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 برنامه آموزشی تخصص رشته  زنان و زایمان          
  
  

  ضوابط برنامه دستیاري رشته زنان و زایمان 
  
  مقدمه   

  الف ـ عنوان رشته تخصصی 
  زنان و زایمان 

  ب ـ تعریف تخصص 
رشته زنان و زایمان یکی از رشته هاي تخصصی بالینی است که به             

ري هاي دستگاه تولید مثل زنان ، پیش گیري ، تشخیص ، درمان و پی گیري بیما
و بیماریهاي پستان مرتبط با این رشته ، و عواملی که بر سالمت این اعضاء 
تاثیر می گذارد ؛ همچنین به مراقبت و مداخله طبی و جراحی مناسب در حین 

  . بارداري و زایمان طبیعی و عارضه دار می پردازد 
گذراندن دوره دستیاري و متخصص زنان و زایمان پزشکی است که بعد از 

کسب تخصص مربوط ، داراي دانش و مهارت مناسب طبی و جراحی براي 
طیف وسیعی از شرایطی است )  management( پیشگیري ، تشخیص و اداره 

که بر سالمت سیستم تولید مثل زنان ، پستان ، بارداري و زایمان تاثیر می 
ش ، مشاوره و         مراقبت متخصص این رشته عالوه بر ارائه آموز. گذارد 

هاي بالینی به بیماران در موارد مربوط به زنان و مامایی در حاالت طبیعی و 
  . عارضه دار ، می تواند در تحقیقات مربوط به این رشته نیز شرکت داشته باشد

 پ ـ طول دوره آموزش 
ل سا)  4( ضروري است طول مدت برنامه دستیاري رشته زنان و زایمان چهار 

  . تمام باشد 
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  محتواي آموزشی 
آموزش دستیاران در هر برنامه دستیاري زنان و زایمان ، در حیطه هاي دانشی 

، باید شامل موارد زیر ) بر اساس اهداف آموزشی اصلی ( ، نگرشی و مهارتی 
  : باشد 

  
 مامایی 

بل از ـ کلیه موارد مربوط به مامایی از جمله مشاوره تنظیم خانواده ، مشاوره ق
( ، مراقبت هاي قــبل )  Prenatal care( بارداري، مراقبت هاي دوران بارداري 

antepartum care  ( حین ، )intrapartum care  ( و پس از زایمان ، )
postpartum care  ( زایمان هاي طبیعی و غیر طبیعی ، عوارض طبی و ،

  : جراحی حاملگی ، و حاملگی هاي پر خطر 
  مان هاي طبیعی و اپی زیوتومی ؛ ـ انجام زای1
  یا وکیوم ؛ / ـ انجام زایمان هاي واژینال با استفاده از فورسپس و 2
  ـ انجام زایمان هاي واژینال بریچ و چند قلویی ؛ 3
در صورت فــراهم بودن کلیه ( ـ انجام زایمان واژینال بعد از سزارین قبلی 4

  ؛ ) شرایط 
  کتومی ؛ ـ انجام سزارین و سزارین هیستر5
  ـ اداره و درمان انواع سقط ؛ 6
  ـ ترمیم انواع پارگی هاي هنگام زایمان و کوراژ ؛ 7
انجام بی حسی موضعی و پودندال ، و ( ـ بی حسی و بیهوشی در مامایی 8

، هم چنین نحوه )  conductional( آموزش اصول بیهوشی عمومی و هدایتی 
  ؛ )  عوارض این تکنیک ها)  management( اداره 

  ـ توانایی در زمینه اداره بیماران بدحال ؛ 9



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه *    معاونت آموزشی دانشگاه                                  
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

3 

ـ مسایل مربوط به ژنتیک ، از جمله آموزش به بیمار و انجام آمنیوسنتز         10
  ؛ ) براي بررسی مسایل ژنتیکی ( 

توانایی در انجام احیاي نوزاد از جمله لوله ( ـ مراقبت هاي فوري در نوزادان 11
  ؛ ) عوارض عمومی نوزادي گذاري تراشه و آموزش اصول 

تخمین سن حاملگی ، ارزیابی رشد جنین ، ( ـ انجام سونوگرافی مامایی 12
) بررسی بیوفیزیکال ، بررسی جفت و مایع آمنیوتیک ، و بررسی آناتومی جنین 

  و دانش اقدامات تشخیصی و درمانی تهاجمی توسط سونوگرافی ؛ 
ارداري برفرد و اطرافیان وي در ـ دانش اثرات روانی ـ اجتماعی ناشی از ب13

  شرایط مختلف ؛ 
ـ آموزش به زنان در خصـوص تغذیـه ، ورزش ، حفظ سالمت ، رفتـارهاي 14

  پرخـطر 
)high- risk behaviors  ( و آماده شدن براي بارداري و زایمان ، و دوران بعد

  از زایمان ؛ 
و آموزش )  puerperium( ـ اداره کلیه اختالالت دوران بعد از زایمان 15

  بهداشت تنظیم خانواده ؛ 
  ـ دانش آسیب شناسی مرتبط با ماماي ؛ 16
  ) .  blood transfusion( ـ اصول و ضوابط انتقال خون 17
  

  زنان 
  : ـ کلیه موارد طبی و جراحی مربوط به این رشته ، شامل موارد زیر 

  ـ تشخیص و درمان حاملگی هاي خارج رحمی ؛ 1
  خونریزي هاي غیر طبیعی رحمی ؛  ـ تشخیص و اداره2
  ـ تشخیص و درمان توده هاي لگنی مرتبط با این رشته ؛ 3
  ـ انجام هیسـترکتومی واژینال و ابدومینال ؛ 4
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ـ تشخیص و اداره ناهنجاري هاي شایع سیستم تولید مثل ، و تشخیص و 5
  ارجاع موارد غیر شایع به مراکز تخصصی مجهز زنان ؛ 

  وپی و هیستروسکوپی تشخیصی ؛ ـ انجام الپاراسک6
  ـ تشخیص ، اداره و پی گیري بیماري هاي تروفوبالستیک ؛ 7
  ـ تشخیص و درمان عفونت هاي سیستم تولید مثل ؛ 8
  ـ تشخیص و اداره اختالالت عملکردي کف لگن ؛ 9

  ـ تشخیص و اداره طبی و جراحی بی اختیاري اکتسابی ادرار ؛ 10
شامل پیش گیري ، تشخیص ، درمان جراحی )  انکولوژي( ـ سرطان شناسی 11

و ارجاع و )  multidisciplinary(و مشـــارکت در درمان هاي چند رشــته اي 
  پی گیري ؛ 

از جمله ) در زنان ( ـ تشخیص و درمان هاي غیر جراحی بیماریهاي پستان 12
  ، بیوپسی باز و درناژ آبسه ؛ )  FNA( آسپیراسیون با سوزن ظریف 

یص ، درمان و مشاوره اندوکرینولوژي تولید مثل شامل بلوغ ، نازایی ـ تشخ13
  و دوران یائسگی ؛ 

  ـ مهارت هاي بالینی در تنظیم خانواده ؛ 14
)  psychosexual( ـ تشخیص ، درمان و ارجاع بیماري هاي روان جنسی 15

(      مرتبط با این رشته،و تشخیص و ارجاع بیماري هاي روان تنی                 
psychosomatic  ( ؛  

  ـ انجام سونوگرافی تشخیصی سیستم تولید مثل ؛ 16
ـ آشنایی با اصول و اندیکاسیون هاي ماموگرافی و سایر روش هاي 17

  تصویربرداري مرتبط با این رشته و تفسیر بالینی نتایج آن ؛ 
مشاوره  ـ توانایی در زمینه اداره بیماران بدحال مرتبط با این رشته و انجام18

  در صورت لزوم 
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ـ مشاوره و آموزش دادن به بیماران در مورد فیزیولوژي طبیعی سیستم 19
تولید مثل و همچنین در مورد رفتارهاي پرخطري که عملکرد این سیستم را 

  مختل می کند ؛ 
  .  ـ آشنایی با آسیب شناسی مرتبط با بیماریهاي زنان 20
  

  مراقبت هاي اولیه و پیش گیري کننده 
ـ گرفتن یک شرح حال جامع و کسب اطالعات در زمینه هایی مانند طبی ، تغذیه 1

اي ، جنسی ، خانوادگی ، ژنتیکی و رفتارهاي اجتماعی ، و همچنین توانایی در 
  زمینه ارزیابی خطرات مؤثر بر سالمتی زنان ؛ 

  ـ معاینه فیزیکی کامل ؛ 2
  هاي تشخیصی ؛  ـ استفاده صحیح از مطالعات آزمایشگاهی و تکنیک3
  ـ آموزش و راهنمایی کردن بیمار ؛ 4
(      متناسب با گروه هاي سنی و عوامل خطر)  screening( ـ غربال گري 5

risk factors  ( مختلف ؛  
  ـ ایمن سازي الزم براي سنین خاص و تحت شرایط خاص ؛ 6
م تولید ـ تشخیص و اداره بیماري هاي شایع غیرژینکولوژیک مرتبط با سیست7

  مثل زنان ؛ 
  ـ ارایه مراقبت هاي بهداشتی ژینکولوژیک به دختران و زنان به شکل پیوسته؛ 8
ـ استفاده مناسب از مراکز حمایتی و همچنین سایر پزشکان در هنگام مشاوره 9
  ؛ ) در صورت نیاز ( 

ـ آگاهی و دانش مناسب در مورد عوامل رفتاري و اجتماعی که بر سالمت 10
  طبقات اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی متفاوت تاثیر می گذارد ؛ زنان در 

ـ آشنایی با طب رفتاري و مشکالت روانی ـ اجتماعی،از جمله خشونتهاي 11
  موجود در خانواده ، تجاوز جنسی و استفاده از مواد مخدر ؛ 

  زنان و مامایی ؛ ) اورژانس ( ـ مراقبت هاي فوریتی 12
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  یی در بیماران مسن مرتبط با این رشته ؛ ـ مراقبت هاي اولیه سرپا13
ـ آشنایی و به کارگیري اصول پایه اي در اپیدمیولوژي ، آمار ، جمع آوري و 14

  مرتب سازي اطالعات ، و استفاده از مکتوبات پزشکی و بررسی ارزش آن ها ؛ 
  ـ آشنایی و پاي بندي به اصول اخالق و قوانین حقوقی پزشکی ؛ 15
  شکی اجتماعی مرتبط با رشته زنان و زایمان ؛ ـ آشنایی با پز16
ـ آشنایی با سیستم هاي مراقبت هاي بهداشتی و برنامه هاي کشوري مرتبط 17

  با رشته زنان و زایمان ؛ 
ـ جمع بندي مناسب اطالعات مربوط به بیمار و تصــمیم گیري مناسب بر 18

  . اساس آن 
  
  اجزاي بالینی  

  ـ مراقبت هاي سرپایی 1
م است در طول دوره آموزش ، دستیاران مسؤولیت مراقبت تعداد مناسبی ـ الز

از بیماران سرپایی مبتال به طیف وسیعی از انواع بیماري هاي زنان و مامایی را 
این مراقبت ها باید شامل مواردي همچون حفظ سالمت ، پیش . بر عهده گیرند 

با . ره و ارجاع باشد گیري از بیماري ها ، تشخیص ، درمان ، پی گیري ، مشاو
توجه به اهمیت مراقبت هاي اولیه و پیش گیري کننده ، مقتضی است در طول 

