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:مقدمــه

 زنان و زايمان است كه براي راهنمايي دستياران، هدر رشت) دستيار(متن حاضر، اهداف آموزشي اصلي آموزش گيرنده 

لذا، مديران االجرا است، الزم آن محتواي تهيه و تصويب شده و ،هاي دستيارياعضاي هيأت علمي و مديران برنامه

ي هياز و صالحديد، زمان رسيدن به اهداف ياد شده را در چارچوب دورتوانند بسته به نهاي دستياري ميبرنامه

ي چهار ساله، دستياران بايد تمامي هرحال در پايان دورهچهارساله دستياري، در برنامه خود تعديل نمايند؛ اما به

 1ـ ـ الفVI بند اساسچنين برهم. را كسب كرده باشند) شكل خواسته شدهبه(هاي ذكر شده در متن اهداف توانايي

آموزشي ديگري ، اهداف تواند عالوه بر اين اهدافي زنان و زايمان، هر برنامه ميي دستياري رشتهمتن ضوابط برنامه

 .داشته باشد) شرط لطمه نزدن به آموزش دستياربه( را

  

  :اهداف آموزشي كلي

  زنان و مامايي، و هاي  اين رشته بايد در حيطهي زنان و زايمان، متخصصبا توجه به پويايي و ماهيت رو به رشد رشته

  .گيري كننده تبحر الزم را داشته باشدهاي بهداشتي و پيشمراقبت

 و ها دانش، نگرش و مهارت الزم سال بايد در آن4ي زنان و زايمان پس از طي ه كه دستيار رشتيهاياز جمله زمينه

-خيم، پروسيجرهاي سرپايي، مشاورهژينكولوژي در موارد خوش: ازرا كسب كرده باشد، عبارتند متناسب با اين رشته 

هاي هاي حين حاملگي و موقع زايمان، مراقبتحاملگي، مراقبتجراحي دوران طبي و اختالالت هاي قبل از بارداري، 

هاي جراحي تناسلي و پستان، مراقبت از بيماران بدحال، عوارض و پروسيجرـ پس از زايمان، اختالالت دستگاه ادراري

ريز، نازايي، اداره ژينكولوژيك، ژينكولوژي پايه در كودكان و نوجوانان، اختالالت مربوط به بلوغ، قاعدگي و غدد درون

(management) دوران يائسگي (climacteric)هاي سيستميك مرتبط با زنان و ، بيماريهاي ژينكولوژيك، سرطان

   .مامايي و كاربرد داروها

هاي مربوط به رشد و تكامل شخصيتي، ي دستياري، متخصص زنان و زايمان بايد در زمينه طي دورهچنين پس ازهم

و مبتني  آمدهاي علمي روز يافتهها، طبابت بر اساسي بهينه از دادههاخالق پزشكي، مهارت در ايجاد ارتباط، استفاد

  بر شواهد 

(evidence based medicine)ـ اجتماعي مربوط، به تعالي الزم قات، و مسايل اقتصادي، آموزش مداوم پزشكي، تحقي

  .براي طبابت در اين رشته رسيده باشد

  

  :اهداف آموزشي بينابيني

  : باشدشرح زير ميي زنان و زايمان بههگيرنده در رشتاهداف آموزشي بينابيني آموزش

Iـ سال اول  

  : در پايان سال اول دستيار بايد

  : عمومي

ي جامع مشتمل بر تشخيص مشكالت ژينكولوژيك و مامايي، انديكاسيون ح حال و معاينهـ بتواند يك شر1

  . ي جراحي و تشخيص مشكالت طبي همراه، از بيمار به عمل آوردبراي مداخله

ي باليني را به شكل سازماندهي شده، واضح، مختصر و ـ بتواند اطالعات بدست آمده از شرح حال و معاينه2

  . رت مكتوب و هم شفاهي، به ساير همكاران ارايه كندمنطقي، هم به صو
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  . اخالق پزشكي مرتبط با تخصص زنان و زايمان دارداي ـ بتواند نشان دهد كه توجهي فزاينده به اصول پايه3

ها، و ـ بتواند به طور مستمر از طريق مطالعه، تحقيق، بررسي متون، شركت فعال و همچنين حضور در كنفرانس4

  . اي داردروندهدانشجويان پزشكي نشان دهد كه روند يادگيري پيشآموزش به 

 (general precaution). هاي واگير آشنا باشد در مواجهه با بيماران مبتال به بيماريself care ـ با اصول 5

  

  :هاي سرپاييمراقبت

  . هاي تشخيصي مناسب را انتخاب كندـ بتواند بررسي1

جلب همكاري  در مورد روند بيماري و ها و خانواده آن(counseling)ه آموزش بيماران ـ توانايي و تمايل كافي ب2

  . شته باشدها را داآن

هاي ها توصيهسازي متناسب با سن افراد آشنايي داشته و بتواند در مورد آنگري و ايمنـ با مواردي چون غربال3

  . الزم را ارايه دهد

   .شناسايي كندها را هاي آن اجتماعي بيماران و خانوادهـ بتواند مشكالت روحي ـ رفتاري ـ4

  . و كشت دهانه رحم را انجام دهداسمير ـ بتواند به طور صحيح معاينه با اسپكولوم، پاپ5

  . ي ژينكولوژي و پستان را انجام دهدطور صحيح و دقيق معاينهـ بتواند به6

ي  پستان، كرايو، كوتر و بيوپسي دهانهFNAي مانند ـ اصول انتخاب و انجام پروسيجرهاي تشخيصي ـ درمان7

  . رحم و بيوپسي آندومتر را بداند

ي استفاده از گيري از بارداري و ارزيابي مناسب بودن نحوهـ مهارت الزم براي آموزش به افراد در مورد پيش8

  . هاي مختلف در اين زمينه را داشته باشدروش

ي تنفسي و احياي قلبي ـ ريوي را  لوله،Airwayورژانس از جمله گذاشتن ـ مهارت الزم براي ارايه خدمات ا9

  . داشته باشد

اي نياز ـ بتواند موارد اورژانسي كه نياز به بستري دارند را تشخيص دهد و تعيين كند كه بيمار به چه مشاوره10

  )با هماهنگي دستيار سال باالتر. (دارد

  . ده و اقدامات اوليه مربوطه را به عمل آوردـ بتواند موارد اورژانس را تشخيص دا11

 تنفس با ماسك و ،NG Tube قرار دادن ،ABGگيري خون براي ـ بتواند پروسيجرهاي اورژانس مانند نمونه12

 . غيره را انجام دهد

  

  : مامايي

  . ـ تغييرات آناتوميك و فيزيولوژيك مربوط به حاملگي را بداند1

  .  بداندـ تكامل و فيزيولوژي جنين را2

  . نامه تهيه كندهاي را بداند و بتواند شجرـ ژنتيك پايه3

  .  ارايه دهد* ي را به بيماران غيرپيچيدههاي الزم قبل از باردارـ بتواند مراقبت و آموزش4

  . را به بيماران غيرپيچيده ارايه دهد) ناتالپره(هاي روتين پيش از زايمان ـ بتواند مراقبت5

ها جنين را بداند و بتواند دانش خود را در مورد تفسير اين دادههاي ارزيابيرس براي انجام ستهاي در دـ روش6

  . بخشد ارتقا

  )با هماهنگي دستيار سال باالتر. (ي مامايي را تشخيص دهدـ بتواند بيماران پرخطر در حيطه7
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ها را بداند و آن) management(ي هرهاي اداي مامايي را تشخيص دهد و روشـ بتواند موارد اورژانس در حيطه8

