بر آنژيوگرافي و  يدرمان تشخيصي و يته هايکاسيونهاي استفاده از مداليآشنايي با انديکاسيونها و کنتراند.3

 داپلر اولتراسونوگرافي

 شرياني و وريدي حاد ميک عروق با تأکيد برايسکميآشنايي با همودينا. 0

  برپديده لنگيدن متناوبسکمي مزمن شرياني با تأکيديده ايآشنايي با پد.5

پديده آنوريسم عروق مرکزي و محيطي  و ها يآشنايي با پاتوفيزيولوژي پديده آترواسکلروز و شناخت رابطه آن با بروز تنگ.6

  ييو احشا

 هاي قبل از عمل جراحي در بيماران عروقيآشنايي با آمادگي . 7

 آشنايي با مراقبت هاي بعد از عمل در جراحي عروق. 8

عروق ، فوگارتي ها ، وسايل و ابزارهاي جراحي آشنايي با وسايل مورد نياز در جراحي هاي عروق مثل ابزارهاي ست . 9

 ...وجراحي اندوواسکوالر

 .نحوه برخورد با انهاو آشنايي با عوارض ناشي از جراحي عروق. 12

 (با تأکيد برآنتي کواگوالنت و آنتي پالکت ، ترومبوليتک ها)ته هاي درمان طبي در بيماران عروق يآشنايي با مدال. 11

 درماني تشخيصي و آشنايي با پاي ديابتي و انتخاب مداليته هاي مختلف. 10

 

 :بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد

 ... دوزوکالمپ گذاري ونحوه دوخت و مناسبانتخاب نخ    عروقي، رالها و انتخاب محل باي پسآشنايي با کوالت. 1

 (محيطي  مرکزي ) آشنايي با انواع انسزيونهاي جراحي عروق . 0

 ونهاي جراحي در بيماريهاي عروقي مختلفيکاسيآشنايي با انديکاسيونها و کنتراند. 3

 ا و کاربرد آنها در جراحي عروقآشنايي کافي در مورد انواع پروتزه. 0

آشنايي با روش هاي مختلف جراحي ، انديکاسيون انجام و انتخاب آنها در بيماريهاي مرتبط با دستگاه عروق از جمله . 5

  .وفشار خون با منشا شريان کليويتنگي کاروتيد

 .وروش هاي تشخيصي ودرماني آن آشنايي با پاتوفيزيولوژي لنفادم. 6

 درماني در بيماران مبتال به نارسايي وريدي مزمن و زخم هاي ناشي از آنتشخيصي و ته هاييمدال اشنايي با. 7

 .در بيماري هاي عروقيآشنايي با آمپوتاسيونها و تکنيک انجام آنها با تأکيد بر سطح و نحوه انتخاب محل . 8

 نياز به عمل جراحي مجدد در جراحي عروق مواردآشنايي با . 9
 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 :یحیطه مهارت
 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 .توانايي گرفتن شرح حال وانجام معاينه فيزيکي از بيماران عروقي-

 .توانايي انجام هموستاز در موارد خونريزي با روش هاي مختلف پذيرفته شده علمي-

تروما وتصميم گيري صحيح بيمار دچار ايسکمي حاد در زمينه آمبولي حاد شرياني وترومبوز و تشخيصتوانايي در -

 .وبه موقع براي آن

 .در محل مناسببکارگيري وسايل جراحي عروق  توانايي کسب مهارت هاي ويژه جراحي عروق و -

 Peripheral and CentralVenus Accessبرقراري -

 زياليد يگذاشتن شالدون برا و کات دادن -

- Harvesting vein 

- Striping of saphenus vein 

 

 :ر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کندبهت

 .توانايي انجام آنژيوگرافي اورژانس در موارد نياز -

 .به عنوان کمک در جراحي هاي زير شرکت مي کند -

 انوريسم هاي محيطي و مرکزيجراحي 

 ها اندآرترکتومي

   آئورتوايلياک  باي پس

 اکسترا آناتوميکالهاي  باي پس

 گرافت هاي عروقي 

  يسم هاي آناستوموتيکآنور

 اعمال جراحي لنفادم

 درتروماي عروق مناسبکنترل هاي عروقي واکسپلور عروق  -

 تروما در بازسازي ضايعات عروقيو  ترميم -

 در تروماي عروق     آناستوموزهاي عروقيانجام  -

 شرياني آمبولکتومي -

 .گذاشتن شانت شرياني ووريدي -          

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 دههجپیوست 

 کانكولوژیآموزشی دوره جراحی اهداف 
 دانش و نگرش  حیطه

 