  . دوره آموزش سرپایی دستیاران ، به این امر توجه خاص مبذول گردد
ـ ضروري است ویزیت کلیه بیماران سرپایی ، تحت نظارت مناسب اعضاي 

علمی هنگامی تحقق می  نظارت مناسب اعضاي هیات. هیات علمی صورت گیرد 
یابد که عضو هیات علمی مربوط جهت ارایه راهنمایی به راحتی در دسترس 

سایر فعالیت هاي ) . در ساعات اداري در محل حضور داشته باشد ( باشد 
  . دستیار نباید موجب اختالل در انجام این مهم گردد 
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  ـ مراقبت هاي بستري و جراحی 2
مورد نیاز به یک عمل جراحی خاص ، تشخیص و الف ـ قضاوت هوشمندانه در 

  عوارض ناشی از آن از اهمیت به سزایی در)  management( اداره
آموزش دستیاري برخوردار است ، بنابراین در برنامه دستیاري باید تاکید  

با این . کافی براي درگیر کردن دستیار در چنین آموزشی وجود داشته باشد 
وه انتخاب عمل جراحی مناسب ، ارزیابی قبل از عمل و آموزش ، دستیار باید نح

. مراقبت بعد از عمل در بیمارانی را که در مورد آن ها مسؤولیت دارد ، فرا گیرد 
  . ویزیت هاي مداوم بعد از عمل چنین بیمارانی باید ثبت گردد 

ب ـ الزم است در هر برنامه دستیاري پس از کسب مهارت هاي پایه اي ، 
زمینه جراحی هاي متناسب با اهداف آموزشی اصلی ، تجربیات کافی  دستیار در

الزم است پیش از آن که دستیاران به طور مستقل مبادرت به انجام . کسب نماید 
انواع پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی نمایند ، ابتدا این پروسیجرها را به 

ضروري . ند تعداد کافی زیر نظر مستقیم هیات علمی مسؤول انجام داده باش
است براي کسب تجربیات مذکور ، طرح کلی در مورد حداقل تعداد 

و متناسب با اهداف (پروسیجرهایی که دستیار باید تا پایان دوره آموزشی خود 
  : انجام دهد ، به شرح زیر باشد ) آموزشی اصلی برنامه 

  
  :در حیطه مامایی 

  : خود دستیار ضروري است  ـ حداقل تعداد اعمالی که انجام آن توسط
  مورد ) هشتاد (  80: ـ زایمان واژینال طبیعی 1
از جمله فورسپس ، وکیوم ، دوقلویی ، کوراژ و ( ـ زایمان واژینال غیر طبیعی 2

  مورد ) بیست (  20) : بریچ 
  مورد ) هفتاد (  70: ـ انواع سزارین 3
  مورد ) پنجاه  ( 50: ـ مراقبت از حاملگی هاي پرخطر و پی گیري آن 4
  مورد ) پنج (  5: ـ سرکالژ 5
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  مورد ) سه (  3: ـ آمنیوسنتز 6
  مورد ) صد و پنجاه (  150: ـ سونوگرافی 7
  مورد ) بیست (  20: ـ کورتاژ تخلیه اي 8
  مورد ) هفت suction curettage  : (7  )( ـ کورتاژ مول 9

اول یا کمک دوم          ـ اعمالی که انجام آن توسط دستیار به شکل جراح ، کمک
  : ضروري است ) حداقل دو مورد از هر کدام ( 
  ) چهار (  4ـ پارگی درجه 1
  ـ بستن عروق رحمی 2
  ـ بستن شریان هایپوگاستریک 3
  یا هیسترکتومی مول / ـ سزارین هیسترکتومی و4
  

  در حیطه زنان 
I  ـ پروسیجرهاي تشخیصی ضروري :  

  : م آن توسط خود دستیار ضروري است ـ حداقل تعداد اعمالی که انجا
  مورد ) سی (  30: ـ کولپوسکوپی 1
  مورد ) ده (  10: ـ هیستروسکوپی 2
  مورد ) هشتاد (  80: ـ سونوگرافی 3
  مورد ) بیست (  20: ـ الپاراسکوپی 4
  مورد ) چهل D&C  : (40  )( ـ دیالتاســـیون و کورتاژ 5
   دمور) بیست (  20: ـ بیوپسی آندومتر 6

II  ـ پروسیجرهاي جراحی:   
به عنوان جـراح ( ـ حداقل تعداد اعمالی که انجام آن ها توسط خود دستیار 

  :ضروري است ) اصلی 
  مورد ) بیست و پنج ( 25: ـ هیسترکتومی ابدومینال 1 
  مورد ) هشت (  8: ـ هیسترکتومی واژینال 2
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  مورد ) ست بی(  20: ـ کولپورافی قدامی یا خلفی ، و پرینورافی 3
  مورد ) ده (  10: ـ سیستکتومی تخمدان یا اووفورکتومی یک طرفه 4
  مورد ) پنج (  5: ـ حاملگی خارج رحمی 5
  مورد ) پنج (  5: ـ میومکتومی 6
  مورد ) پنج (  5: ـ کنیزاسیون 7
  مورد ) ده TL  : (10  )( ـ بستن لوله هاي رحمی 8

وسط خود دستیار ضروري نیست اما ـ حداقل تعداد اعمالی که انجام آن ها ت
  : شرکت در آن ها به عنوان کمک جراح اول یا دوم ضروري است 

  مورد ) چهار (  4: ـ ساکروکولپوپکسی 1
  مورد ) چهار Burch  : (4  )( ـ برچ 2
  مورد ) دو (  2: ـ واژینوپالستی 3
تهایم ور( پارشیال واژنکتومی + لنفادنکتومی لگنی + ـ رادیکال هیسترکتومی4

Wertheim  : (5  ) مورد ) پنج  
  مورد ) پنج (  5: ـ عمل جراحی کانسـرهاي تخمدان 5
از جمله هایمن بدون سوراخ ، ( ـ اصالح اختالالت آناتومیک دستگاه تولید مثل 6

  مورد ) پنج (  5) : سپتوم واژن و سپتوم رحم 
( شکل         حداقل تعداد اعمالی که انجام آن ها توسط خود دستیار به هرـ 

  : مناسب است ) جراح اصلی یا کمک جراح 
کیست )  EP( مثل حاملگی خارج رحمی ( ـ جراحی هاي کوچک الپاراسکوپی1

  مورد ) ده( 10) : تخمدان،رفع چسبندگی ها ، کوتر کردن تخمدان ها و بیوپسی
  مورد ) دو (  2: ـ ترمیم فیستول وزیکوواژینال و رکتوواژینال 2

هاي مرتبط با رشته زنان و زایمان که نامی از آن ها برده نشده ، پ ـ پروسیجر
می تواند بنا به صالحدید مدیر برنامه ، به شرط آن که در اجراي ضوابط خللی 

  . ایجاد نکند ، در برنامه آموزشی دستیار گنجانده شود 
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ت ـ الزم است تجربیات دستیاران در زمینه اعمال جـراحــی به طور مکــتوب و 
  : در این مورد ) .  logbookکارنامه عملی یا ( قیق ثبت شود د
) از جمله شماره پرونده ( ـ باید مدارك مربوط دربرگیرنده تعداد و مشخصات 1

  بیماران در هر یک از زمینه هایی باشد که دستیار به عنوان جراح 
به الزم است اعمال ثبت شده . یا کمک جراح انجام وظیفه کرده است / اصلی و 

  . تایید هیات علمی مسؤول برسد 
ـ این مکتوب باید نشان دهنده دستیابی دستیاران به اهداف آموزشی در نظر 2

  . گرفته شده براي آنان از نظر تعداد و تنوع اعمال جراحی انجام شده باشد 
ـ مدیر برنامه در مورد ثبت اعمال جراحی توسط دستیاران مسؤول         می 3

  . باشد
دستیاران در هنگام بازدید گروه بازدید کننده از برنامه ،  logbookاست  ـ الزم4

  . در دسترس باشد 
  ـ بهداشت و تنظیم خانواده 3

الزم است در برنامه ، آموزش منظمی در مورد تنظیم خانواده براي دستیاران 
از جمله موضوعات آموزشی در این زمینه عبارتند از . وجود داشته باشد 

این آموزش . یم خانواده و تمام روش هاي پیش گیري از بارداري مشاوره تنظ
باید شامل نحوه انجام هر کدام و هم چنین درمان عوارض ناشی از آن ها باشد 

در صورتی که آموزش این موارد خارج از مرکز آموزشی صورت گیرد باید . 
  . این امر تحت نظارت هیات علمی مجرب تحقق یابد 

  )  rotations(  ـ دوره هاي چرخشی4
ـ ضروري است عالوه بر دوره هاي چرخشی در حیطه هاي زنان و زایمان ، 
براي کسب تجربه در سایر حیطه هاي تخصصی مرتبط نیز دوره هاي چرخشی 

  : به شرح زیر در نظر گرفته شود 
  ماه )  2( دو : الف ـ جراحی عمومی 

  ماه )  1( یک : ب ـ آسیب شناسی 
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  ماه )  1(  یک: پ ـ اورولوژي 
  ماه )  1( یک : ت ـ رادیولوژي 

، بیهوشی و )  NICU( ، نوزادان )  ICU( ث ـ مراقبت هاي ویژه بزرگساالن 
  روز  15دو مورد از چهار مورد ذکر شده هر کدام به مدت : پزشکی قانونی 

ـ مقتضی است آموزش دستیاران در این دوره هاي چرخشی مرتبط با رشته 
ده ، همچنین میزان مسؤولیت و نقش دستیاران در این دوره ها زنان و زایمان بو

بدیهی است انجام هماهنگی هاي الزم . مشابه دستیاران خود این برنامه ها باشد 
و همچنین نظارت بر روند آموزش در این مورد همانند سایر اجزا، بر عهده مدیر 

  . برنامه می باشد 
  پ ـ اجزاي تدریس 

تئوري منظم و زمان بندي شده اي براي دستیاران  الزم است جلسات آموزش
به ( الزم است این آموزش ها مشتمل بر گزارش صبحگاهی . تدارك دیده شود 

حداقل هفته اي ( ؛ راند ، کنفرانس معرفی بیمار و ژورنال کالب ) صورت روزانه 
؛ ) حداقل ماهی یک بار ( ، و کنفرانس مورتالیتی و موربیدیتی  CPC؛ ) یک بار 

تومور بورد ؛ و کالس هاي آموزش علوم پایه و بالینی مرتبط با رشته زنان و 
الزم است در کالس هاي آموزشی عالوه بر مباحث اختصاصی . زایمان باشد 

زنان و زایمان ، و بهداشت و تنظیم خانواده ، مباحث دیگري از جمله آمار و 
د بر اصول فیزیک روش تحقیق ، کامپیوتر ، مبانی تصویر برداري با تاکی

مقتضی است در . سونوگرافی ، پزشکی قانونی و اصول ژنتیک نیز تدریس شود 
برنامه دستیاري ،  کنفرانس هاي چند رشته اي با مشارکت اعضاي هیات علمی 

مقتضی است این جلسات با حضور فعال . رشته هاي مرتبط برگزار شود 
  .  اعضاي هیات علمی و اکثریت دستیاران برگزار شود