  . بتواند دانش خود را در اين زمينه ارتقا دهد

  . را بداند(Blood transfusion)ـ اصول انتقال خون 9

  .  بتواند زايمان واژينال غيرپيچيده را انجام دهدـ10

براي رس دردستهاي مختلف و همچنين روشتوسط وكيوم و فورسپس هاي زايمان واژينال  انديكاسيونـ11

  . انجام آن را بداند

  .هاي عمل سزارين را بداند اصول و انديكاسيونـ12

 *رپيچيده را انجام دهد و قادر به تشخيص موارد پيچيده هاي غيتومي و ترميم آن و ساير پارگيزيو بتواند اپيـ13
  . شدها باپارگي

  . طور صحيح آن را انجام دهد بتواند به را بداند و(induction)هاي القاي زايمان  انديكاسيونـ14

  .ي مامايي را بداندهحسي در حيطبري و ايجاد بيرس براي دردهاي در دست روشـ15

  .را بشناسدنوزاد در بدو تولد هاي  اورژانسـ16

 .ي آپگار را ارزيابي كند بتواند نمرهـ17

  .ـ با تفسير گازهاي خون بندناف و سر جنين آشنا باشد18

  .دهاي روتين پس از زايمان را ارايه دهد و همچنين عوارض اين دوره را بشناستواند مراقبتـ ب19

  . هاي الزم را ارايه كندـ بتواند در مورد شيردهي توصيه20

  .هاي جراحي آشنا باشدي دست شستن، وسايل جراحي و نخـ با اتاق عمل، نحوه21

  .اهنمايي و كمك انجام دهدها پس از زايمان را با رـ بتواند بستن لوله22

ها، قرار و پرزانتاسيون شامل ضربان قلب ، حركت اندام(هد انجام دتحت نظارت اي را ـ بتواند سونوگرافي پايه23

  )جنين، موقعيت جفت و برآورد كلي مايع آمنيوتيك

  ):ژينكولوژي(زنان 

-هاي واژن و ولو، درماتوزها، بيماريهاي غيرطبيعي، عفونتـ اختالالت شايع دستگاه ژنيتال مانند خونريزي1

  .هاي مقاربتي و غيره را بداند

  . آشنا باشدها و آندومتريوز، و ارزيابي آنPIDها نظير ـ با دردهاي حاد و مزمن لگني و علل آن2

  .ها آشنا باشدي آنهاي ادارههاي لگني را شناسايي و توصيف كند؛ همچنين با روشـ بتواند توده3

ي هطور صحيح گر و بتواند بههاي جراحي آشنا باشدها و گره انواع برش،هاي بخيه كاربرد انواع نخـ با اصول4

  . جراحي بزند

بتواند بيمار را در مورد   آشنا باشد وهاكارهاي تشخيص آن پستان، و معاينات و راههاي، و تودههاـ با بيماري5

 Breast Examination راهنمايي نمايد وBreast Self Examination (BSE) تكنيك مناسب براي انجام

(CBE)  Clinical طور صحيح انجام دهدرا به .  

آب و (ـ بتواند در مراقبت از بيماران بدحال شركت كند، همچنين كنترل وضعيت هموديناميك، تنظيم مايعات 6

  .را بداندCPR و ) الكتروليت

ي گي موالر را شناسايي و ارزيابي كند؛ همچنين قادر به ارايهو حامل) EP(ـ بتواند انواع سقط، حاملگي نابجا 7

  باشدها آن(management plans)هاي درماني طرح

  . ـ بتواند كورتاژ سقط ناقص را با راهنمايي و كمك انجام دهد8

  . ـ بتواند در پروسيجرهاي شايع ژينكولوژي، دستيار دوم باشد9
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  . كولوژي را بشناسدـ عوارض شايع پس از اعمال جراحي ژين10

* Uncomplicated                                                                                                                     

  

  : آندوكرينولوژي توليد مثل و نازايي

  . ـ آناتومي و فيزيولوژي پايه مربوط به سيستم تناسلي را بداند1

  . ي كامل در اين زمينه انجام دهدد شرح حال دقيق زوج نابارور را تهيه كرده، معاينهـ بتوان2

  .ـ علل شايع نازايي را بداند3

 .بود آندروژن، پروالكتين، غده تيروييد و غيره آشنا باشدـ با اختالالت مربوط به بلوغ، قاعدگي، زياد4

  

  ): انكولوژي(شناسي سرطان

  . هاي ژينكولوژيك آشنا باشدرات باليني بدخيميـ با اپيدميولوژي و تظاه1

  . هاي ژينكولوژيك را بداندگري بدخيميـ غربال2

هاي يا بيماري (GTDهاي جفتي و سرطانهاي ژينكولوژيك ـ بتواند يك ارزيابي اوليه را براي بدخيمي3

  .  آشنا باشد(FIGO staging) بندي فيگوهاي مرحلهانجام دهد و با سيستمتحت نظارت ) تروفوبالستيك

   .هاي تروفوبالستيك آشنا باشدژينكولوژيك و بيماريهاي  بدخيميدرمانكلي اصول ـ با 4

  . لوژيك آشنا باشدوهاي ژينك بدخيميدردرماني ـ با اصول كلي شيمي5

  

  :هاي نوزاديمراقبت

گذاري براي اتاق زايمان، از جمله لوله در نوزادهاي ي اورژانسـ اصول احياي نوزاد را به طور كامل بداند و با اداره1

  .آشنا باشدنوزاد، 

  .ـ با عاليم سندرم زجرتنفسي آشنا باشد2

 . ها را اجرا نمايدـ اصول كنترل حرارت مربوط به نوزاد را بداند و بتواند آن3

  . ي نوزادان متولد شده از مادران ديابتي را بداندـ موضوعات مربوط به اداره4

  .ها مشاركت كندي آنههاي اولي نوزادان دچار سندرم آسپيراسيون مكونيوم را تشخيص داده و در مراقبت بتواندـ5

  

  روش تحقيق و آمار حياتي 

Iـ دانش نظري  

  ـ آمار1

  : دستيار بايد موارد زير را بداند

  ـ آمار توصيفيالف

  )ميانگين، ميانه و نما(زي كهاي مرـ شاخص1

  هاي پراكندگيـ شاخص2

  ـ جداول فراواني3

  اي و هيستوگرامـ نمودارهاي ستوني، دايره4

  ـ آمار تحليليب
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  ـ مفهوم آزمون فرضيه1

  ـ مفهوم برآورد و حدود اطمينان2

* Complicated                                                                                                                           

 value - Pـ مفاهيم خطاي نوع اول، نوع دوم و 3

  ) در حد آشنايي(مطالعه ) power(ـ عوامل مؤثر بر روي حجم نمونه و توان 4

  

  ـ روش تحقيق2

  : دستيار بايد با موارد زير آشنا باشد

  ) پروپوزال(ـ چگونگي تهيك پيشنهاد پروژه پژوهشي 1

  ) bias(ـ مفهوم خطاي تصادفي و خطاي سيستماتيك 2

  )  شاهدي، كوهورت، كارآزمايي بالينيـتوصيفي، مقطعي، مورد(ـ انواع مطالعات 3

  

  )EBM or Evidence based Medicine(ـ پزشكي مبتني بر شواهد 3

  . آشنا باشدEBMهاي مرتبط با اساس طالعات مختلف در حيطهبندي نتايج حاصل از مـ دستيار بايد با نحوه درجه

IIهاـ مهارت  

  . رسي به منابع مورد نياز انجام دهدجو در اينترنت را براي دستو بتواند جستـ1

  .  آشنا باشدepi info و يا spssافزارهاي آماري نظير ـ با طرز استفاده از نرم2

  . دستيار بايد با استفاده از مفاهيم آماري و دانش متدولوژي تحقيق، قادر به انجام يك پروژه تحقيقاتي باشد