 :باید توانایی های زیر رادارا باشد

 پاتوفيزيولوژي سرطانآشنايي با  -1

 ها هاي غربالگري و پيشگيري سرطان برنامهآشنايي با  -0

 ها هاي تشخيصي مختلف در سرطان روشآشنايي با  -3

 گيري از تومورها هاي مختلف نمونه روشآشنايي با  -0

 ها  اصول درمان جراحي سرطانبا آشنايي  -5

 هاي مختلف هاي سرطان آشنايي با برخورد با عاليم و نشانه -6

 : هاي  هاي درماني جراحي در سرطان روشآشنايي با  -7

a.  مري 

b.  معده 

c. ولورکتالک 

d. هاي نسج نرم سارکوم 

e. هاي پوست  سرطان 

f. پستان 

 

 :بهتر است توانایی های زیر رادارا باشد

 ها هاي جراحي آن مورهاي آندوکرين و روشبرخورد با توآشنايي با -1

 آمپولر هاي تومورهاي پري برخورد با يرقان انسدادي در زمينهآشنايي با -0

 هاي ادجوانت و نئوادجوانت درمانآشنايي با -3

 ها هاي کنترل درد و تسکيني در سرطان روشآشنايي با -0

 ها هاي توانبخشي سرطان روشآشنايي با -5

 

 :حیطه مهارتی
 پسي انواع ضايعات پوست و مخاطات بيو 

 رزکسيون ضايعات بدخيم پوستي 

 ديسکسيون لنفاتيک زيربغل و کشاله ران 

 هياتال با نظارت اتند ازوفاژکتومي ترانس 

 توراسيک با نظارت اتند  ازوفاژکتومي ترانس 

 توتال براي سرطان گاسترکتومي توتال و ساب 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 اول شرکت در پانکراتيکودئودنکتومي به عنوان کمک 

 هاي سگمنتال کولکتومي 

 کامل با نظارت اتند کولکتومي 

 رزکسيون ابدومينوپرينئال با نظارت اتند 

 ها تعبيه استومي 

 ماستکتومي راديکال مديفيه 

 هاي بدخيم پستان با حفظ پستان رزکسيون توده 

 با نظارت اتند لوبکتومي و ايسمکتومي تيروييد 

 با نظارت اتند تيروييدکتومي کامل 

 ديسکسيون غدد لنفاوي گردن با نظارت اتندانواع  

 رزکسيون تومورهاي حفره دهان با نظارت اتند 

 ها به عنوان کمک اول شرکت در پاروتيدکتومي  

 به عنوان کمک اولتومورهاي نورواندوکرين پانکراس ها و رزکسيون  شرکت در پانکراتکتومي 

 هاي صفراوي و گوارشي تسکيني پس باي 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 هنوزدپیوست 

 های ویژه بیهوشی و مراقبتآموزشی دوره  اهداف
 دانش و نگرش  حیطه

 بیهوشی

 آشنايي کامل با آناتومي راه هوايي فوقاني -1

 آشنايي با ابزار مختلف اداره راه هوايي -0

 دانستن چگونگي ارزيابي راه هوايي -3

 هاي مختلف باز نگه داشتن راه هوايي آشنايي با مانور -0

 طيآشنايي با کانوله کردن وريدهاي محي -5

 آشنايي با کانوله کردن وريدهاي مرکزي -6

 هاي مختلف کانوله کردن وريدي ها و ابزار آشنايي با روش -7

 آشنايي با مانيتورينگ بيمار در اتاق عمل  -8

 آشنايي با پايشگر درصد اشباع اکسيژن خون شرياني -9

 آشنايي با پايشگر امواج الکتريکي قلب -12

 آشنايي با عوارض بعد از عمل مربوط به بيهوشي -11

 دانستن روشهاي مختلف اکسيژن درماني -10

 های ویژه مراقبت

 ICUآشنايي با اصول اخالقي و ارتباطي در  -13

 (تهاجمي و غير تهاجمي) ICUدر ريوي  -آشنايي با مانيتورينگ هاي قلبي -10

 آشنايي با اختالالت الکتروليتي و اسيد و باز -15

 هاي درماني آشنايي با انواع شوک، پاتوفيزيولوژي و روش -16

 با اصول احيا و روشهاي مختلف آن آشنايي -17

 هاي پيشگيري و درمان ، سپسيس و روشICUآشنايي با عفونت ها در  -18

 ICUآشنايي با تغذيه روده اي و پرنترال در  -19

 (قلب، ريه، کليه)آشنايي با نارسايي ارگانهاي قلبي حياتي -02

 آشنايي با نارسايي چند ارگاني -01

 کارگيري آن وه بهآشنايي با مباني استفاده از ونتيالتور و نح -00

 (خونريزي، ايلئوس، پانکراتيت، کله سيستيت)ICU آشنايي با مشکالت گوارشي بيماران  -03

 ICUآشنايي با داروهاي اينوتروپيک در  -00

 ICUآشنايي با کنترل درد و استرس در  -05
 

 :حیطه مهارتی
 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 ارزيابي راه هواييتوانايي  