  تحقیقات و فعالیت هاي دانش پژوهی  –ت 
ضروري است آموزش پزشکی تخصصی در محیط پرسشگري و دانش - 1

پژوهی ارائه شود تا دستیاران در چنین محیطی ضمن افزودن به آگاهی هاي 
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  خود براساس پزشکی مبتنی بر شواهد روش نقد یافته هاي حاصل از 
پرسشگري را به عنوان یک رسالت  پژوهش هاي علمی را فرا گرفته و عادت به

  .حرفه اي در خود ایجاد نماید
مسئولیت ایجاد و حفظ محیط دانش پژوهی بر عهده دانشکده پزشکی و - 2

اعضاي هیأت علمی است ضروري است مجموعۀ هیأت علمی به طور گسترده 
این فعالیتها در برگیرنده موارد زیر . در فعالیت هاي دانش پژوهی شرکت کنند 

  : است
شرکت فعال در بحث ها ،راندها و کنفرانس هاي بالینی ، به صورتی که ) الف

  .زمینه ارتقاي روحیه دانش پژوهی را فراهم سازد
  .شرکت در ژورنال کالب ها و کنفرانس هاي پژوهشی ) ب
شرکت فعال در انجمن هاي علمی و تخصصی ملی و بین المللی ، به ) پ

  .رانس هاي مربوطه خصوص به شکل ارائه مقاله در کنف
  .انتشار مقاله در مجالت معتبر) ت
شرکت در تحقیقات ، به خصوص پروژه هایی که نتایج آنها قابل ارائه در ) ث

  .همایش هاي علمی ملی و بین المللی باشد
ارائه مشاوره به دستیاران شرکت کننده در پروژه هاي تحقیقاتی و کمک به ) ج

  ) .پروژه به طور مثال طراحی (اجراي آنها 
ضروري است دستیاران در فعالیت هاي دانش پژوهی شامل بحث هاي  - 3

بالینی ، راندها ، ژورنال کالب ها ، کنفرانس هاس بالینی و پژوهشی ، مجامع 
  .علمی و تخصصی و پروژه هاي تحقیقاتی فعاالنه شرکت نمایند

شی ضروري است دستیاران در سال اول دوره دستیاري ، دوره هاي آموز-4
  .پژوهش را بگذرانند
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  ارزیابی درونی
  :ارزیابی دستیاران) الف 

ضروري است دانش نظري ، مهارتها و قضاوت بالینی ، و خصوصیات فردي  - 1
  .حرفه اي دستیاران به طور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد –
الزم است ارزیابی دانش نظري از طریق آزمون کتبی یا شفاهی ، که در طول  - 2

  .صیلی توسط هیأت علمی برنامه برگزار می گردد ، انجام شودسال تح
حرفه  –ضروي است ارزیابی مهارتها و قضاوت بالینی و خصوصیات فردي  - 3

اي دستیاران از طریق فرمهاي ارزیابی درون دانشگاهی و بر اساس مقررات و 
روشهاي مصوب ، که توسط دبیرخانه ي شوراي آموزشی ، پزشکی و 

  .می شوند ، انجام گرددتخصصی آماده 
الزم است در برنامه دستیاري ، گزارشی از مجموعه ارزیابی هریک از  -4

دستیاران تهیه و در پرونده وي نگهداري شود و نتیجه آن در هر مرحله ارزیابی 
  .به اطالع دستیار مربوطه برسد

  ارزیابی اعضاي هیأت علمی در برنامه دستیاري) ب
ه فعالیت اعضاي هیأت علمی را در برنامه ي ضروري است مدیر برنام - 1

مقتضی . مورد ارزیابی قرار دهد) حداقل سالی یکبار(دستیاري به طور منظم 
است ارزیابی اعضاي هیأت علمی شامل توانایی و تعهد آموزشی ، حضور 
فیزیکی مؤثر ، و همچنین دانش بالینی ، ارائه خدمات درمانی ، و فعالیت هاي 

  .باشد  دانش پژوهی آنان
ضروري است در ارزیابی اعضاي هیأت علمی از نظرات دستیاران که به  - 2

  .صورت مکتوب و محرمانه جمع آوري می گردد نیز استفاده شود
ضروري است مدیر گروه خالصه اي از ارزیابی هاي انجام شده در مورد  - 3

  .هر یک از اعضاي هیأت علمی را در اختیار وي قرار دهد
  
  



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه *    معاونت آموزشی دانشگاه                                  
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

14 

  امه ارزیابی برن)پ
ضروري است اعضاي هیأت علمی کارایی آموزشی برنامه دستیاري خود را  - 1

در اجراي ضوابط و تأمین اهداف آموزشی تعیین شده توسط کمیته تدوین و 
  .ارزشیابی رشته مربوطه به طور سیستماتیک مورد ارزیابی قرار دهند 

رمانه ضروري است در ارزیابی فوق دستیاران که به صورت مکتوب و مح - 2
  . جمع آوري می گردد نیز استفاده شود 

حداقل (ضروري است هیأت علمی ضمن برگزاري جلسات ادواري منظم  - 3
نسبت به بازنگري و بررسی میزان کارایی برنامه و اصالح آن در ) سالی یکبار

جهت دستیابی به اهداف آموزشی اقدام نموده پیشنهادهاي اصالحی خود را در 
  ی به کمیته تدوین و ارزشیابی  مورد اهداف آموزش

مقتضی است حداقل یک نماینده از دستیاران در این بررسی ها شرکت .اعالم کند 
ضروري است صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده ثبت و .داشته باشد

  .نگهداري شود 
ضروري است مدیر گروه با مشارکت اعضاي هیأت علمی نحوه استفاده از  -4

یک از مراکز آموزشی مشارکت کننده ، حمایت مالی و منابع موجود نقش هر 
اجرایی از برنامه ، تعداد و تنوع بیماران ، عملکرد مدیر برنامه و اعضاي هیأت 

  .علمی ، و کیفیت نظارت بر دستیاران را ارزیابی نماید
الزم است مدیر برنامه نتایج حاصل از این ارزیابی را از طریق مدیر گروه به  -5

کده پزشکی و از طریق دانشگاه علوم پزشکی به اطالع کمیته تدوین و اطالع دانش
ارزشیابی برنامه هاي دستیاري مربوطه برساند و براي رفع کاستی هاي موجود 

  .در برنامه دستیاري اقدام نماید
گواهی نامه و  –مناسب است هر برنامه دستیاري از نتایج آزمونهاي ارتقا  -6

تمامی دوره آموزشی خود را در آن برنامه گذرانده  دانش نامه ي دستیارانی که
  .اند براي ارزیابی درونی خود استفاده نماید
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   هداف آمـوزشی رشتـه زنـان و زایمـانا
  

  اهداف آموزشی اصلی رشته زنان و زایمان
  مقدمه

در رشته زنان و ) دستیار(متن حاضر، اهداف آموزشی اصلی آموزش گیرنده 
که براي راهنمایی دستیاران ، اعضاي هیأت علمی و مدیران برنامه  زایمان است

هاي دستیاري تهیه و تصویب شده و محتواي آن الزم االجرا است، لذا مدیران 
برنامه هاي دستیاري می توانند بسته به نیاز و صالحدید زمان رسیدن به 

خود تعدیل اهداف یاد شده را در چارچوب دوره چهار ساله دستیاري در برنامه 
نمایند اما به هر حال در پایان دوره چهارساله دستیاران باید تمامی توانائیهاي 

همچنین بر .را کسب کرده باشند) به شکل خواسته شده(ذکر شده در متن اهداف 
متن ضوابط برنامه ي دستیاري رشته زنان و زایمان ،  1 –لف  –VIاساس بند 

به شرط (داف ، اهداف آموزشی دیگري را هر برنامه می تواند عالوه بر این اه
  . داشته باشد) لطمه نزدن به آموزش دستیار 

  
  : اهداف آموزشی کلی

با توجه به پویایی و ماهیت روبه رشد رشته زنان و زایمان ، متخصص این 
رشته باید در حیطه هاي زنان و مامایی ، و مراقبت هاي بهداشتی و پیشگیري 

  .اشدکننده تبحر الزم را داشته ب
از جمله زمینه هایی که دستیار رشته زنان و زایمان پس از چهار سال باید در 
آنها دانش ، نگرش و مهارت الزم و متناسب با این رشته را کسب کرده باشد، 

ژینکولوژي در موارد خوش خیم ، پروسیجرهاي سرپایی ، مشاوره : عبارتند از 
وران حاملگی ، مراقبت هاي حین هاي قبل از بارداري، اختالالت طبی و جراحی د

 –حاملگی و موقع زایمان ، مراقبت هاي پس از زایمان، اختالالت دستگاه ادراري 
تناسلی و پستان ، مراقبت از بیماران بد حال، عوارض و پروسیجرهاي جراحی 
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ژینکولوژیک ، ژینکولوژي پایه در کودکان و نوجوانان ، اختالالت مربوط به بلوغ 
دوران یائسگی  (management)دد درون ریز،نازایی، اداره ، قاعدگی و غ
(climacteric)  سرطان هاي ژینکولوژیک، بیماري هاي سیستمیک مرتبط با ،

  .زنان و مامایی و کاربرد داروها
همچنین پس از طی دوره دستیاري ، متخصص زنان و زایمان باید در         

اخالق پزشکی ، مهارت در ایجاد زمینه هاي مربوط به رشد و تکامل شخصیتی ، 
ارتباط ، استفاده بهینه از داده ها، طبابت بر اساس یافته هاي علمی روزآمد و 

، آموزش مداوم پزشکی ،  (evidence based medicine)مبتنی بر شواهد 
اجتماعی مربوط ، به تعالی الزم براي طبابت در  –تحقیقات ، و مسائل اقتصادي 

  .این رشته رسیده باشد
  اهداف آموزشی بینابینی   

اهداف آموزشی بینابینی آموزش گیرنده در رشته زنان و زایمان به شرح زیر 
  :می باشد

I –  سال اول  
  : در پایان سال اول دستیار باید 

  :عمومی 
بتواند یک شرح حال و معاینه ي جامع مشتمل بر تشخیص مشکالت  - 1

خله جراحی و تشخیص مشکالت ژینکولوژیک و مامایی ، اندیکاسیون براي مدا
  .طبی همراه ، از بیمار به عمل آورد

بتواند اطالعات به دست آمده از شرح حال و معاینه بالینی را به شکل  - 2
سازماندهی شده ، واضح ، مختصر و منطقی ، هم به صورت مکتوب هم به 

  .صورت شفاهی ، به سایر همکاران ارایه کند 
فزاینده به اصول پایه اي اخالق پزشکی معتبر با  بتواند نشان دهد که توجهی - 3

  .تخصص زنان و زایمان دارد
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بتواند به طور مستمر از طریق مطالعه ، تحقیق ، بررسی متون ، شرکت فعال  -4
و همچنین حضور در کنفرانس ها ، و آموزش به دانشجویان پزشکی نشان دهد 

  .که روند یادگیري پیش رونده اي دارد
در مواجه با بیماران مبتال به بیماري هاي واگیر آشنا   selfcareبا اصول  -5

  . باشد
(general precaution)  
  :مراقبت هاي سرپایی

  .بتواند بررسی هاي تشخیصی مناسب را انتخاب کند- 1
و خانواده آنها در  (counseling)توانایی و تمایل کافی به آموزش بیماران  - 2