 

IIسال دومـ   

را ها نآهاي كسب شده در سال اول را ارايه داده و كه بايد بتواند مهارتدر پايان سال دوم، دستيار عالوه بر اين

  : بخشد، بايدارتقا

  

  :عمومي

-دار، و بكارگيري روش هدف"يمعاينه"، "گيريحالشرح"بتواند ها، ـ با توجه به آشنايي با صور مختلف بيماري1

  .  مؤثرتري را انجام دهدو درمانيهاي تشخيصي 

  .ـ بتواند به شكل كارآمد با همكاران و ساير پرسنل ارتباط برقرار كند2

  . نشان دهداي ي زنان و زايمان را به شكل پيوستههمندي و تعهد خود نسبت به رشتـ بتواند عالقه3

- ن، و شركت فعال و حضور در كنفرانسـ بتواند نشان دهد كه در يادگيري از طريق تحقيق، مطالعه، بررسي متو4

  .پيشرفت حاصل كرده است، ژورنال كالب، گزارش صبحگاهي ها

ـ بتواند التزام خود را به تداوم در آموزش از طريق همكاري در آموزش كارآموزان، كارورزان و دستياران سال اول 5

  .نشان دهد

  .اني داشته باشداي تشخيصي و درمهمرتبط با روشهاي ـ درك صحيحي از هزينه6
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  :هاي سرپاييمراقبت

  :هاي سال قبل، دستيار بايدسازي آموختهضمن ارتقا و بهينه

  .ها ارايه دهدهاي آنتري را به بيماران و خانوادهـ بتواند آموزش و راهنمايي گسترده1

پلنت و نور( بارداري گيري ازگذاشتن و برداشتن وسايل پيش  واسمير،ـ بتواند پروسيجرهاي سرپايي مانند پاپ2

IUD (را انجام دهد.  

  . را بداندCV Lineو ) شامل كات داون (IV Line اورژانس مانند گذاشتن هاياصول انجام پروسيجر-3

عفونت دستگاه تنفس فوقاني ) ونه محدود به(اي شامل ي مشكالت سرپايي غيرژينكولوژيك پايهـ اصول اداره4

(URI)،ش فشارخون، اختالالت تيروييد، ديابت شيرين، آسم، گاستريت، آرتريت و غيره  التهاب گوش مياني، افزاي

  .را بداند

ها را گيري از بارداري و سقط را بداند و بتواند آناجتماعي و مذهبي مربوط به پيش ـ موضوعات سياسي، فرهنگي،5

  .ها تشريح كندهاي آنبراي بيماران و خانواده

 

  :مامايي

  :هاي سال قبل، دستيار بايدآموختهسازي ينهعالوه بر ارتقا و به

ها به بيماران آموزش الزم ـ بتواند تغييرات فيزيولوژيك طبيعي مربوط به حاملگي را تشخيص داده و در مورد آن1

  .را بدهد

را ها  آنهاي پاراكلينيكي مناسبـ آناتومي و فيزيولوژي طبيعي و غيرطبيعي جنين را بداند و بتواند به كمك روش2

  .تشخيص داده و اداره نمايد

،  آمنيوسنتز،CVSهاي تشخيصي قبل از تولد مشتمل بر تري از ژنتيك، مشاوره ژنتيك و آزمونـ درك عميق3

  .كوردوسنتز و مطالعات خوني جنين را داشته باشد

ه دهد، همچنين اين  اراي*پيچيده ـ بتواند مراقبت و آموزش پيش از بارداري و پيش از زايمان را به بيماران غير4

  .خدمات را به بعضي از بيماران پرخطر مانند افراد هيپرتانسيو و ديابتيك، تحت نظارت، ارايه دهد

  .هاي مامايي را ارايه دهدـ بتواند اقدامات خط اول براي اورژانس5

 fetal)ي يا  و مونيتورينگ جنين،NST,OCT,BPS(سالمت جنين هاي ارزيابي آزمونهاي ـ اصول و انديكاسيون6

monitoring را تفسير كندهارا بداند و بتواند آن .  

-خانم را بداند و بتواند درمان طبي مناسب براي  و شيردهيبندي براي استفاده از داروها در حاملگيـ سيستم طبقه7

  . انتخاب كند،مشكالت طبي با و شيرده هاي حامله

ي آب  پارگي زودرس كيسه،(preterm labor)م، زايمان زودرس ي دوـ بتواند مواردي چون سقط جنين در سه ماهه8

 (PROM ، Rh  بههاي مربوطقلويي، بيماري، چند(IUGR)ي محدوديت رشد داخل رحم ، خونريزي در حاملگي،(

ها را با را تشخيص داده و آن (IUFD) زايمان واژينال پس از سزارين، و مرگ داخل رحمي ،post-termحاملگي

  .ندكمك اداره ك

همراه با ديستوشي را با **ي هپيچيد هاي ـ بتواند زايمان واژينال طبيعي را انجام دهد، همچنين بتواند زايمان9

  .كمك انجام دهد

  .ها شركت نمايدتشخيص دهد و به عنوان كمك اول در ترميم آنرا ) 4 و 3درجه  (پرينههاي ـ بتواند پارگي10

  . نظارت انجام دهدـ بتواند بلوك عصب پودندال را با11

   .اداره كندبا نظارت  پيچيده را ـ بتواند زايمان12

  .را با كمك انجام دهد و وكيوم outlet)  و(lowـ بتواند زايمان با فورسپس 13
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  .ـ بتواند عمل سزارين غيرپيچيده را با كمك انجام دهد14

درد يي داشته باشد و با اصول زايمان بيي ماماهها در حيطحسي و دردبري و عوارض آنتري از بيـ درك عميق15

  .آشنا باشد

  . در اتاق زايمان از نوزاد دچار ديسترس مراقبت كند ـ بتواند16

عوارض پس از  همچنين بتواند ، بيماران پيچيده و غيرپيچيده ارايه دهدههاي پس از زايمان را بـ بتواند مراقبت17

  . زايمان را تشخيص داده و با كمك اداره كند

  .ـ بتواند عوارض ناشي از شيردهي را اداره كند18

ي سينه، شكم و سر، قفسه (اي جنينيـ بتواند سونوگرافي پايه مشتمل بر ارزيابي سن حاملگي و آناتومي پايه19

  . را تحت نظارت انجام دهد)اندامها

  :ژينكولوژي

  :هاي سال قبل، دستيار بايدسازي آموختهضمن ارتقا و بهينه

   ، اختالالت پوستي،نواژولو،  هاي اختالالت شايع ژينكولوژيك از جمله خونريزي غيرطبيعي رحمي، عفونتـ بتواند1

خيم پستان و هاي خوش، آندومتريوز، بيماريمزمن لگني هاي لگني، درد، توده (STD)مقاربتيهاي بيماري

  .ها ارايه كندگاالكتوره را تشخيص داده و بتواند طرح درماني براي آن

  . ها را بداندهاي درماني آني احشاي لگن را تشخيص داده، ارزيابي كرده و راههدارندهاي نگهـ بتواند اختالالت بافت2

 . آشنا باشد......) ، ادم پولمونر و ARDS، سپسيس، ICU )TSSي بيماران بستري در ـ با اداره3

  .و با درمان طبي و جراحي حاملگي خارج رحمي آشنا باشدگيري كند ها و حاملگي موالر را اداره و پيـ بتواند سقط4