 تلف باز نگه داشتن راه هواييهاي مخ مانور 

 کانوله کردن وريدهاي محيطي 

 کانوله کردن وريدهاي مرکزي 

 ICUدر  اختالالت الکتروليتي و اسيد و بازاصالح  توانايي 

 درمان آنو  انواع شوکبرخورد صحيح با  توانايي 

 ICUتغذيه روده اي و پرنترال در توانايي برقراري صحيح  

 در موراد غير پيچيده کارگيري آن ور و نحوه بهاستفاده از ونتيالتتوانايي  

 ICUداروهاي اينوتروپيک در تجويز صحيح و مناسب  

 

 

 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 رد پيچيدهادر مو کارگيري آن استفاده از ونتيالتور و نحوه بهتوانايي  

 ICUکنترل درد و استرس در توانايي  

پايشگر ، پايشگر درصد اشباع اکسيژن خون شرياني)مانيتورينگ بيمار در اتاق عمل ي ها توانايي کار با ابزار 

 (امواج الکتريکي قلب

 روشهاي مختلفبه  اکسيژن درماني توانايي 

 (تهاجمي و غير تهاجمي) ICUدر ريوي  -مانيتورينگ هاي قلبياستفاده از  توانايي 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 بیستپیوست 

 اهداف آموزشی دوره جراحی کولورکتال
 دانش و نگرش  طهحی

 آناتومي و فيزيولوژي پيشرفته کولون و رکتوم آشنايي با  -1

 فيزيولوژي پيشرفته کولون و رکتوم آشنايي با پاتو -0

 هاي درماني هموروييد نحوه برخورد و روشآشنايي با  -3

 هاي درماني فيشر آنال نحوه برخورد و روشآشنايي با  -0

 آنال هاي پري ها و فيستول هاي درماني آبسه نحوه برخورد و روشآشنايي با  -5

 اختياري مدفوع و يبوست هاي جراحي بي نحوه برخورد و روشآشنايي با  -6

 هاي ديورتيکولي کولون بيماريآشنايي با  -7

 ولوولوس کولونآشنايي با  -8

 هاي کولورکتال خونريزيآشنايي با  -9

 تروماهاي کولون و رکتومآشنايي با  -12

 هاي التهابي روده  بيماريآشنايي با  -11

 پروالپس رکتومي با آشناي -10

 برخورد با اجسام خارجي کولورکتال آشنايي با  -13

 هاي کولورکتال و آنوس هاي جراحي نئوپالسم نحوه برخورد و روشآشنايي با  

 ها استوميآشنايي با  

 
 :حیطه مهارتی

 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند
 هاي مختلف به روش هموروييدرزکسيون  

 الفيشر آن درمان جراحي 

 آنال پريهاي  درناژ انواع آبسه 

 پري آنال غيرپيچيده هاي فيستولدرمان جراحي  

 ها  انواع کولکتومي 

 ولوولوس کولوندرمان آندوسکوپيک و جراحي  

 هاي کولورکتال خونريزيبرخورد با  

 رکتوسيگموييدوسکوپي  

 تروماهاي کولون و رکتومدرمان جراحي  

 وده هاي التهابي ر بيماريهاي جراحي  درمان 

 پروالپس رکتومهاي جراحي جراحي  درمان 

 کولورکتال  کردن اجسام خارجي خارج 

 هاي کولورکتال و آنوس نئوپالسم هاي جراحي 

 ها ستوميتعبيه ا 

 
 :بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 با استاپلر هموروييدرزکسيون  

 پري آنال پيچيده هاي فيستولدرمان جراحي  

 اختياري مدفوع و يبوست جراحي بيدرمان  

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 بیست و یکپیوست 

 اهداف آموزشی دوره جراحی قلب

 دانش و نگرش  حیطه
 

 .آشنا باشدآناتومي و فيزيولوژي قلب  بايد با -1

 :بهتر است با موارد زیر آشنا باشد

 ها آناصول کلي بيماريهاي مادرزادي قلب و نحوه درمان آشنايي با  -0

 کتورهاي خطر آن پديده آترواسکلروز و فاآشنايي با  -3

 ها آني ايسکميک قلبي و انديکاسيون و نحوه درمان هابيمارآشنايي با  -0

 اي قلبي و نحوه درمان هاي دريچه بيماريآشنايي با  -5

 درمان آنتي کوآگوالنت و پروفيالکسي اندوکارديت آشنايي با  -6

 ...( ن، پارگي قلب، آسيب آئورت و شامل تامپوناد، کانتوژ)اصول برخورد با تروماهاي قلب و عروق بزرگ آشنايي با  -7