  .نها را داشته باشدمورد روند بیماري و جلب همکاري آ
با مواردي چون غربالگري و ایمن سازي متناسب با سن افراد آشنایی داشته  - 3

  .و بتواند در مورد آنها توصیه هاي الزم را ارائه دهد 
اجتماعی بیماران و خانواده هاي آنها را  –رفتاري  –بتواند مشکالت روحی  -4

  .شناسایی کند
اسپکولوم ، پاپ اسمیر و کشت دهانه رحم را  بتواند به طور صحیح معاینه با -5

  .انجام دهد 
  .بتواند به طور صحیح و دقیق معاینه ي ژینکولوژي و پستان را انجام دهد -6
پستان  FNAدرمانی مانند  –اصول انتخاب و انجام پروسیجرهاي تشخیصی - 7

  . ، کرایو ، کوتر، بیوپسی دهانه رحم و بیوپسی آندومتر را بداند
الزم براي آموزش به افراد در مورد پیشگیري از بارداري و ارزیابی  مهارت- 8

  .مناسب بودن نحوه استفاده از روشهاي مختلف در این زمینه را داشته باشد
،لوله ي Airwayمهارت الزم براي ارایه خدمات اورژانس از جمله گذاشتن - 9

  .ریوي را داشته باشد –تنفسی و احیاي قلبی 
اورژانسی که نیاز به بستري دارند را تشخیص دهد و تعیین بتواند موارد  -10

  )با هماهنگی دستیار سال باالتر.(کند که بیمار به چه مشاوره اي نیاز دارد
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بتواند موارد اورژانسی را تشخیص داده و اقدامات اولیه مربوطه را به عمل  -11
  .آورد 

، قرار ABGاي بتواند پروسیجرهاي اورژانس مانند نمونه گیري خون بر -12
  .، تنفس با ماسک و غیره را انجام دهدNG Tubeدادن 

  
  مامایی

  .تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک مربوط به حاملگی را بداند- 1
  .تکامل و فیزیو لوژي جنین را بداند - 2
  .ژنتیک پایه اي را بداند و بتواند شجره نامه تهیه کند  - 3
* ل از بارداري را به بیماران غیر پیچیدهبتواند مراقبت و آموزش هاي الزم قب -4

  .ارائه دهد 
را به بیماران           ) پره ناتال (بتواند مراقبت هاي روتین پیش از زایمان  -5

  .غیر پیچیده ارائه دهد 
روش هاي در دسترس براي انجام ارزیابی هاي جنین را بداند و بتواند دانش  -6

  .ارتقا بخشدخود را در مورد تفسیر این داده ها 
با هماهنگی دستیار .(بتواند بیماران  پر خطر در حیطه مامایی را تشخیص دهد- 7

  )سال باالتر
بتواند موارد اورژانس در حیطه مامایی را تشخیص دهد روشهاي اداره ي - 8

(management) آنها رابداند و بتواند دانش خود را در این زمینه ارتقا دهد.  
  .را بداند (Blood transfusion)اصول انتقال خون- 9

  .بتواند زایمان واژینال غیر پیچیده را انجام دهد-10
اندیکاسیون هاي زایمان واژینال توسط وکیوم و فورسپس و همچنین  -11

  .روشهاي مختلف در دسترس براي انجام آن را بداند

                                                
* Uncomplicated  
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  .اصول و اندیکاسیون هاي عمل سزارین را بداند -12
ترمیم آن و سایر پارگی هاي غیر پیچیده را انجام بتواند اپی زیوتومی  و  -13

  .پارگی ها باشد* دهد و قادر به تشخیص موارد پیچیده
را بداند و بتواند به طور  (induction)اندیکاسیون هاي القاي زایمان  -14

  .صحیح آن را انجام دهد
روش هاي در دسترس براي دردبري و ایجاد بی حسی در حیطه مامایی را  -15
  .دبدان
  .اورژانس هاي در بدو تولد نوزاد را بشناسد -16
  .بتواند نمره ي آپگار را ارزیابی کند  -17
  . با تفسیر گازهاي خون بند ناف و سر جنین آشنا باشد -18
بتواند مراقبت هاي روتین پس از زایمان را ارائه دهد و همچنین عوارض  -19

  .این دوره را بشناسد
  .هی توصیه هاي الزم را ارائه کندبتواند در مورد شیر د -20
با اتاق عمل ، نحوه ي دست شستن ، وسایل جراحی و نخ هاي جراحی  -21

  .آشنا باشد
  .بتواند بستن لوله ها پس از زایمان را با راهنمایی و کمک انجام دهد -22
شامل ضربان قلب، (بتواند سونوگرافی پایه اي را تحت نظارت انجام دهد -23

، قرار و پرزانتاسیون جنین، موقعیت جفت و برآورد کلی مایع حرکت اندامها 
  )آمنیوتیک 

   
  
  
  

                                                
 *Uncomplicated  
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  )ژینکولوژي(زنان 
اختالالت شایع دستگاه ژنیتال مانند خونریزیهاي غیر طبیعی ، عفونت هاي - 1

  .واژن و ولو ، درماتوز ها ، بیماري هاي مقاربتی و غیره را بداند
و آندومتریوز، و ارزیابی  PIDا نظیر با دردهاي حاد و مزمن لگنی و علل آنه - 2

  .آنها آشنا باشد
بتواند توده هاي لگنی را شناسایی و توصیف کند، همچنین با روشهاي اداره  - 3

  .ي آنها آشنا باشد
با اصول کاربرد انواع نخ هاي بخیه ، انواع برش ها و گره ها ي جراحی آشنا  -4

  .باشد و بتواند به طور صحیح گره ي جراحی بزند
با بیماري ها ، و توده هاي پستان و معاینات و راه کارهاي تشخیص آنها -5

آشنا بــاشد و بتواند بیمـــار را در مورد تکنیک مناسب بـــراي                           
راهـــنمایـــی نمایــد و                      BSE (Breast Self Examination(انـــجام 

Breast Examination (CBE) Clinical را به طور صحیح انجام دهد.  
بتواند در مراقبت از بیماران بدحال شرکت کند ، همچنین کنترل وضعیت همو  -6

  .را بداند CPRو ) آب و الکترولیت(دینامیک ، تنظیم مایعات 
و حامــلگی مــوالر را                     (EP)بتوانــد انـــواع سقط ، حاملگی نابجا - 7

شناسایی و ارزیابی کند؛ همچنین قادر به ارایه ي طرح هاي درمانی 
(management plans) آنها باشد.  

  .بتواند کورتاژ سقط ناقص را با راهنمایی و کمک انجام دهد- 8
  .بتواند در پروسیجرهاي شایع ژیکنولوژي ، دستیار دوم باشد- 9

  .ناسدعوارض شایع پس از اعمال جراحی ژیکنولوژي را بش -10
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  :آندوکرینولوژي تولید مثل و نازایی
  .آناتومی و فیزیولوژي پایه مربوط به سیستم تناسلی را بداند- 1
بتواند شرح حال دقیق زوج نابارور را تهیه کرده ، معاینه ي کامل در این  - 2

  .زمینه انجام دهد
  .علل شایع نازایی را بداند - 3
ی ، زیاد بود آندوروژن ، پروالکتین ، غده با اختالالت مربوط به بلوغ ، قاعدگ -4

  .تیروئید و غیره آشنا باشد
  ):انکولوژي(سرطان شناسی 

  .با اپیدمیولوژي و تظاهرات بالینی بدخیمی هاي ژینکولوژیک آشنا باشد- 1
  .غربال گري بدخیمی هاي ژینکولوژیک را بداند- 2
ک و سرطان هاي بتواند یک ارزیابی اولیه را براي بدخیمی هاي ژینکولوژی - 3

تحت نظارت انجام دهد و با ) یا بیماري هاي تروفوبالستیک GTD(جفتی 
  .آشنا باشد (FIGO staging)سیستم هاي مرحله بندي فیگو 

با اصول کلی درمان بدخیمی هاي ژینکولوژیک و بیماري هاي  -4
  .تروفوبالستیک آشنا باشد

  .وژیک آشنا باشدبا اصول کلی شیمی درمانی در بدخیمی هاي ژینکول -5
  

 :هاي نوزادي مراقبت
اصول احیاي نوزادرا به طور کامل بداند و با اداره ي اورژانس هاي نوزاد در - 1

  .اتاق زایمان ، از جمله لوله گذاري براي نوزاد، آشنا باشد
  .با عالیم سندرم زجر تنفسی آشنا باشد - 2
  .آن ها را اجرا نماید اصول کنترل حرارت مربوط به نوزاد را بداند و بتواند - 3
  .موضوعات مربوط به اداره ي نوزادان متولد شده از مادران دیابتی را بداند -4
بتواندنوزادان دچار سندرم آسپیراسیون مکونیوم راتشخیص داده و  -5

  .درمراقبت هاي اولیه ي آنها مشارکت کند
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  روش تحقیق و آمار حیاتی
 I – دانش نظري  
  آمار-1

  :د زیر را بدانددستیار باید موار
  آمار توصیفی) الف

  )میانگین، میانه و نما(شاخص هاي مرکزي - 1
  شاخص هاي پراکندگی - 2
  جداول فراوانی - 3
  نمودارهاي ستونی، دایره اي و هیستوگرام -4

  آمار تحلیلی) ب
  مفهوم آزمون فرضیه - 1
  مفهوم برآورد و حدود اطمینان  - 2
  P – valueمفاهیم خطاي نوع اول ، نوع دوم  و  - 3
مطالعــــه             (power)عـــــوامل مـــؤثر بـــر روي حجـــم نمونـــه و تـــوان        -4
  )در حد آشنایی(

  
  روش تحقیق -2

  :دستیار باید با موارد زیر آشنا باشد
  )پروپوزال(چگونگی تهیک پیشنهاد پروژه پژوهی - 1
   (bias)مفهوم خطاي تصادفی و خطاي سیستماتیک  - 2
، مقطعی ، مورد ، شاهدي ، کوهورت ، کارآزمایی توصیفی (انواع مطالعات - 3

  )بالینی
  (EBM or Evidence based Medicine)پزشکی مبتنی بر شواهد  -3
دستیار باید با نحوه درجه بندي نتایج حاصل از مطالعات مختلف در        -

  .آشنا باشد EBMحیطه هاي مرتبط با اساس 
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II – مهارت ها  
  .را براي دسترسی به منابع مورد نیاز انجام دهد بتواند جستجو در اینترنت- 1
آشنا  epi infoو یا   spssبا طرز استفاده از نرم افزارهاي آماري نظیر  - 2

  .باشد
دستیار باید با استفاده از مفاهیم آماري و دانش متدولوژي تحقیق ، قادر به 

  .انجام یک پروژه تحقیقاتی باشد
  

II –  سال دوم  
دستیار عالوه بر این که باید بتواند مهارت هاي کسب شده در پایان سال دوم ، 

  :باید. در سال اول را ارایه داده و آنها را ارتقا بخشد
  

  عمومی
با توجه به آشنایی با صور مختلف بیماري ها، بتواند شرح حال گیري، - 1
هدف دارو بکارگیري روش هاي تشخیصی و درمانی مؤثرتري را  "معاینه ي"