  . را با راهنمايي و كمك انجام دهد(D&C)ـ بتواند ديالتاسيون و كورتاژ 5

  ها، ميومكتومي،ـ بتواند در پروسيجرهاي شكمي مشتمل بر هيستركتومي، سيستكتومي تخمداني، برداشتن تخمدان6

  لگي خارج رحمي و ترميم صدمات مثانه، كمك دوم باشد؛ همچنينستومي، سالپينگكتومي، جراحي حاموگسالپين

  .هاي انجام اين پروسيجرها را بداند انديكاسيون

  . الپاراسكوپي را بداند و بتواند در الپاراسكوپي تشخيصي كمك اول باشداي ـ اصول پايه7

 روتين براي پروسيجرهاي ژينكولوژيك را هايرا به بيمار ارايه داده، ارزيابيهاي الزم پيش از عمل ـ بتواند آگاهي8

  .انجام دهد

  . ها آشنا باشدبراي آنهاي درماني مناسب طرح با ها را ارزيابي كند وهاي مكرر را تشخيص داده، آنـ بتواند سقط9

  . سركالژ گردن رحم را بداند و بتواند تحت نظارت آن را انجام دهدهايـ انديكاسيون10

 ،تحت نظارت،  بيوپسي از ولو را وهاي ولوتراپي سرويكس، تخليه آبسه كرايوي، پوليپكتومي،ـ بتواند كولپوسكوپ11

  .انجام دهد

  . ـ بتواند سونوگرافي ژينكولوژي طبيعي شامل بررسي رحم و تخمدان را انجام دهد12

  

  :آندوكرينولوژي توليد مثل و نازايي

  :بايدهاي سال قبل، دستيار سازي آموختهضمن ارتقا و بهينه

 .ـ بتواند بررسي سرپايي زوج نازا را انجام دهد1

 .ي زنان و مامايي را بداند و بتواند اين معلومات را ارتقا دهدريز شايع در حيطهـ اختالالت غدد درون2

  ):انكولوژي( سرطان شناسي

  .ي بيماران مشكوك به بدخيمي ژينكولوژيك را با نظارت انجام دهدـ بتواند ارزيابي اوليه1

  .  ژينكولوژيك را به بيماران بدهدهاي الزم در مورد بدخيميهايـ بتواند آگاهي2
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  .هاي ژينكولوژيك داشته باشدشناسي بدخيميـ درك صحيحي از بافت3

  . نكولوژيك را بداندهاي ژيسرطان  (FIGO staging)ي فيگوبندـ مرحله4

  . ژينكولوژيك را بداندي هاگيري هر يك از بدخيميي پيـ اصول درمان و نحوه5

  . را بدانددرماني و عوارض آني شيميـ اصول اوليه6

  .داشته باشد) پرتودرماني(درك صحيحي از اصول راديوتراپي ـ 7

  . ينكولوژيك درك صحيحي داشته باشدهاي ژآگهي بدخيميـ در مورد پيش8

  

  ): ماماييمرتبط با زنان و (طب سالمندان 

  . اشتي اين دوران را بداندهاي بهدـ اصول مراقبت1

  . هاي مربوط به اين دوران را بداندگري بيماريـ اصول غربال2

- ي مشكالت شايع اين دوران نظير مشكالت دوران يائسگي، مشكالت ادراري و خونريزيي برخورد و ادارهـ نحوه3

  . هاي رحمي را بداند

  . داشته باشد(palliative care) ي تسكينيهادرد و مراقبت) (managementي ـ درك صحيحي از اداره4

 . عنوان جزيي طبيعي از زندگي داشته باشدـ درك صحيحي از مرگ به5

  .ـ بتواند براي وقتي كه هدف، آسايش بيمار است تدابير مراقبتي مناسبي اتخاذ كند6

- د داشته و بتواند بهاي براي مراقبت از بيماران سالمنـ ديد مثبتي نسبت به ارزش همكاري گروهي بين رشته7

  .عنوان جزيي از اين تيم عمل كند

 بتواند با چنين ، واي دارند نيز نقش عمده ويـ بداند كه در مراقبت از بيمار در حال مرگ، خانواده و ساير بستگان8

  .ها در مورد مرگ ارتباط مناسبي برقرار كندي آنهبيماراني و خانواد

  .ي بيماران رو به موت آشنا باشدذيه تغدر موردهاي پيشرفته ـ با روش9

 .منزل آشنا باشدو (hospice)  در آسايشگاهتموـ با مراقبت از بيماران رو به 10

  

  هاي نوزادي مراقبت

 مشاركت فعالي (ACLS)رفته  را انجام داده و در احياي پيش(BLS)ـ اصول احياي نوزاد را بداند، بتواند احياي پايه 1

  .داشته باشد

  .از آن در نوزادان ترم و پره ترم آشنا باشدگيري هاي پيشلل و عاليم سپسيس و راه با عـ2

  . با علل و عاليم خونريزي داخل مغزي در نوزادان ترم و پره ترم آشنا باشدـ3

  . را در نوزادان انجام دهدGomco بتواند ختنه با حلقا ـ4

  

IIIـ سال سوم  

  :قبل، دستيار بايدهاي هاي سالسازي آموختهنهدر پايان سال سوم، عالوه بر ارتقا و بهي

  

  :عمومي

  . ارايه دهد تحقيق كند و يك كنفرانس تحقيقيماماييي زنان و ـ بتواند در مورد يك موضوع در حيطه1

تر، كارآموزان و كارورزان پزشكي ـ بتواند نشان دهد كه مهارت و تعهد الزم را براي آموزش به دستياران سال پايين2

  .ير كاركنان بهداشتي داردو سا
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 evidence based medicine)( "طبابت مبتني بر شواهد"يا  ـ توانايي طبابت براساس مدارك و مستندات علمي روز3

  .را تحت نظارت هيأت علمي، داشته باشد

  .شنا باشدآـ درماني ـ با مسايل اقتصادي خدمات بهداشتي4

  

  :هاي سرپاييمراقبت

  .عهده بگيردي مشكالت سرپايي شايع را بهزيابي، تشخيص و ادارهـ بتواند مسؤوليت ار1

گيري از بارداري، سقط، تنظيم دهنده در ارتباط با موضوعاتي نظير پيشان يك مشاور و آموزشعنوـ بتواند به2

  . خانواده و مسايل جنسي عمل كند

ي جنسي، تجاوز و سوء استفادهنظير يي هادر بحرانـ بتواند با رعايت موازين قانوني و با استفاده از امكانات مناسب، 3

  .عمل آوردبه را هاغيره، معاينات و اقدامات مناسب با توجه به مدارك موجود در اين زمينه

  :ـ بتواند پروسيجرهاي طبي زير را با حداقل نظارت انجام دهد4

هاي سطحي، آبسه، درناژ (HSG) ، هيستروسالپنگوگرافي(FNA)، بيوپسي سوزني LEEPكولپوسكوپي با بيوپسي، 

  . و بلوك پاراسرويكال(EB)بيوپسي آندومتر 

  . را انجام دهد )داونكاتشامل (IV line ـ بتواند پروسيجرهاي اورژانس مانند گذاشتن 5

  

  :مامايي

حاملگي را ك و پاتولوژي كهاي الزم در مورد شكايات و عاليم مربوط به تغييرات فيزيولوژيـ بتواند به بيماران توصيه1

  .ارايه دهد

ي ـ با فيزيولوژي و تكامل جنين طبيعي و غيرطبيعي آشنايي كامل داشته باشد، همچنين بتواند براي اداره2

