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معاونت آموزشي

صفحه2 :

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

پيشگفتار
راه اندازی دوره آموزشی دکترای پزشکی عمومی يك امر بسيار مهم راهبردی با سرمايه گذاری کالن
است که فرايند تکميل آن حداقل هفت سال به طول می انجامد .به اين منظور الزم است رئيس دانشگاه يا
مرکز آموزش عالی متبوع ماموريت ايجاد شرايط الزم برای تاسيس دوره دکترای پزشکی عمومی را طی
يك حکم رسمی به يکی از اعضای هيات علمی متعهـّد ،مجرّب ،عالقمند و متخصـّص در يکی از رشته های
بالينی (ترجيحاً رياست دانشکده پزشکی) واگذار نمايد.
هدف از تدوين اين آيين نامه تعيين ضروريات و استانداردهای کالبدی الزم برای راه اندازی و تکميل دوره
دکترای پزشکی عمومی است.
حداقل شرايط و امکانات کالبدی ضروری اوليـّه برای راه اندازی و تکميل دوره آموزش پزشکی عمومی
به ازای پذيرش  05دانشجو در هر سال ،در دانشکده پزشکی طی مراحل مختلف برای تحقق استانداردهای
پايه دوره دکترای پزشکی عمومی در چهار بخش به شرح زير تعيين می گردد:
 .1هيات علمی،
 .2فضاهای آموزشی با امکانات و تجهيزات آموزش های عملی ،
 .3امکانات ،شرايط و تجهيزات الزم برای آموزشهای بالينی ،
 .4ساير فضاها ،امکانات و تجهيزات مورد نياز

 -1هيأت علمي
ماده 1
برای آموزش دوره دکترای پزشکی عمومی ،دانشکده پزشکی به حداقل  05نفر عضو هيأت علمی
متخصـّص تمام وقت مطابق با جدول شماره  1نياز دارد .اعضای هيات علمی رشته های علوم پايه و بالينی
برنامه بايد طبق ماده  2اين آئين نامه بصورت تمام وقت در برنامه ريزی ،تدريس و اداره دوره آموزش
پزشکی عمومی با حکم اداری (استخدام رسمی ،پيمانی يا قراردادی) دانشگاه متبوع بکارگرفته شده و
فعاليت نمايند .ترکيب اعضای هيأت علمی بايد متناسب با حجم و تعداد واحد دروس مربوطه به شرح
جدول شماره  2باشد.
تبصره :دانشگاه می تواند برای پوشش کامل برنامه آموزشی عالوه بر  05نفر اعضای هيأت علمی تمام وقت خود
با شرايط مندرج در ماده  1از اعضای هيأت علمی مدعو از ساير مراکز استفاده نمايد.

...

......صفحه3 :

معاونت آموزشي
ماده 2
برای راه اندازی و تکميل دوره دکترای پزشکی عمومی حداقل تعداد اعضای هيأت علمی ضروری برای
مرحله اول دوره شامل آموزشهای پايه  12نفر و پس از سه( )3سال پذيرش تا زمان شروع آموزش
بالينی(کارآموزی) در مجموع 32نفر است .برای آموزش بالينی(کارآموزی و کارورزی ) تعداد اعضای
هيات علمی ضروری برای دوره پزشکی عمومی  22نفر و در مجموع برای کل طول دوره  05نفر است
که بايد بصورت تمام وقت در برنامه ريزی ،تدريس و اداره دوره آموزش پزشکی عمومی فعاليت داشته
باشند .ترکيب هيأت علمی در مراحل مختلف راه اندازی و اداره دوره بشرح جدول شماره  2خواهد بود.

ماده 3
حداقل تعداد هيأت علمی تمام وقت مورد نياز برای پذيرش تا  05دانشجو در هر سال دوره دکترای پزشکی
عمومی ،يك نفر به ازای هر  7واحد آموزش غيربالينی و يك نفر عضو هيات علمی بالينی به ازای هر 4
واحد آموزش بالينی(با در نظر گرفتن ماهيت بالينی و تقسيم دانشجويان هر کالس  05نفره به حداقل 7
گروه) است .اين ميزان ،مالك تعيين حداقل تعداد عضو هيأت علمی مورد نياز برای آموزش دوره دکترای
پزشکی عمومی در برنامه های اصالح شده(رفرم) نيز خواهد بود.
جدول شماره  - 1نسبت تعداد هیأت علمي به ازاي واحد هاي آموزشي برنامه درسي
نسبت تعداد هيأت علمی

کل

آموزش

آموزش پيش بالينی و

غيربالينی

بالينی *

تعداد واحد آموزشی

91

199

295

حداقل تعداد هيأت علمی مورد نياز

13

47

05

نسبت تعداد واحد به هيات علمی (با

7

4

0

گردکردن علمی)
*شامل واحدهای پايان نامه
ماده 4
اعضای هيأت علمی تمام وقت دوره دکترای پزشکی عمومی بايد دارای دکترای تخصـّصی ،فوق تخصصی
يا فلوشيپ بالينی و يا دکتری تخصصی پی اچ دی ) (Ph.Dدر رشته ای که آموزش می دهند باشند.