  .انجام دهد
  .بتواند به شکل کارآمد با همکاران و سایر پرسنل ارتباط برقرار کند - 2
بتواند عالقه مندي و تعهد خود نسبت به رشته ي زنان وزایمان را به شکل  - 3

  .پیوسته اي نشان دهد
بتواند نشان دهد که در یادگیري از طریق تحقیق ، مطالعه ، بررسی متون و  -4

ژورنال کالب ، گزارش صبحگاهی شرکت فعال وحضور در کنفرانس ها، 
  .پیشرفت حاصل کرده است

بتواندالتزام خودرا به تداوم درآموزش از طریق همکاري در آموزش  -5
  .کارآموزان ، کارورزان و دستیاران سال اول نشان دهد
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درك صحیحی از هزینه هاي مرتبط با روش هاي تشخیصی و درمانی  -6
  .داشته باشد

  
  :مراقبت هاي سرپایی 

  :ضمن ارتقا و بهینه سازي آموخته هاي سال قبل ، دستیار باید
بتواند آموزش و راهنمایی گسترده تري را به بیماران و خانواده هاي آنها - 1

  .ارایه دهد
بتواند پروسیجرهاي سرپایی مانند پاپ اسمیر ، و گذاشتن و برداشتن  - 2

  .هدرا انجام د   IUD)نور پلنت و(وسایل پیشگیري از بارداري 
شامل کات (  IV Lineاصول انجام پروسیجرهاي اورژانس مانندگذاشتن - 3

  .را بداند CV Lineو)داون
و نه (اصول اداره ي مشکالت سرپایی غیر ژینکولوژیک پایه اي شامل  -4

،التهاب گوش میانی ، افزایش (URI)عفونت دستگاه تنفس فوقانی ) محدود به
شیرین ، آسم ، گاستریت ، آرتریت و غیره  فشار خون ، اختالالت تیروئید، دیابت

  .را بداند
موضوعات سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی مربوط به پیشگیري از  -5

بارداري و سقط را بداند و بتواند آنها را براي بیماران و خانواده هاي آنها 
  .تشریح کند

  
  :مامایی

  :ار بایدعالوه بر ارتقا بهینه سازي آموخته هاي سال قبل ، دستی
بتواند تغییرات فیزیولوژیک طبیعی مربوط به حاملگی را تشخیص داده و در - 1

  .مورد آنها به بیماران آموزش الزم را بدهد
آناتومی و فیزیولوژي طبیعی و غیر طبیعی جنین را بداند و بتواند به کمک  - 2

  .روشهاي پاراکلینیکی مناسب آنها را تشخیص داده و اداره نماید
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عمیق تري از ژنیتیک ، مشاوره ژنتیک و آزمون هاي تشخیصی قبل از درك  - 3
، آمنیوسنتز ، کوردوسنتز و مطالعات خونی جنین را  CVSتولد مشتمل بر 

  .داشته باشد
بتواند مراقبت و آموزش پیش از بارداري و پیش از زایمان را به بیماران غیر  -4

ی از بیماران پر خطر مانند ارایه دهد، همچنین این خدمات را به بعض* پیچیده
  .افراد هیپرتانسیو و دیابتیک ، تحت نظارت ، ارایه دهد

  .بتواند اقدامات خط اول براي اورژانس هاي مامایی را ارایه دهد -5
اصول و اندیکاسیون هاي آزمون هاي ارزیابی سالمت جنین  -6
)NST,OCT,BPS  و مونیتورینگ جنینی یاfetal monitoring (و  را بداند

  .بتواند آنها را تفسیر کند
سیستم طبقه بندي براي استفاده از داروها در حاملگی و شیردهی را بداند و - 7

بتواند درمان طبی مناسب براي خانم ها ي حامله و شیرده با مشکالت طبی ، 
  .انتخاب کند

بتواند مواردي چون سقط جنین در سه ماهه ي دوم ، زایمان زودرس - 8
(preterm labor)  پارگی زودرس کیسه ي آب ،(PROM)  خونریزي در ،

را تشخیص داده و آنها را با  (IUFD)حاملگی ، محدودیت رشد داخل رحمی 
  .کمک اداره کند

بتواند زایمان واژینال طبیعی را انجام دهد ، همچنین بتواند زایمان هاي پیچیده - 9
  .همراه با دیستوشی را با کمک انجام دهد** ي

را تشخیص دهد و به عنوان کمک ) 4و  3درجه (ارگی هاي پرینه بتواند پ -10
  .اول در ترمیم آنها شرکت نماید

  .بتواند بلوك عصب پودندال را با نظارت انجام دهد -11
                                                

 *Uncomplicated  
  

* *Complicated  
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  .بتواند زایمان پیچیده را با نظارت اداره کند -12
  .و وکیوم را با کمک انجام دهد (outlet , low)بتواند زایمان با فورسپس  -13
  . بتوان عمل سزارین غیر پیچیده را با کمک انجام دهد  -14
درك عمیق تري از بی حسی و دردبري و عوارض آنها در حیطه ي مامایی  -15

  .داشته باشد و با اصول زایمان بی درد آشنا باشد
  .بتواند در اتاق زایمان از نوزاد دچار دیسترس مراقبت کند -16
ایمان را به بیماران پیچیده و غیر پیچیده ارایه بتواند مراقبت هاي پس از ز -17

دهد ، همچنین بتواند عوارض پس از زایمان را تشخیص داده و با کمک اداره 
  .کند
  .بتواند عوارض ناشی از شیردهی را اداره کند -18
بتواند سونوگرافی پایه مشتمل برارزیابی سن حاملگی وآناتومی پایه اي  -19

  .را تحت نظارت انجام دهد) ه ، شکم و اندامها سر ، قفسه ي سین(جنینی 
  

 :ژینکولوژي 
  :ضمن ارتقا و بهینه سازي آموخته هاي سال قبل ، دستیار باید

بتواند اختالالت شایع ژینکولوژیک از جمله خونریزي غیر طبیعی رحمی ، - 1
، توده (STD)عفونت هاي ولو ، واژن ، اختالالت پوستی ، بیماري هاي مقاربتی 

لگنی ، درد مزمن لگنی ، آندومتریوز ، بیماري هاي خوش خیم پستان و هاي 
  . راتشخیص داده وبتواند طرح درمانی براي آنها ارایه کند گاالکتوره

بتواند اختالالت بافت هاي نگه دارنده ي احشاي لگن را تشخیص داده ،  - 2
  .ارزیابی کرده و راههاي درمانی آنها را بداند

،ادم پولمونر  ARDS، سپسیس ،  ICU )TSSران بستري در با اداره ي بیما - 3
  .آشنا باشد... ) و 
بتواند سقط هاو حاملگی موالر را اداره و پیگیري کند و با درمان طبی و  -4

  .جراحی حاملگی خارج رحمی آشنا باشد
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  .را با راهنمایی و کمک انجام دهد (D&C)بتواند دیالتاسیون و کورتاژ  -5
وسیجرهاي شکمی مشتمل بر هیسترکتومی ، سیستکتومی ، بتواند در پر -6

تخمدانی،برداشتن تخمدان ها، میومکتومی ، سالپینگوستومی ، سالپینگکتومی، 
جراحی حاملگی خارج رحمی و ترمیم صدمات مثانه ، کمک دوم باشد، همچنین 

  .اندیکاسیون هاي انجام این پروسیجرها را بداند
بداند و بتواند در الپراسکوپی تشخیصی کمک  اصول پایه اي الپراسکوپی را- 7

  .اول باشد
بتواند آگاهی هاي الزم پیش از عمل را به بیمار ارایه داده ، ارزیابی هاي - 8

  .روتین براي پروسیجرهاي ژینکولوژیک را انجام دهد
بتواند سقط هاي مکرر را تشخیص داده ، آن ها را ارزیابی کند و با          - 9

  .ی مناسب براي آن ها آشنا باشدطرح هاي درمان
اندیکاسیون هاي سر کالژ گردن رحم را بداند و بتواند تحت نظارت آن را  -10

  .انجام دهد
بتواند کولپوسکوپی ، پولیپکتومی ، کرایو تراپی سرویکس ، تخلیه آبسه هاي  -11

  .ولو و بیوپسی از ولو را ، تحت نظارت انجام دهد
لوژي طبیعی شامل بررسی رحم و تخمدان را بتواند سونوگرافی ژینکو -12

  .انجام دهد
  :آندوکرینولوژي تولید مثل و نازایی

  :ضمن ارتقا و بهینه سازي آموخته هاي سال قبل ، دستیار باید
  .بتواند بررسی سرپایی زوج نازا را انجام دهد- 1
 اختالالت غدد درون ریز شایع در حیطه ي زنان و مامایی را بداند و بتواند - 2

  .این معلومات را ارتقا دهد
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  ):انکولوژي(سرطان شناسی 
بتواند ارزیاي اولیه ي بیماران مشکوك به بدخیمی ژینکولوژیک را با نظارت - 1

  .انجام دهد
  .بتواند آگاهی هاي الزم در مورد بدخیمی ژینکولوژیک را به بیماران بدهد - 2
  .اشته باشددرك صحیحی از باف شناسی بدخیمی هاي ژینکولوژیک د - 3
  .سرطان هاي ژینکولوژیک را بداند (FIGO staging)مرحله بندي فیگو  -4
اصول درمان و نحوه ي پیگیري هر یک از بدخیمی هاي ژینکولوژیک را  -5

  .بداند
  .اصول اولیه  شیمی درمانی و عوارض آن را بداند -6
  .داشته باشد) پرتودرمانی(درك صحیحی از اصول رادیوتراپی - 7
  .ورد پیش آگهی بدخیمی هاي ژینکولوژیک درك صحیحی داشته باشددرم- 8
  

  ) :مرتبط با زنان و مامایی (طب سالمندان 
  .اصول مراقبت هاي بهداشتی این دوران را بداند- 1
  .اصول غربال گري بیماري هاي مربوط به این دوران را بداند - 2
مشکالت دوران نحوه ي برخورد و اداره ي مشکالت شایع این دوران نظیر  - 3

  .یائسگی ، مشکالت اداراي و خونریزي هاي رحمی را بداند
درد و مراقبت هاي تسکینی  (management)درك صحیحی از اداره ي  -4

(palliative care) داشته باشد.  
  .درك صحیحی از مرگ به عنوان جزیی طبیعی از زندگی داشته باشد -5
ر است تدابیر مراقبتی مناسبی اتخاذ بتواند براي وقتی که هدف ، آسایش بیما -6

  .کند
دید مثبتی نسبت به ارزش همکاري گروهی بین رشته اي براي مراقبت از - 7

  .بیماران سالمند داشته و بتواند به عنوان جزیی از این تیم عمل کند
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بداند که در مراقبت از بیمار در حال مرگ ، خانواده و سایر بستگان وي نیز - 8
د، و بتواند با چنین بیمارانی و خانواده ي آنها در مورد مرگ نقش عمده اي دارن

  .ارتباط مناسبی برقرار کند
  .با روش هاي پیشرفته در مورد تغذیه ي بیماران رو به موت آشنا باشد- 9

و منزل آشنا  (hospice)با مراقبت از بیماران رو به موت در آسایشگاه  -10
  .باشد

  
  :مراقبت هاي نوزادي

را انجام داده و در  (BLS)اي نوزاد را بداند ، بتواند احیاي پایه اصول احی - 1
  .مشارکت فعالی داشته باشد (ACLS)احیاي پیشرفته 