  .هايي ارايه دهدچنين عوارضي در حين حاملگي طرح

هاي الزم ژنتيك را تشخيص داده، آزمايش، موارد خطر  را انجام دهدهاي ژنتيكي بيماريي اوليهـ بتواند مشاوره3

  .و قادر به انجام آمنيوسنتز تحت نظارت باشدرا بداند 

  .، تحت نظارت، ارايه دهد زايمان را به بيماران پرخطر پيچيدهزهاي قبل از بارداري و قبل اـ بتواند مراقبت4

  .يماران حامله، تحت نظارت انجام دهدي بارتولن را در به برداشتن كيست تخمدان و عمل آبسـ بتواند سركالژ،5

را انجام داده، } )تحت نظارت() BPS( و )بطور مستقل، OCT و ،NST({ارزيابي سالمت جنين هاي ـ بتواند آزمون6

  .تفسير كند

  .هاي مامايي را اداره كندـ بتواند اورژانس7

هاي قلبي، ، مشكالت خوني، بيماريهاهاي سيستم ادراري، عفونتـ عوارض طبي حاملگي مانند ديابت، بيماري8

 عروقي ـ بافت ريز، اختالالتهاي ريوي، اختالالت تناسلي، مشكالت سيستم عصبي، اختالالت غدد درونبيماري

ها را اداره ها را بداند و بتواند زايمان آنهمبندي، مشكالت رواني، استفاده از مواد مخدر و غيره را شناخته، آن

  .كند

ض حاملگي مشتمل بر زايمان زودرس، خونريزي در سه ماهه دوم و سوم، افزايش فشارخون، ـ بتواند عوار9

ي آب ترم، پارگي زودرس كيسهچندقلويي، محدوديت رشد، ايزوايمونيزاسيون، ديستوشي، حاملگي پست

(PROM) مرگ داخل رحمي ،(IUFD)ها را اداره كند و غيره را بشناسد و آن.  

  . دندال را انجام دهدـ بتواند بلوك عصب پو10
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 غيرطبيعي هاي زايمان وارزيابي جنين، القا و تشديد ليبر،از جمله ( زايمان مراحل مختلفهاي ـ بتواند مراقبت11

را به بيماران )  و زايمان واژينال پس از سزارينسزارين دوقلويي، ديستوشي، ، زايمان بريچ،وكيوم، فورسپس(

  . پيچيده ارايه دهد

اقدامات مربوط به احياء، : ونريزي و شوك پس از زايمان را اداره كند، از جمله اين اقدامات عبارتند ازـ بتواند خ12

  .هاي كانال زايمانشناخت مشكل، كوراژ جفت، كنترل آتوني رحم، و ترميم پارگي

  . را با نظارت ترميم كند) 4 و 3ي هدرج(هاي پرينه ـ بتواند پارگي13

  .پيچيده را قبل از عمل تشخيص داده و تحت نظارت انجام دهدهاي نـ بتواند موارد سزاري14

ي در اتاق زايمان، با همكاري متخصصان يا دستياران رشتهرا  هاي نوزاداني اورژانسههاي اوليـ بتواند مراقبت15

  .  دهدنجامهاي كودكان ابيماري

را به بيماران پيچيده و  follow-up care) ( گيرانهپيهاي  مراقبتوهاي قبل، حين و پس از زايمان ـ بتواند مراقبت16

  .غيرپيچيده انجام دهد

گيري پارامترهاي تعيين اندكس مايع آمنيوتيك، گريدينگ جفت، اندازهمشتمل بر ـ بتواند سونوگرافي مامايي 17

  ،بيومتريك

BPS (Biophysical Profile Scoring) ،تراي را تحت نظهاي كل و تشخيص آنوماليبررسي طول سرويكس 

  .انجام دهد

  .ـ دانش وسيعي در مورد شيردهي داشته و بتواند بيماران را در اين خصوص به شكل مناسبي آموزش دهد18

  

  :ژينكولوژي

ها را براي چنين بتواند آنهاي درماني براي اكثر اختالالت ژينكولوژيك را ارايه دهد و همـ بتواند طرح1

  .بيماران شرح دهد

 ترميم قدامي و خلفي را انجام دهد و در انجام هيستركتومي واژينال و اعمال جراحي مربوط به ـ بتواند2

  . شدعنوان كمك اول مشاركت داشته با، به"برچ" و "مارشال ماركتي"اختياري ادراري نظير بي

  .هاي درماني را براي بيماران تشريح كندـ بتواند اختالالت شايع پستان را اداره كرده، طرح3

  . مشاركت داشته باشدICUـ بتواند در مراقبت از بيماران بستري در 4

گيري مربوطه را انجام هاي درماني و پيـ بتواند انواع سقط، مول و حاملگي خارج رحمي را اداره كرده، طرح5

  . دهد

ها، سيستكتومي تخمداني، برداشتن تخمدان ،ـ بتواند در اعمال جراحي مشتمل بر هيستركتومي6

ي برداري از دهانه، سالپينگوستومي، سالپينگكتومي، جراحي حاملگي خارج رحمي، مخروطكتوميميوم

  .  رحم و  ترميم صدمات مثانه، جراح اول يا كمك جراح اول باشد

   .تر آموزش دهد به دستياران سال پايين راي ژينكولوژيـ بتواند اعمال جراحي غيرپيچيده7

  .ها را تحت نظارت اداره كندبداند و بتواند آن ژينكولوژي را هايـ عوارض ناشي از جراحي8

 )هاي سيستم ژنيتالهاي لگني و آنوماليمانند بررسي توده(هاي تشخيصي ژينكولوژيك ـ بتواند سونوگرافي9

  .را تحت نظارت انجام دهد

  

  :آندوكرينولوژي توليد مثل و نازايي

  .ها ارايه كندهاي درماني مناسبي براي آنبتواند طرحند و ا بدا توليد مثل رريزـ اختالالت غدد درون1
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 ، تلقيح داخل رحمي(egg retrieval)ـ بتواند در پروسيجرهاي مربوط به نازايي مشتمل بر گرفتن تخمك 2

Insemination) or IntraUterine IUI(انتقال رويان ، (embryo transfer) الپاراسكوپي، هيستروسكوپي، و ،

 OHSS (Ovarian Hyperstimulationي بيماران مبتال به سندرم  و اداره،(HSG)وگرافي هيستروساپنگ

Syndrome)مشاركت كند.   

  

  ):انكولوژي( سرطان شناسي

  .انجام دهدهاي ژينكولوژيك را ـ بتواند ارزيابي بيماران مشكوك به بدخيمي1

 هاي ژينكولوژيكي بدخيميگيري كليهو پيي جامع ه ادار، وشناسيهاي بيماري، آسيبـ درك مطلوبي از فرم2

  .اشد داشته ب(GTN)هاي تروفوبالستيك و بيماري

  .ك دوم مشاركت نمايدعنوان كمـ بتواند در اعمال جراحي مربوط، به3

 

IVـ سال چهارم:  

  :هاي قبل، دستيار بايدهاي سالدر پايان سال چهارم ضمن ارتقا و بهينه نمودن آموخته

  

  :عمومي

  .پيچيده نظارت كند مشكالت دارايمراقبت از بيماران اعمال جراحي و تر در اند بر كار دستيار سال پايينـ بتو1

هاي ژينكولوژي و مامايي عمومي ي جنبهـ بتواند نشان دهد كه دانش علمي، باليني و فني بااليي در مورد كليه2

  .دارد

  .ي ژينكولوژي و مامايي را تقبل كند حيطهـ بتواند به طور مستقل مسؤوليت مراقبت از بيماران در3