 هاي آئورت توراسيک  پاتوفيزيولوژي و نحوه برخورد و اصول درمان آنوريسمآشنايي با  -8

 هاي بعد از جراحي و نحوه برخورد با آن  آريتميآشنايي با  -9
 

 :حیطه مهارتی
 :باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند

 برداشتن وريد صافن 

 استرنوتومي 

 تتر وريد مرکزيتعبيه کا 

 جهت درمان افوزيون پريکارد و تامپوناد( Pericardial window) تعبيه دريچه پريکارد  

 هاي قلب ترميم پارگي 

 کنترل خونريزي از عروق بزرگ 

 درمان آنتي کواگوالنت  

 پروفيالکسي اندوکارديت 

 ها درمان اوليه آريتمي 

 

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 بیست و دوپیوست 

 گلو و بینیاهداف آموزشی دوره جراحی گوش و 

 دانش و نگرش  حیطه
 حفره دهان، حنجره، حلق و بيني آناتومي  آشنايي با -1

 حفره دهان، حنجره، حلق و بينيفيزيولوژي  آشنايي با -0

 حفره دهان، حنجره، حلق و بينيروشهاي تشخيصي و راديولوژيک در ضايعات  آشنايي با -3

 حفره دهان، حنجره، حلق و بينيصدمات تروماتيک  آشنايي با -0

 حفره دهان، حنجره، حلق و بينيتکنيکهاي ترميمي  آشنايي با -5

 حفره دهان و حلق برخورد و درمان آبسه هاي  آشنايي با -6

 هاي گوش و گلو و بيني عفونت آشنايي با -7

 و بيني حلق و حنجرهگوش و جسام خارجي در نحوه برخورد و درمان ا آشنايي با -8

 هاي سر و صورت تروما آشنايي با -9

 و بينيخيم دهان، حلق و حنجره  عات خوشضاي آشنايي با -12

 و بينيهاي دهان، حلق و حنجره  سرطان آشنايي با -11

 تومورهاي غدد بزاقي آشنايي با -10

 هاي ترميمي در صورت روش آشنايي با 

 

 :حیطه مهارتی
 :باید توانایی انجام موارد زیر را دارا باشد

 حلق و بينيحفره دهان، حنجره، صدمات تروماتيک برخورد، اداره و درمان  

 هاي ساده حفره دهان، حنجره، حلق و بيني ترميمانجام  

 حفره دهان و حلقآبسه هاي درناژ  

  :بهتر است توانایی انجام موارد زیر را دارا باشد

  گوش و گلو و بينيساده هاي  عفونتدرمان  

 و بيني حلق و حنجرهگوش و جسام خارجي در خارج کردن ا 

 خيم دهان خوشجراحي ضايعات  

 هاي دهان سرطانراحي ج 

 ها کمک در الرنژکتومي 

 تومورهاي غدد بزاقيکمک در جراحي  

 هاي ترميمي در صورت روشکمک در  

 



 دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی 

  برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

 بیست و سهپیوست  

 اهداف آموزشی دوره پیوند اعضا
 :بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد

 دانش و نگرش  حیطه

 مباني پاتوفيزيولوژيک پيوند اعضاآشنايي با  -1

 اصول اخالقي در پيوند اعضابا  آشنايي -0

 هاي پيوند اعضا اصول جراحيآشنايي با  -3

 سرکوب ايمني در پيوند اعضاآشنايي با  -0

 هاي انتخاب دهنده آشنايي با معيار -5

 (کبد، کليه، پانکراس، روده، قلب و ريه)هاي پيوند اعضا  انديکاسيونآشنايي با  -6

 ي مختلفدر پيوند اعضا  هاي جراحي روشآشنايي با  -7

 نارسايي کبدي حاد و مزمن شنايي با آشنايي با آ -8

 هيپرتانسيون پورت آشنايي با  -9

 پيوند در کارسينوم سلول کبديآشنايي با  -12

 هاي بعد از پيوند مراقبتآشنايي با  -11

 عوارض پيوند و نحوه برخورد با هر يکآشنايي با  -10

 
 

 :حیطه مهارتی
 ها و اقدامات قبل از جراحي فرد دهنده کمک در ارزيابي 

 ها و اقدامات قبل از جراحي فرد گيرنده مک در ارزيابيک 

 کمک در اعمال جراحي پيوند کليه  

 کمک در اعمال جراحي پيوند کبد 

 هاي بعد از پيوند کمک در مراقبت 

 

 