با علل و عالیم سپسیس و راههاي پیشگیري از آن در نوزادان ترم و پره ترم - 2
  .آشنا باشد

  .باشد با علل و عالیم خونریزي داخل مغزي در نوزادان ترم و پره ترم آشنا - 3
  .را در نوزادان انجام دهد Gomcoبتواند ختنه با حلقا  -4
  

III – سال سوم  
در پایان سال سوم ، عالوه بر ارتقا و بهینه سازي آموخته هاي سال هاي قبل ، 

  :دستیار باید
  :عمومی

بتواند در مورد یک موضوع در حیطه ي زنان و مامایی تحقیق کند و یک  - 1
  .هدکنفراس تحقیقی ارایه د

بتواند نشان دهدکه مهارت و تعهد الزم را براي آموزش به دستیاران سال  - 2
  .پایین تر ، کارآموزان و کارورزان پزشکی و سایر کارکنان بهداشتی دارد
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توانایی طبابت بر اساس مدارك و مستندات علمی روز یا طبابت مبتنی بر  - 3
ت علمی ، داشته را تحت نظارت هیأ (evidence based medicine)شواهد 

  .باشد
  .درمانی آشنا باشد –با مسایل اقتصادي خدمات بهداشتی  -4
  
  

  : مراقبت هاي سرپایی 
بتواند مسئولیت ارزیابی ، تشخیص و اداره ي مشکالت سرپایی شایع را به  - 1

  .عهده بگیرد
بتواند به عنوان یک مشاور و آموزش دهنده در ارتباط با موضوعاتی نظیر  - 2

  .از بارداري ، سقط ، تنظیم خانواده و مسایل جنسی عمل کندپیشگیري 
بتواند با رعایت موازین قانونی و با استفاده از امکانات مناسب ، در بحران  - 3

هایی نظیر سوء استفاده جنسی ، تجاوز و غیره ، معاینات و اقدامات مناسب با 
  .توجه به مدارك موجود در این زمینه ها را به عمل آورد

  .تواند پروسیجرهاي طبی زیر را با حداقل نظارت انجام دهدب -4
ــی،   ــا بیوپســ ــکوپی بــ ــی ســــوزنی    LEEPکولپوســ ،  (FNA)، بیوپســ

ــالپنگوگرافی  ــی     (HSG)هیستروسـ ــطحی ، بیوپسـ ــاي سـ ــه هـ ــاژ آبسـ ، درنـ
  .و بلوك پاراسرویکال (EB)آندومتر 

ــتن      -5 ــد گذاش ــس مانن ــیجرهاي اورژان ــد پروس ــات  ( IV lineبتوان ــامل ک ش
  .را انجام دهد) نداو

  
  :مامایی 

بتواند به بیماران توصیه هاي الزم در مورد شکایات و عالیم مربوط به  - 1
  .تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک حاملگی را اریه دهد
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با فیزیولوژي و تکامل جنین طبیعی وغیر طبیعی آشنایی کامل داشته باشد ،  - 2
در حین حاملگی             طرح هایی همچنین بتواند براي اداره ي چنین عوارضی 

  .ارایه دهد
بتواند مشاوره ي اولیه ي بیماري هاي ژنتیک را انجام دهد ، موارد خطر  -3 

ژنتیک را تشخیص داده ، آزمایش هاي الزم را بداند و قادر به انجام آمنیوسنتز 
  .تحت نظارت باشد

را به بیماران پر خطر  بتواند مراقبت هاي قبل از بارداري و قبل از زایمان -4
  .پیچیده ، تحت  نظارت ، ارایه دهد

بتواند سرکالژ ، برداشتن کیست تخمدان و عمل آبسه ي بارتولن را در  -5
  .بیماران حامله ، تحت نظارت انجام دهد

) بطور مستقل ،  OCT، و  NST({بتواند آزمون هاي ارزیابی سالمت جنین  -6
  .م داده ، تفسیر کندرا انجا} )تحت نظارت ) ( BPS(و 
  . بتواند اورژانس هاي مامایی را اداره کند  - 7
ــتم ادراري ،                 -8 ــاي سیس ــاري ه ــت ، بیم ــد دیاب ــاملگی مانن ــی ح ــوارض طب ع

عفونت ها ، مشکالت خونی ، بیماري هاي قلبی ، بیماري هـاي ریـوي ، اخـتالالت    
 –اختالالت عروقی  تناسلی ، مشکالت سیستم عصبی ، اختالالت غدد درون ریز ،

بافت همبندي ، مشکالت روانی ، استفاده از مواد مخدر و غیره را شـناخته ، آنهـا   
  .را بداند و بتواند زایمان آن ها را اداره کند

بتواند عوارض حاملگی مشتمل بر زایمـان زودرس ، خـونریزي در سـه مـاه      -9
ــد      ــدودیت رشـ ــویی ، محـ ــد قلـ ــون ، چنـ ــار خـ ــزایش فشـ ــوم ، افـ ، دوم و سـ

  ایزوایمونیزاسیون ، دیستوشی ، حاملگی پست ترم ، پارگی زودرس کیسه ي 
و غیـره را بشناسـد و آنهـا را اداره     (IUFD)، مرگ داخل رحمی  (PROM)آب 
  .کند
  .بتواند بلوك عصب پودندال را انجام دهد -10
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از جملـه ارزیـابی جنـین ، القـا و     (بتواند مراقبت هاي مراحل مختلف زایمـان   -11
وکیـوم ، فورسـپس ، زایمـان بـریچ ،     (ید لیبـر، و زایمـان هـاي غیـر طبیعـی      تشـد 

را بـه بیمـاران   ) دوقلویی ، دیستوشی ، سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین
  .پیچیده ارایه دهد

بتواند خونریزي و شوك پس از زایمان را اداره کند، از جمله این اقدامات  -12
احیاء شناخت مشکل ، کوراژ جفت ، کنترل آتونی اقدامات مربوط به : عبارتند از 

  .رحم ، و ترمیم پارگی هاي کانال زایمان 
  .را با نظارت ترمیم کند) 4و  3درجه ي (بتواند پارگی هاي پرینه  -13
بتواند موارد سزارین هاي پیچیده را قبل از عمل تشخیص داده و تحت  -14

  .نظارت انجام دهد
ه ي اورژانس هاي نوزادان را در اتاق زایمان ، با بتواند مراقبت هاي اولی -15

  .همکاري متخصصان یا دستیاران رشته ي بیماري هاي کودکان انجام دهد 
بتواند مراقبت هاي قبل، حین وپس از زایمان ومراقبت هاي پیگیرانه  -16

(follow – up care)  را به بیماران پیچیده و غیر پیچیده انجام دهد.  
وگرافی مامــایی مشــتمل بــر تعیــین انــدکس مــایع آمنیوتیــک ،  بتوانــد ســون -17

 Biophysical Profile)گریدینگ جفت ، انـدازه گیـري پارامترهـاي بیومتریـک ،     
Scoring) BPS   بررسی طول سرویکس و تشخیص آنومالی هاي کلی را تحـت ،

  .نظارت انجام دهد
در این دانش وسیعی در مورد شیردهی داشته و بتواند بیماران را  -18

  .خصوص به شکل مناسبی آموزش دهد
  :ژینکولوژي

بتواند طرح هاي درمانی براي اکثر اختالالت ژینکولوژیک را ارایه دهد و  - 1
  .همچنین بتواند آنها را براي بیماران شرح دهد 
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بتواند ترمیم قدامی و خلفی را انجام دهد و در انجام هیسترکتومی واژینال و  - 2
 "برچ"و  "مارشال مارکتی"ه بی اختیاري ادراري نظیر اعمال جراحی مربوط ب

  .به عنوان کمک اول مشارکت داشته باشد
بتواند اختالالت شایع پستان را اداره کرده ، طرح هاي درمانی را براي  - 3

  .بیماران تشریح کند
  .مشارکت داشته باشد ICUبتواند در مراقبت از بیماران بستري در  -4
، مول و حاملگی خارج رحمی را اداره کرده ، طرح هاي بتواند انواع سقط  -5

  .درمانی و پیگیري مربوطه زا انجام دهد 
بتواند در اعمال جراحی مشتمل بر هیسترکتومی ، سیستکتومی تخمدانی ،  -6

برداشتن تخمدان ها ، میومکتومی ، سالپینگوستومی ، سالپینگکتومی ، جراحی 
ز دهانه ي رحم و ترمیم صدمات مثانه ، حاملگی خارج رحمی ، مخروط برداري ا

  .جراح اول یا کمک جراح اول باشد
بتواند اعمال جراحی غیر پیچیده ي ژینکولوژي را به دستیاران سال   پایین  - 7

  .تر آموزش دهد 
عوارض ناشی از جراحی هاي ژینکولوژي را بداند و بتواند آنها را تحت  - 8

  .نظارت اداره کند
مانند بررسی توده هاي (ی هاي تشخیصی ژینکولوژیک بتواند سونوگراف - 9

  .را تحت نظارت انجام دهد) لگنی و آنومالی هاي سیستم ژنیتال 
  

  آندوکرینولوژي تولید مثل و نازایی
اختالالت غدد درون ریز تولید مثل را بداند و بتواند طرح هاي درمانی  - 1

  .مناسبی براي آنها اداره کند
 egg)ي  مربوط به نازایی مشـتمل بـر گـرفتن تخمـک     بتواند در پروسیجرها -2

retrieval)   تلقــیح داخــل رحمــی ،(IUI or IntraUterine Insemination)  ،
ــان   ــال رویـ ــکوپی ، و   (ambryo transfer)انتقـ ــکوپی ، هیستروسـ ، الپاراسـ
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 Ovarian)، و اداره ي بیماران مبـتال بـه سـندرم     (HSG)هیستروساپنگوگرافی 
Hyperstimulation OHSS Syndrome)  مشارکت کند .  