  .شفاف، به طور مستقل عمل جراحي انجام دهدگيري ـ بتواند با داشتن سطح بااليي از مهارت فني و تصميم4

  .ي مراقبت به بيماران سرپايي به شكل كارآمدي، در زمان مناسب انجام وظيفه كندـ بتواند در ارايه5

 موضوعات اخالقي، در نظر گرفتنتر و دانشجويان پزشكي را با ستياران سال پايينهاي علمي با دـ بتواند بحث6

  .ي زنان و زايمان، هدايت كندهاي مرتبط با رشت و حرفهيعرواني ـ اجتما

  . داشته باشدهاـ توانايي اخذ مشاوره و جلب همكاري مناسبي از متخصصان ساير رشته7

هاي مناسبي  راهنمايي،تر و دانشجويان پزشكي را ارزيابي كردهال پايينها و دانش دستياران سـ بتواند مهارت8

  .ها ارايه دهدبراي ارتقاي اين مهارت

  .ي طب را داشته باشدي مسايل قانوني و اداري در حيطهـ توانايي قبول مسؤوليت در زمينه9

  .گيري كندـ بتواند بيماران را به شكل مناسبي پي10

  

  :مامايي

هاي الزم را  اين تغييرات، آموزشيادارهفيزيولوژيك و پاتولوژيك حاملگي را بشناسد و بتواند ضمن ـ تغييرات 1

  .نيز به بيماران ارايه دهد

 را شناخته، اداره كند و (diagnostic studies)ـ بتواند اثرات ناشي از تغييرات حاملگي بر مطالعات تشخيصي 2

  .اسبي تفسير نمايدهمچنين نتايج اين مطالعات را به شكل من

  .هاي همراه با اختالالت مربوط به تكامل و فيزيولوژي جنين را اداره كندـ بتواند حاملگي3

  .هاي جامع قبل از بارداري را به بيمار ارايه كندـ بتواند مراقبت و آموزش4

  .اي را به بيمار ارايه كندـ بتواند آموزش و ارزيابي ژنتيك پايه5
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  .ارايه دهدخطر را ري پاي پيش از زايمان براي بيماران پيچيدههـ بتواند مراقبت6

  .ها عمل نمايدـ بتواند نياز به مطالعات ارزيابي جنين پيش از زايمان را تعيين كرده، آن را تفسير كند و براساس آن7

   .اي كورتاژ تخليهي دوم را بشناسد و بتواند آن را اداره كند، از جمله انجام القاي ليبر وـ سقط در سه ماهه8

  . را انجام دهد) 4 و 3درجه (گيهاي پرينه ـ بتواند ترميم پار9

  .حسي و دردبري در مامايي و عوارض آن داشته باشدـ درك عميقي از بي10

  .هاي الزم را ارايه دهدي بيماران پس از زايمان مراقبتـ بتواند به همه11

ونت، ترومبوفلبيت، آمبولي ريوي، ماستيت و غيره را اداره كند و ـ بتواند عوارض پس از حاملگي مشتمل بر عف12

  . هاي الزم را انجام دهدمشاوره

شامل سزارين  نمايد، اين اقدامات ادارهتر  بتواند خونريزي و شوك پس از زايمان را در موارد پيچيده- 13

استر، درمان وارونگي هيستركتومي، هيستركتومي بعد از زايمان واژينال، بستن عروق رحمي و هيپوگ

بديهي است در شرايط اورژانس درخواست كمك از اقدامات ضروري  (.باشدها ميرحمي و تشريح حالب

  )است

گيري پارامترهاي بيومتريك، اندازه، BPS (Biophysical Profile Scoring)ـ بتواند سونوگرافي مامايي نظير 14

  . را مستقًال انجام دهد) major (هاي اساسيسرويكس و تشخيص آنوماليبررسي طول 

  

  :ژينكولوژي

  .گيري بيمار ارايه نمايدهاي غيرطبيعي رحمي را ارزيابي و اداره كرده، طرح مناسبي براي پيـ بتواند خونريزي1

/ اين كار مشتمل است بر درمان طبي، كرايوتراپي و. هاي واژن و ولو را تشخيص داده، درمان كندـ بتواند عفونت2

هاي زردرماني كونديلوما، خارج نمودن جسم خارجي، و ارزيابي وجود بيماري سيستميك و ساير عفونتيا لي

  .زمانهم

  .ها را تشخيص داده، درمان كندهاي ولو را بشناسد و بتواند آنها و درماتوزـ ديستروفي3

  .ـ بتواند درد هنگام مقاربت، درد ولو و واژينيسموس را اداره كند4

. . .  و HIVهاي مقاربتي را تشخيص داده، درمان كند و در مواردي از قبيل ابتال به ي بيماريليهـ بتواند ك5

 .هاي الزم را ارايه نمايدراهنمايي

  . را انجام دهد Wurd catheter  هاي بارتولن از جمله گذاشتني كيستـ بتواند اداره6

هاي مقاربتي در عصر سازي بيماران مبتال به بيماريـ بتواند نشان دهد كه نسبت به موضوعات مرتبط با آگاه7

صالح سازي شريك جنسي مشاركت كند و موارد را به مراكز ذيحاضر حساسيت دارد، همچنين بتواند در آگاه

  . گزارش دهد

ست ، همچنين بتواند در صورت نياز با يك انكولوژيهاي لگني را تشخيص داده، ارزيابي و اداره كندـ بتواند توده8

  .ي الزم را انجام دهدمشاوره

راتومي يا الپا(جراحيخوردگي و پارگي آن اقدامات مناسب پيچهاي تخمدان، ـ بتواند در مورد كيست9

  .را انجام دهد) الپاراسكوپي

  .ـ بتواند درد مزمن لگني را تشخيص داده و آن را اداره كند10

به الپاراسكوپي   وجراحي، هاي طبيشامل مداخله(داره كند ـ بتواند ليوميوما و آندومتريوز را تشخيص داده، ا11

   )دار شدن يا نشدن در آيندهي بيمار در مورد بچههتناسب خواست
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آزمايشات تشخيصي  درخواست شامل( د اداره كن،خيم پستان را تشخيص دادههاي خوشـ بتواند بيماري12

ي درد پستان، گاالكتوره و ه ادار،open biopsy اي سيستيك،همناسب، انجام آسپيراسيون سوزني توده

  ).عفونت

   .گري علمي انجام دهد براساس اصول غربالهاي پستانـ بتواند اقدامات الزم را در جهت بيماريابي بدخيمي13

ها با متخصصان ساير  را تشخيص داده و در درمان آنARDSـ بتواند سندرم شوك سمي، شوك عفوني و 14

  .اري نمايد همكمرتبطهاي رشته

ها را هاي آلرژيك را بداند و بتواند آن و ارزيابي واكنشCPRوضعيت هموديناميك، ) پايش(ـ مانيتور كردن 15

  .انجام دهد

و ) يا الپاراتومي/ الپاراسكوپي و(شامل درمان طبي، جراحي [ـ بتواند حاملگي نابجا را تشخيص داده، اداره كند 16

 چنين هم

  .]گيري مناسب بيمارپي

  . ختم نمايد )طبي و جراحي(هاي مناسبرا با روشكمتر  هفته و 16هاي ـ بتواند در موارد مجاز حاملگي17

و  X-ray ،CT Scan ،MRI  سونوگرافي،هاي تشخيصي تصويربرداري نظيرـ بتواند در موارد مناسب تست18

  .ها را تفسير نمايدايزوتوپ را درخواست نموده و نتايج آن

، كيست تخمدان، هاي لگنيواژينال را جهت بررسي مواردي از قبيل توده سونوگرافي شكمي و ترانسـ بتواند19

  . ميوم رحمي، حاملگي خارج رحمي، و بررسي آندومتر و فوليكولوگرافي را انجام دهد

  

  :آندوكرينولوژي توليد مثل و نازايي

شامل مطالعات (يص داده، درمان كند تشخنث را ؤهاي تكاملي سيستم تناسلي جنس مـ بتواند آنومالي1

ها، درمان ريز و الكتروليت ژنتيك، ارزيابي غدد درونهايي فيزيكي مناسب، بررسيتشخيصي مانند معاينه

همچنين درك مناسبي از مفاهيم رواني ـ ). در اين زمينهالزم هاي و مشاورههاي جراحي درمانهورموني، 

  .  داشته باشدي وياجتماعي براي بيمار و خانواده

هاي سني اطفال و نوجواني مبتال به مشكالت ژينكولوژيك مانند درد، ترشح، توده و ـ بتواند بيماران، در رده2

  . همچنين بتواند هايمنوتومي را انجام دهد.جسم خارجي را به شكل مناسبي ارزيابي كند

  .ـ بتواند اختالالت مربوط به بلوغ را تشخيص داده، اداره كند3

  . را ارزيابي و درمان كندPMS بتواند ديسمنوره وـ 4

  .هاي رحمي ديسفونكسيونل را ارزيابي و درمان كندـ بتواند خونريزي5

  .ـ بتواند آمنوره و هيرسوتيسم را ارزيابي و درمان كند6

 الزم را ارايه هايـ بتواند ارزيابي اصولي در مورد نازايي انجام دهد و در اين مورد به بيمار و زوج وي راهنمايي7

  .دهد

ه ك [ART (Assisted Reproductive Technology)]جديد درمان نازايي هاي ـ درك عميقي از تكنولوژي8

  .درس هستند داشته باشحاضر در دستدرحال

  . را اداره كند(climacteric)ـ بتواند شكايات ناشي از يائسگي و دوره پيش از آن 9

هاي جايگزيني و عوارض آن راهنمايي كرده، هاي آن و درمان درمان هورموني، روشـ بتواند بيماران را در مورد10

  .هاي هورموني را اداره كنداثرات جانبي درمان

با (هاي مناسب ـ بتواند اختالالت مادرزادي مجاري مولرين را ارزيابي نموده، تشخيص دهد و در انجام درمان11

  . مشاركت نمايد . .) .استفاده از هيستروسكوپ، الپاراسكوپ و 
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  ):انكولوژي(سرطان شناسي

  .ـ بتواند ديسكسيون رتروپريتونئال را انجام دهد1

- ژينكولوژي و بيماريهايگيري مراحل مختلف سرطانپي  ودرماني، راديوتراپيـ اصول درمان جراحي، شيمي2

  . را بداندهاي تروفوبالستيك

نايي كامل داشته باشد و بتواند در اعمال جراحي مربوط  آش"هيستركتومي راديكال"ـ با تكنيك جراحي 3

  . مشاركت نمايد

  .بيماران در حال مرگ را بداندتسكيني هاي نهايي و ـ مراقبت4

  

  :اوروژينكولوژي

شامل . (اختياري ادراري اكتسابي را ارزيابي و موارد ژينكولوژيك آن را اداره كندـ بتواند اشكال مختلف بي1

همچنين ). هاي طبي و جراحيهاي تشخيصي، درماني فيزيكي و روششرح حال و معاينهپاتوفيزيولوژي، 

را ارزيابي كند، قدرت عضالت پرينه را  post voiding residue (PVR) را انجام دهد، q-tipبتواند آزمون 

اي را انجام ها آشنا باشد، و بتواند سيستوسكوپي پايههاي سيستومتريك و تفسير آنآزمايش كند، با آزمون

  .دهد

  : قبولي اعمال زير را انجام دهدـ بتواند به شكل قابل2

، پريرا (Sling)، ترميم قدامي و خلفي، پرينورافي، مارشال ماركتي، برچ، اسلينگ (TVH)هيستركتومي واژينال 

)Preyra(،(Tension-free Vaginal Tape) TVT،Gliames suspension ،(Le Fort) ترميم ، كولدوپالستي و

  . ساكرواسپينوس واژينال با حداقل كمكليگامان (suspension)انتروسل، ساكروكولپوپكسي شكمي، تعليق 

،  ارزيابي و اداره كند،كف لگن را مشتمل بر پروالپس كاملي هدارندهاي نگهـ بتواند اختالالت بافت3

و جراحي  طبي يها و ادارههمچنين تسلط كامل برآناتومي و ساختار كف لگن، تشخيص و تعيين نقص

  . اين اختالالت را داشته باشد

  .آشنا باشدهاي مثانه دردناك ـ با سندرم4

  .ي آن مشاركت نمايداي ژينكولوژيك را ارزيابي كرده و در ادارههـ بتواند انواع مختلف فيستول5

  .ي آن مشاركت نمايدكرده و در ادارهاختياري مدفوع را ارزيابي ـ بتواند بي6

  

V سال دوره بايد فرا بگيرد4ـ تجربياتي كه دستيار طي :  

  :ماماييـ موضوعات رواني ـ اجتماعي مرتبط با زنان و الف

ي تكامل جنس اهميت بارداري در زمينه. ي حاملگي و پس از زايمان را بداندـ تغييرات رواني مربوط به دوره1

هاي رواني اهميت اثرات رواني شيردهي و جنبه. دمؤنث را بشناسد و بتواند مفهوم مادر بودن را شرح ده

  .را بشناسدحاملگي در بيماراني كه از نظر جسمي و روحي بيمار هستند 

، دوران PMSدوران بلوغ، (هاي مختلف زندگي زنانه ـ بتواند تحوالت شايع روحي ـ رواني يك زن در دوره2

  . را بشناسد. . .) بارداري و يائسگي و 

گيري از بارداري و حاملگي  جواني جنس مؤنث را كه شامل بلوغ، آموزش مسايل جنسي، پيشـ تكامل دوران3

  . همچنين مهارت كافي براي برقراري ارتباط با جوانان را داشته باشد.  را بداندباشدمي
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-هاي مختلف در ارتباط با بيماريـ نشان دهد كه حساسيت و درك كافي در مورد موضوعات مربوط به فرهنگ4

  .  را داردماماييهاي زنان و 

  . ـ نيازهاي جنسي زنان را بداند5

  تا حدودي و گرفتهحال جنسي جنسي را بداند و بتواند شرحهايـ موضوعات رواني مربوط به جنسيت و رفتار6

  . انجام دهدرا آن هاي درمان

عات را با توجه به فرهنگ جامعه و بتواند اين موضو را بداند خانوادگيهاي ـ اهميت موضوعات مربوط به خشونت7

  . ها را راهنمايي كندو با نهايت دقت و احتياط براي بيماران تشريح كرده و آن

ـ اهميت موضوعات مربوط به اعتياد به مواد مخدر را بداند و بتواند اين موضوعات را براي بيمار تشريح كرده و 8

   .ها را راهنمايي نمايدآن

  .درماني را در دوران حاملگي بدانداي روانهـ عوارض و خطرات دارو9

 ضد و نقيض بر بيمار اثر ها و مسايلنظركه چگونه اختالفـ اهميت ارتباط با بيمار و پرسنل پزشكي و اين10

  .خواهد گذاشت را بداند

  .  را بداندembryo reductionـ موضوعات رواني مربوط به سقط، ناموفق بودن حاملگي و 11

ها را تشريح  و فرزندخواندگي را بشناسد و بتواند آن(ART)باروري هاي كمكمربوط به تكنولوژيـ موضوعات 12