  ):انکولوژي(سرطان شناسی 
  .بتواند ارزیابی بیماران مشکوك به بدخیمی هاي ژینکولوژیک را انجام دهد - 1
هاي بیماري ، آسیب شناسی ، و اداره ي جامع و  درك مطلوبی از فرم - 2

 (GTN)پیگیري کلیه ي بدخیمی هاي ژینکولوژیک و بیماري هاي تروفوبالستیک 
  .داشته باشد

  .بتواند در اعمال جراحی مربوط ، به عنوان کمک دوم مشارکت نماید - 3
IV – سال چهارم:  

در پایان سال چهارم ضمن ارتقا و بهینه نمودن آموخته هاي سال هاي قبل ، 
  :دستیار باید

  :عمومی
بتواند بر کار دستیار سال پایین تر به اعمال جراحی و مراقبت از بیماران  - 1
  .راي مشکالت پیچیده نظارت کنددا
بتواند نشان دهد که دانش علمی ، بالینی و فنی باالیی در مورد کلیه ي جنبه  - 2

  .هاي ژینکولوژي و مامایی عمومی دارد
بتواند به طور مستقل مسئولیت مراقبت از بیماران در حیطه ي  ژینکولوژي و  - 3

  .مامایی را تقبل کند
یی از مهارت فنی و تصمیم گیري شفاف ، به طور بتواند با داشتن سطح باال -4

  .مستقل عمل جراحی انجام دهد
بتواند در ارایه مراقبت به بیماران سرپایی به شکل کارآمدي ، در زمان  -5

  . مناسب انجام وظیفه کند 
بتواند بحث هاي علمی با دستیاران سال پایین تر و دانشجویان پزشکی را با  -6

اجتماعی و حرفه اي مرتبط با رشته  –اخالقی، روانی  درنظر گرفتن موضوعات
  . ي زنان و زایمان ، هدایت کند
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توانایی اخذ مشاوره و جلب همکاري مناسبی از متخصصان سایر    رشته  - 7
  .ها داشته باشد

بتواند مهارت ها و دانش دستیاران سال پایین تر و دانشجویان پزشکی را  - 8
  .مناسبی را براي ارتقاي این مهارتها ارایه دهد ارزیابی کرده ، راهنمایی هاي

توانایی قبول مسئولیت در زمینه مسائل قانونی و اداري در حیطه طب را  - 9
  .داشته باشد

  .بتواند بیماران را به شکل مناسبی پیگیري کند – 10
  

  : مامایی 
 تغییرات فیزیو لوژیک و پاتولوژیک حاملگی را بشناسد و بتواند ضمن اداره - 1

  .ي این تغییرات ، آموزش هاي الزم را نیز به بیماران ارایه دهد
 diagnostic)بتواند اثرات ناشی از تغییرات حاملگی بر مطالعات تشخیصی  - 2

studies)  را شناخته ، اداره کند و همچنین نتایج این مطالعات را به شکل مناسبی
  .تفسیر نماید

مربوط به تکامل و فیزیولوژي جنین را  بتواند حاملگی هاي همراه با اختالالت - 3
  .اداره کند

  .بتواند مراقبت و آموزشهاي جامع قبل از بارداري را به بیمار ارایه کند -4
  . بتواند آموزش و ارزیابی ژنتیک پایه اي را به بیمار ارایه کند  -5
بتواند مراقبت هاي پیش از زایمان براي بیماران پیچیده ي پر خطر را ارایه  -6

  .دهد
بتواند نیاز به مطالعات ارزیابی جنین پیش از زایمان را تعیین کرده آن را  - 7

  .تفسیر کند بر اساس آنها عمل نماید
سقط در سه ماهه دوم را بشناسد و بتواند آن را اداره کند ، از جمله انجام  - 8

  .القاي لیبرو کورتاژ تخلیه اي 
  .را انجام دهد) 4 و 3درجه (بتواند ترمیم پارگی هاي پرینه  - 9
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  .درك عمیقی از بی حسی و دردبري در مامایی و عوارض آن داشته باشد -10
  .بتواند به همه ي بیماران پس از زایمان مراقبت هاي الزم را ارایه دهد -11
بتواند عوارض پس از حاملگی مشتمل بر عفونت ، ترومبوفلبیت ، آمبولی  -12

  .و مشاوره هاي الزم را انجام دهد ریوي ، ماستیت و غیره را اداره کند
بتواند خونریزي و شوك پس از زایمان را در موارد پیچیده تر اداره  -13

این اقدامات شامل سزارین هیسترکتومی ، هیسترکتومی بعد از زایمان .نماید
واژینال ، بستن عروق رحمی و هیپوگاستر ، درمان وارونگی رحمی و تشریح 

است در شرایط اورژانس درخواست کمک از اقدامات  بدیهی. (حالب ها می باشد
  ).ضروري است 

،  BPS (Biophysical Profile Scoring)بتواند سونوگرافی مامایی نظیر  -14
اندازه گیري پارامترهاي بیومتریک ،بررسی طول سرویکس و تشخیص آنومالی 

  . را مستقالً انجام دهد  (major)هاي اساسی 
  :ژینکولوژي

خونریزي هاي غیر طبیعی رحمی را ارزیابی و اداره کرده ، طرح بتواند  - 1
  .مناسبی براي پیگیري بیمار ارایه نماید

بتواند عفونتهاي واژن و ولو را تشخیص داده ، درمان کند ، این کار مشتمل  - 2
است بر درمان طبی ، کرایوتراپی و یا لیزر درمانی کوندیلوما ، خارج نمودن 

بی وجود بیماري سیستمیک و سایر      عفونت هاي هم جسم خارجی ، و ارزیا
  .زمان 

دیستروفی ها ودرماتوزهاي ولو را بشناسد و بتواند آنها را تشخیص داده ،  - 3
  .درمان کند

  .بتواند درد هنگام مقاربت ، درد ولو واژینیسموس را اداره کند -4
ند و در مواردي بتواند کلیه بیماري هاي مقاربتی را تشخیص داده ، درمان ک -5

  .راهنمایی هاي الزم را ارایه نماید... و  HIVاز قبیل ابتال به 
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را  Wurd catheterبتواند اداره ي کیست هاي بارتولن از جمله گذاشتن  -6
  .انجام دهد

بتواند نشان دهد که نسبت به موضوعات مرتبط با آگاه سازي بیماران مبتال  - 7
ضر حساسیت دارد ، همچنین بتواند در آگاه به بیماري هاي مقاربتی در عصر حا

سازي شریک جنسی مشارکت کند و موارد را به مرکز       ذي صالح گزارش 
  .دهد

بتواند توده هاي لگنی را تشخیص داده ، ارزیابی و اداره کند ، همچنین بتواند  - 8
  .در صورت نیاز با یک انکولوژیست مشاوره ي الزم را انجام دهد

مورد کیست هاي تخمدان ، پیچ خوردگی و پارگی آن اقدامات بتواند در  - 9
  .را انجام دهد) الپاراتومی یا الپاراسکوپی (مناسب جراحی 

  .بتواند درد مزمن لگنی را تشخیص داده و آن را اداره کند -10
شامل مداخله ( بتوان لیومیوما و آندومتریوز را تشخیص داده ، اداره کند  -11

الپراسکوپی به تناسب خواسته ي بیماري در مورد بچه هاي طبی ، جراحی و 
  ).دار شدن یا نشدن در آینده

شامل (بتواند بیماري هاي خوش خیم پستان را تشخیص داده ، اداره کند  -12
درخواست آزمایشات تشخیصی مناسب ، انجام آسپیراسیون سوزنی توده هاي 

  ).ه و عفونتاداره ي درد پستان ، گاالکتور open biopsyسیستیک ، 
بتواند اقدامات الزم در جهت بیماریابی بدخیمی هاي پستان بر اساس  -13

  .اصول غربالگري علمی انجام دهد
را تشخیص داده و در  ARDSبتواند سندرم شوك سمی ، شوك عفونی و  -14

  .درمان آنها با متخصصان سایر رشته هاي مرتبط همکاري نماید
و ارزیابی   واکنش هاي  CPRهمودینامیک ،  وضعیت) پایش(مانیتور کردن  -15

  .آلرژیک را بداند و بتواند آنها را انجام دهد
شامل درمان طبی ، ( بتواند حاملگی نابجا را تشخیص داده ، اداره کند  -16

  ).و همچنین پیگیري مناسب بیمار) الپاراسکوپی و یا الپاراتومی(جراحی 
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هفته و کمتر را با روش هاي  16بتواند در موارد مجاز حاملگی هاي  – 17
  .ختم نماید) طبی و جراحی(مناسب 

بتواند در موارد مناسب تست هاي تشخیصی تصویربرداري نظیر  -18
و ایزوتــوپ را درخواست نموده و   CT Scan ،MRI،ray-Xسونوگرافــی، 

  .نتایج آنها را تفسیر نماید
هت بررسی مواردي از بتواند سونوگرافی شکمی و ترانس واژینال را ج – 19

قبیل توده هاي لگنی ، کیست تخمدان ، میوم رحمی ، حاملگی خارج رحمی و 
  .بررسی آندومتر و فولیکولوگرافی را انجام دهد

  :آندوکرینولوژي تولید مثل و نازایی
بتواند آنومالی هاي تکاملی سیستم تناسلی جنس مؤنث را تشخیص داده ،  - 1

خیصی مانند معاینه ي فیزیکی مناسب، بررسی شامل مطالعات تش(درمان کند 
هاي ژنتیک ، ارزیابی غدد درون ریز والکترولیت ها ، درمان هورمونی ، درمان 

همچنین درك مناسبی از ). هاي جراحی و مشاوره هاي الزم در این زمینه 
  .اجتماعی براي بیمار و خانواده ي وي داشته باشد –مفاهیم روانی 

در رده هاي سنی اطفال و نوجوانی مبتال به مشکالت  بتواند بیماران ، - 2
ژینکولوژیک مانند درد ، ترشح ، توده و جسم خارجی را به شکل مناسبی 

  .ارزیابی کند ، همچنین بتواند هایمنوتومی را انجام دهد
  .بتواند اختالالت مربوط به بلوغ را تشخیص داده ، اداره کند - 3
  .یابی و درمان کندرا ارز PMSبتواند دیسمنوره و  -4
  .بتواند خونریزي هاي رحمی دیسفونکسیونل را ارزیابی و درمان کند -5
  .بتواند آمنوره و هیرسوتیسم را ارزیابی و درمان کند -6
بتواند ارزیابی اصولی در مورد نازایی انجام دهد و در این مورد به بیمار و  - 7

  .زوج وي راهنمایی هاي الرم را ارایه دهد
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 ART (Assisted]میقی از تکنولوژي هاي جدید درمان نازایی درك ع - 8
Reproductive Technology]  که در حال حاضر در دسترس هستند داشته

  .باشد
را اداره  (climacteric)بتواند شکایات ناشی از یائسگی و دوره پیش از آن  - 9

  .کند
درمانهاي  بتواند بیماران را در مورد درمان هورمونی ، روش هاي آن و -10

جایگزینی و عوارض آن راهنمایی کرده ، اثرات جانبی درمان هاي هورمونی را 
  .اداره کند

بتواند اختالالت مادرزادي مجاري مولرین را ارزیابی نموده ، تشخیص دهد  -11
با استفاده از هیستروسکوپ ، السپاراسکوپ و (و در انجام درمان هاي مناسب 

  .مشارکت نماید... ) 
  ):انکولوژي(شناسی سرطان 

  .بتواند دیسکسیون رتروپریتونئال را انجام دهد  - 1
اصول درمان جراحی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی و پیگیري مراحل مختلف  - 2

  .سرطان هاي ژینکولوژي و بیماري هاي تروفوبالستیک را بداند
ند در با تکنیک جراحی هیسترکتومی رادیکال آشنایی کامل داشته باشد و بتوا - 3

  .اعمال جراحی مربوط مشارکت نماید
  .مراقبت هاي نهایی و تسکینی بیماران در حال مرگ را بداند -4
  

  :اوروژینکولوژي 
بتواند اشکال مختلف بی اختیاري ادراري اکتسابی را ارزیابی و موارد  - 1

شامل پاتوفیزیولوژي ، شرح حال و معاینه ي .(ژینکولوژیک آن را اداره کند
همچنین بتواند ) . روش هاي تشخیصی ، درمان هاي طبی و جراحی  فیزیکی و

  . را انجام دهد q-tipآزمون 
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Post voiding residue (PVR)  را ارزیابی کند، قدرت عضالت پرینه را
آزمایش کند ، با آزمون هاي سیستومتریک و تفسیر آنها آشنا باشد، و بتواند 

  .سیستوسکوپی پایه اي را انجام دهد
  :واند به شکل قابل قبولی اعمال زیر را انجام دهدبت - 2