  . كند

  .داشته باشدهاي الزم براي تطابق با بيماران مبتال به اختالالت شخصيتي و اضطرابي را ـ مهارت13

  .  را اداره كندPMSـ بتواند 14

  . ي و يائسگي را اداره كندـ بتواند مشكالت روحي مربوط به هيستركتوم15

  .  را بشناسد و بتواند بيماران را راهنمايي كندbody imageـ اختالالت خوردن و 16

  . هاي الزم را در اين زمينه ارايه نمايدخوردگي را بشناسد و بتواند راهنماييرواني مربوط به سالـ ـ مشكالت روحي17

هاي ژينكولوژيك و بيماران در حال مرگ را بداند و چار سرطان رواني مربوط به بيماران دــ مشكالت روحي18

 بتواند

  . هاي الزم را در اين زمينه ارايه نمايدراهنمايي 

  

  :ـ اخالق پزشكيب

  . ـ اهميت حفظ اسرار بيمار را بداند1

  . ـ توانايي ارزيابي و ارتقاي خود را داشته باشد2

  . شكل مناسبي همكاري داشته باشد بهدرمانيـ ـ بتواند با ساير اعضاي يك تيم بهداشتي3

طينتي و خوشـ درك صحيحي از مفاهيم اساسي در اخالق پزشكي مانند استقالل رأي، نيكوكاري، عدالت، 4

  . كار بردي زنان و زايمان بهته باشد و بتواند اين مفاهيم را در حيطهداش

  .بتواند رفتار و عملكرد پزشكي خود را با آن منطبق نمايدـ عقايد مذهبي و فرهنگي، و حقوق بيماران را بشناسد و 5

ـ اهميت كسب رضايت آگاهانه از بيمار و ولي قانوني وي را بداند و بتواند در موارد اورژانس طبق قوانين مدني و 6

  . اقدام نمايدايحرفه

  

VIهاـ اهداف آموزشي چرخش  

  :هاي زير دستيار بايددر پايان هر يك از چرخش
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   عموميجراحي

 .داون آشنايي عملي داشته باشد و كاتCVPـ با اصول قرار دادن كاتتر 1

  . آشنا باشدTPNـ با اصول 2

  .ي اينگوينال و پستان آشنايي عملي داشته باشدـ با آناتومي شكم، رتروپريتوئن، ناحيه3

  . و بيوپسي پستان را انجام دهد و با اصول درناژ آبسه آن آشنا باشدFNAـ بتواند 4

  .ـ با آپاندكتومي آشنايي عملي داشته باشد5

  .ـ با امنتكتومي آشنايي عملي داشته باشد6

  .ـ با اصول كنترل تروماهاي عروقي هنگام عمل جراحي آشنا باشد7

  .كولوستومي، آناستوموز روده و ترميم روده آشنايي عملي داشته باشدهاي ـ با اصول انديكاسيون8

  .ژينال آشنايي داشته باشدـ با ترميم فيستول ركتووا9

  .ـ با تشخيص و درمان فتق نافي و انسزيونال آشنايي داشته باشد10

  . آشنايي عملي داشته باشداي بعد از جراحيي برخورد با ايلئوس و انسدادهاي رودهـ با نحوه11

  .ي ارزيابي شكم حاد آشنايي عملي داشته باشدـ با نحوه12

  .فيسور آنال آشنا باشدـ با عمل جراحي هموروييد و 13

  

  شناسيآسيب

  .ـ با نحوه نگهداري بافت و تهيه الم آشنايي عملي داشته باشد1

  . آشنايي عملي داشته باشدمامايي زنان و  رايجخيم و بدخيمهاي خوشـ با پاتولوژي2

  .شد آشنا باfrozen sectionي ارسال نمونه جهت هها و نحو، محدوديتهاـ با اصول، انديكاسيون3

  .ي رحم آشنايي عملي داشته باشدـ با تفسير سيتولوژي ترشحات دهانه4

  .ي ارسال نمونه براي انجام آزمايشات سيتولوژي آشنا باشدـ با نحوه5

  .ـ با اصول آزمايشات ايمونوهيستوشيمي آشنا باشد6

  .ـ با اصول بانك خون آشنا باشد7

  .ر بخش باكتريولوژي و بيوشيمي آشنا باشدـ با اصول اقدامات كلينيكال پاتولوژي خصوصًا د8

 

  اورولـوژي

  .اوروديناميك آشنايي داشته باشدهاي ـ با اصول و انديكاسيون بررسي1

  .هاي مختلف سيستم ادراري آشنايي باشدي انجام سيستوسكوپي و اورتروسكوپي و جايگذاري سوندـ با نحوه2

  .يابي سيستم ادراري آشنا باشددر ارزهاي مختلف تصويربرداري ـ با انديكاسيون3

  .اختياري ادراري آشنا باشدهاي طبي و جراحي بيـ با درمان4
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 يي داشتهشنا آreimplantation) و  end to endآناستوموز(ي برخورد با تروماهاي حالب حين جراحي ـ با نحوه5

  .باشد

  .ي مثانه را انجام دهد سادههايـ بتواند ترميم پارگي6

  .گيري از آنها آشنا باشدي پيشي دوران نوزادي و نحوه ناشي از ختنهـ با عوارض7

  

  راديولوژي

  .ي تفسير آنها آشنا باشدي زنان و زايمان و نحوهههاي مختلف تصويربرداري مرتبط با رشتـ با روش

  

 )ICU(ي بزرگساالن هاي ويژهمراقبت

  .ـ با اصول احيا در بزرگساالن آشنا باشد1

  .ها آشنا باشد و الكتروليتABGهاي آزمايشـ با تفسير 2

 . آشنايي عملي داشته باشدCVP و قراردادن كاتترداون ي انجام كاتـ با نحوه3

  

 )NICU(ي نوزادان هاي ويژهمراقبت

 .ـ با اصول احيا نوزادان آشنايي عملي داشته باشد1

هاي ، تشنج و خونريزيRDSزادي، سپسيس، ـ با عوارض شايع دوران نوزادي نظير عفونت ناف، ايكتر دوران نو2

  داخل

 .اي آشنا باشدجمجمه

 

 بيهوشـي

  . آشنايي عملي داشته باشد تراشهگذاريـ با اصول احيا و لوله1

  .حسي لوكال آشنا باشدها و عوارض بيـ با اصول، انديكاسيون2

  . آشنا باشد)رالدواسپاينال و اپي(  regionalحسيبيها و عوارض ـ با اصول، انديكاسيون3

  .هوشي عمومي آشنا باشدبيها و عوارض ـ با اصول، انديكاسيون4

  

 پزشكي قانوني

  . با موارد زير آشنايي عملي داشته باشدالف ـ

، گواهي والدت، گواهي هاي استعالجي مرخصي،ها نظير گواهي وضعيت پرده بكارتي صدور انواع گواهيـ نحوه1

  تال و مقررات مربوطهفوت، گواهي ابهام سيستم ژني

  هاي درخواست اتوپسيـ اصول و انديكاسيون2

  . با موارد زير آشنا باشدب ـ

  ) و هتك عفت فرديrape(دنبال اعمال منافي عفت و تجاوز به عنف ي برخورد با بيمار بهـ نحوه1
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  ي برخورد با بيماران حامله دچار تروماـ نحوه2

  درماني هاي سقطـ انديكاسيون3

  ، براساس قانون مجازات اسالميرشا و تاـ دي4

 ينامه در موارد اورژانس و غير اورژانس جراحـ اصول كسب رضايت5

 
F: DATA.Bرمضان بور\ahdaf zanan.  