، ترمیم قدامی و خلفی،پرینورافی، مارشال مارکتی ، برچ،  (TVH)هیسترکتومی واژینال
ــرا (sling)اسلینگ  ،    TVT (Tension–freeVaginalTape)، (preyra)، پریــ

Gliames suspension ،(Le Fort) ،کولدوپالستی وترمیم انتروسل،  
لیگامان ساکرواسپینوس واژینال  (suspension)تعلیق  روکولپوپکسی شکمی ،ساک

  .با حداقل کمک 
بتواند اختالالت بافت هاي نگه دارنده ي کف لگن را مشتمل بر پروالپس کامل  - 3

، ارزیابی و اداره کند، همچنین تسلط کامل بر آناتومی و ساختار کف لگن ، 
بی و جراحی این اختالالت را داشته تشخیص و تعیین نقص ها و اداره ي ط

  .باشد
  .با سندرم هاي مثانه دردناك آشنا باشد -4
بتواند انواع مختلف فیستول هاي ژینکولوژیک را ارزیابی کرده و در    اداره  -5

  .ي آن مشارکت نماید
  .بتواند بی اختیاري مدفوع را ارزیابی کرده ودر اداره ي آن مشارکت نماید -6
  
V- سال دوره باید فرا بگیرد 4که دستیار طی  تجربیاتی:  

  :اجتماعی مرتبط با زنان و مامایی –موضوعات روانی  –الف 
اهمیت . تغییرات روانی مربوط به دوره ي حاملگی و پس از زایمان را بداند  - 1

بارداري در زمینه ي تکامل جنس مؤنث را بشناسد و بتواند مفهوم مادر بودن را 
ثرات روانی شیردهی و جنبه هاي روانی حاملگی در بیمارانی اهمیت ا. شرح دهد 

  .که از نظر جسمی و روحی بیمار هستند را بشناسد
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روانی یک زن در دوره هاي مختلف زندگی  –بتواند تحوالت شایع روحی  - 2
  .را بشناسد... ) ، دوران بارداري و یائسگی و  PMSدوران بلوغ، (زنانه 

مؤنث را که شامل بلوغ ، آموزش مسایل جنسی ، تکامل دوران جوانی جنس  - 3
همچنین مهارت کافی براي . پیشگیري از بارداري و حاملگی می باشد را بداند 

  .برقراري ارتباط با جوانان را داشته باشد
نشان دهد که حساسیت و درك کافی در مورد موضوعات مربوط به فرهنگ  -4

  .مامایی را دارد هاي مختلف در ارتباط با بیماري هاي زنان و
  .نیازهاي جنسی زنان را بداند -5
موضوعات روانی مربوط به جنسیت و رفتارهاي جنسی را بداند و بتواند  -6

  .شرح حال جنسی گرفته و تا حدودي درمان هاي آن را انجام دهد
اهمیت موضوعات مربوط به خشونت هاي خانوادگی را بداند و بتواند این  - 7

به فرهنگ جامعه و با نهایت دقت و احتیاط براي بیماران  موضوعات را با توجه
  .تشریح کرده و آن ها را راهنمایی کند

اهمیت موضوعات مربوط به اعتیاد به مواد مخدر را بداند و بتواند این  - 8
  .موضوعات را براي بیمار تشریح کرده و آنها را راهنمایی نماید

  .در دوران حاملگی بداندعوارض و خطرات داروهاي روان درمانی را  - 9
اهمیت ارتباط با بیمار و پرسنل پزشکی و این که چگونه اختالف نظرها و  -10

  .مسایل ضد و نقیض بر بیمار اثر خواهد گذاشت را بداند
 embryoمــوضوعات روانـی مربوط به سقط ، ناموفق بودن حاملگی و  -11

reduction را بداند.  
و فرزند  (ART)ي هاي کمک باروري موضوعات مربوط به تکنولوژ -12

  .خواندگی را بشناسد و بتواند آنها را تشریح کند
مهارت هاي الزم براي تطابق با بیماران مبتال به اختالالت شخصیتی و  -13

  .اضطرابی را داشته باشد
  .را اداره کند PMSبتواند  -14
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  .ه کندبتواند مشکالت روحی مربوط به هیسترکتومی و یائسگی را ادار -15
را بشناسد و بتواند راهنمایی هاي الزم  body imageاختالالت خوردن و  -16

  . را در این زمینه ارائه نماید
روانی مربوط به سال خوردگی را بشناسد و بتواند  - مشکالت روحی -17

  .راهنمایی هاي الزم را در این زمینه ارایه نماید
دچار سرطان هاي ژینکولوژیک روانی مربوط به بیماران  –مشکالت روحی  -18

و بیماران در حال مرگ را بداند و بتواند راهنمایی هاي الزم را در این زمینه 
  .ارایه نماید

  
  :اخالق پزشکی -ب
  .اهمیت حفظ اسرار بیمار را بداند - 1
  .توانایی ارزیابی و ارتقاي خود را داشته باشد - 2
نی به شکل مناسبی همکاري درما –بتواند با سایر اعضاي یک تیم بهداشتی  - 3

  .داشته باشد
درك صحیحی از مفاهیم اساسی در اخالق پزشکی مانند استقالل رأي ، نیکو  -4

کاري ، عدالت ، و خوش طینتی داشته باشد و بتواند این مفاهیم را در حیطه ي 
  .زنان و زایمان به کار برد

تواند رفتار و عقاید مذهبی و فرهنگی ، و حقوق بیماران را بشناسد و ب -5
  .عملکرد پزشکی خود را با آن منطبق نماید

اهمیت کسب رضایت آگاهانه از بیمار و ولی قانونی وي را بداند و بتواند در  -6
  .موارد اورژانس طبق قوانین مدنی و حرفه اي اقدام نماید

  
VI- اهداف آموزشی چرخش ها  

  :در پایان هر یک از چرخش هاي زیر دستیار باید
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  عمومیجراحی 
  .و کات دوان آشنایی عملی داشته باشد CVPبا اصول قراردادن کاتتر  - 1
  .آشنا باشد TPNبا اصول  - 2
با آناتومی شکم ، رتروپریتوئن ، ناحیه ي اینگوینال و پستان آشنایی عملی  - 3

  .داشته باشد
و بیوپسی پستان را انجام دهد و با اصول درناژ آبسه آن آشنا  FNAبتواند -4

  .باشد
  .با آپاندکتومی آشنایی عملی داشته باشد -5
  .با امنتکتومی آشنایی عملی داشته باشد -6
  .با اصول کنترل تروماهاي عروقی هنگام عمل جراحی آشنا باشد - 7
با اصول اندیکاسیون هاي کولوستومی ، آناستوموز روده و ترمیم روده  - 8

  .آشنایی عملی داشته باشد
  .ژینال آشنایی داشته باشدبا ترمیم فیستول رکتووا - 9

  .با تشخیص و درمان فتق نافی و انسزیونال آشنایی داشته باشد -10
با نحوه ي برخورد با ایلئوس و انسدادهاس روده اي بعد از جراحی  -11

  .آشنایی عملی داشته باشد
  .با نحوه ي ارزیابی شکم حاد آشنایی عملی داشته باشد -12
  .فیسورآنال آشنا باشدبا عمل جراحی همورویید و  -13

  آسیب شناسی
  .با نحوه نگهداري بافت و تهیه الم آشنایی عملی داشته باشد - 1
با پاتولوژي هاي خوش خیم و بدخیم رایج زنان و مامایی آشنایی عملی  - 2

  .داشته باشد
 frozenبا اصول ، اندیکاسیون ها ، محدودیت ها و نحوه ارسال نمونه جهت  - 3

section آشنا باشد .  
  .با تفسیر سیتولوژي ترشحات دهانه ي رحم آشنایی عملی داشته باشد -4
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  .با نحوه ارسال نمونه براي انجام آزمایشات سیتولوژي آشنا باشد -5
  .با اصول آزمایشات ایمونوهیستوشیمی آشنا باشد -6
  .با اصول بانک خون آشنا باشد - 7
ش باکتریولوژي و با اصول اقدامات کلینیکال پاتولوژي خصوصا در بخ - 8

  .بیوشیمی آشنا باشد
  اورولوژي 

  .با اصول و اندیکاسیون بررسی هاي اورودینامیک آشنایی داشته باشد - 1
با نحوه ي انجام سیستوسکوپی و اورتروسکوپی و جایگذاري سوندهاي  - 2

  .مختلف سیستم اداري آشنا باشد
م ادراري آشنا با اندیکاسیون هاي مختلف تصویربرداري در ارزیابی سیست - 3

  .باشد
  .با درمان هاي طبی و جراحی بی اختیاري ادراري آشنا باشد -4
 endآناستوموز (با نحــوه ي برخورد بـــا تروماهاي حالب حین جــراحی  -5

to end  وreimplantation  (آشنایی داشته باشد.  
  .بتواند ترمیم پارگی هاي ساده مثانه را انجام دهد -6
شی از ختنه ي دوره نوزادي و نحوه پیشگیري از آنها آشنا با عوارض نا - 7

  .باشد
  رادیولوژي 

با روش هاي مختلف تصویر برداري مرتبط با رشته ي زنان و زایمان و نحوه  -
  .تفسیر آنها آشنا باشد

  (ICU)مراقبت هاي ویژه بزرگساالن 
  .با اصول احیا در بزرگساالن آشنا باشد - 1
  .، و الکترولیت ها آشنا باشد ABGبا تفسیر آزمایش هاي  - 2
آشنایی عملی داشته  CVPبا نحوه ي انجام کات داون و قرار دادن کاتتر  - 3

  .باشد
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   (NICU)مراقبت هاي ویژه نوزادان
  .با اصول احیاي نوزادان آشنایی عملی داشته باشد - 1
با عوارض شایع دوران نوزادي نظیر عفونت ناف ، ایکتر دوران نوزادي ،  - 2

  .، تشنج و خونریزي هاي داخل جمجمه اي آشنا باشدRDSسیس ، سپ
  بیهوشی

  .با اصول احیا و لوله گذاري تراشه آشنایی عملی داشته باشد - 1
  .با اصول اندیکاسیون ها و عوارض بی حسی لوکال آشنا باشد - 2
اسپاینال و اپی ( regionalبا اصول ، اندیکاسیون ها و عوارض بی حسی  - 3

  .باشد آشنا) دورال
  .با اصول ، اندیکاسیون ها و عوارض بیهوشی عمومی آشنا باشد -4
  

  پزشکی قانونی
  :با موارد زیر آشنایی عملی داشته باشد –الف 

نحوه ي صدور انواع گواهی ها نظیر گواهی وضعیت پرده بکارت، مرخصی  - 1
  .هاي استعالجی، گواهی فوت ، گواهی ابهام سیستم ژنیتال و مقررات مربوطه 

  .اصول و اندیکاسیون هاي درخواست اتوپسی - 2
  
  .با موارد زیر آشنا باشد - ب
 rape(نحوه ي برخورد با بیمار به دنبال اعمال منافی عفت و تجاوز به عنف  - 1

  )و هتک عفت فردي
  .نحوه ي برخورد با بیماران حامله دچار تروما - 2
  .اندیکاسیون هاي سقط درمانی - 3
  .س قانون مجازات اسالمی دیات و ارش ، بر اسا -4
  .اصول کسب رضایت نامه در موارد اورژانس و غیر اورژانس جراحی -5