صفحه4 :
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ماده 5
برای راه اندازی و تکميل تشکيالت دانشگاهی آموزش دوره دکترای پزشکی عمومی الزم است دانشکده و
يا مراکز آموزشی متبوع ،نسبت به تشکيل گروه آموزشی مطابق با الگوهای زير و بر طبق ضوابط شورای
گسترش دانشگاههای علوم پزشکی اقدام نمايند.
الف -برای پذيرش اولين دوره دانشجو ،تشکيل کميته برنامه ريزی دوره دکترای پزشکی عمومی متشکل
از حداقل دو گروه آموزشی شامل -1 :گروه علوم پيش بالينی پزشکی شامل حداقل  3عضو هيأت علمی
استاديار به باال دارای دکترای تخصصی يکی از رشته های علوم تشريح ،فيزيولوژی ،بيوشيمی ،ميکروب-
شناسی ،آسيبشناسی ،بهداشت ويا فارماکولوژی و  -2گروه علوم بالينی پزشکی شامل حداقل  3عضو
هيأت علمی متخصـّص بالينی از رشته های بيماریهای داخلی ،جراحی عمومی ،کودکان ،زنان و زايمان،
روانپزشکی ،پزشکی اجتماعی و يا طب اورژانس الزامی است.
ب -تا پايان آموزش اولين دوره ،يا قبل از پذيرش دوره سوم ،تشکيل حداقل سه گروه آموزشی و فعاليت
در کميته برنامه ريزی دوره دکترای پزشکی عمومی هر يك متشکل از حداقل سه عضو هيأت علمی ،شامل:
 -1گروه بالينی بيماریهای داخلی(رشته های بيماریهای داخلی،کودکان،اعصاب ،عفونی ،قلب ،طب
اورژانس ،روانپزشکی ،راديولوژی ويا پوست)؛  -2گروه بالينی جراحی (رشته های جراحی عمومی،
جراحی زنان وزايمان ،چشم ،گوش گلو و بينی ،ارتوپدی ،اورولوژی و يا جراحی مغز و اعصاب) و -3
گروه پيش بالينی پزشکی از رشته های علوم پايه (علوم تشريح ،فيزيولوژی ،بيوشيمی ،ميکروبشناسی،
بهداشت ،ايمنی شناسی ،آسيب شناسی ،فارماکولوژی) الزامی است.
تبصره :بديهی است افزايش تعداد گروهها (بيش از سه گروه ) متناسب با تعداد و رشته هيات علمی هر دانشکده و
بر اساس مصوبات شورای گسترش خواهد بود.

...

......صفحه5 :
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جدول شماره -2ترکيب اعضای هيأت علمی ضروری برنامه دکترای پزشکی عمومی
حداقل تعداد نیروي انساني

تعداد

دانشگاهي به ازاي تا 55

واحد

دانشجوي ورودي براي

درسي

آموزش دروس و بخشهاي

نظري

دوره پزشكي عمومي

وعملي

علوم تشريح (آناتومی ،بافت
شناسی ،رويان شناسی)

تعداد

تعداد

واحد

واحد

كار

كارورز

آموزي

ي

تعداد هیأت
علمي مورد
نیاز براي
پذیرش
اولین دوره

حداقل تعداد هیأت

حداقل

علمي پس از سه()3

مجموع

دوره پذیرش

تعداد هیأت

دانشجو و از شروع

علمي براي

پیش بالیني/

تكمیل دوره

فیزیوپاتولوژي

بالیني

10

2

3

حداقل
مجموع
تعداد
هیأت
علمي
براي كل

حداقل
تعداد
كارشناس
آزمایشگاه

دوره

0

2
کارشناس

فيزيولوژی

9

1

2

3

يك

بيوشيمی

0

1

1

2

کارشناس

0

ميکروبشناسی(باکتری
شناسی ،ويروس شناسی،
انگل شناسی ،قارچ شناسی،

2

12

2

3

کارشناس

حشره شناسی،
ايميونولوژی)*
آسيب شناسی
فارماکولوژی (عمومی
واختصاصی)
بيماریهای داخلی

11

2

4

-

14

12

15

12

12

بيماریهای کودکان

0

9

12

زنان و زايمان

4

0

2

1

4

1

جراحی عمومی (و ساير
جراحیهای مينور)

3

 1نفر به
عنوان

1نفر (جراح

موسس و

عمومی)

مدير راه -
دوره

1

دوم)
جنراليست)

اندازی

کارشناس

1نفر (در مرحله
 3نفر ( حداقل  2نفر

10

0

-

 0نفر
4نفر
3نفر

 1نفر (جنراليست)

يك

19

(حداقل
2جنراليست
)

طب اورژانس (بخش و
چرخشها)
روانپزشکی

2

3

4

پزشکی اجتماعی و بهداشت

13

3

4

3

4

2

3

4

2

3

157

05

بيماریهای قلب
بيماریهای عفونی
بيماریهای
اعصاب/نورولوژی
مجموع حداقل موارد
ضروری

صفحه6 :

1

1
1

3

4

3

0

2

2

1

2

2

3

2

2

2
02

12

25

22

2

05

0

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي
تبصره :1الزم است کليه گروههای آموزشی فوق و گروه دروس عمومی تا تکميل اولين دوره دانشآموختگان با
مجوز شورای دانشگاه تشکيل شوند .پس از تکميل اولين دوره در ادامه پذيرش دانشجو الزم است گروههای تشکيل
شده با مجوز و طبق ضوابط شورای گسترش دانشگاهها ايجاد شده و فعاليت نمايند.
تبصره :2مناسب است حتی المقدور باکتری شناسی ،ويروس شناسی و ايميونولوژی در يك مجموعه جدا از انگل
شناسی ،قارچ شناسی ،حشره شناسی فعاليت نمايند.

ماده 6
از مجموع  295واحد آموزشی حداقل تعداد واحدهای ضروری محوری) (core curriculumدر دوره
دکترای پزشکی عمومی  230واحد ،شامل  157واحد درس نظری و عملی  05 ،واحد کارآموزی و  02واحد
کارورزی بالينی است و حداکثر  00واحد ( معادل  19درصد) واحد ضروری غير محوری و يا ويژه برنامه
منطقه آمايشی يا دانشگاه است.

2ـ فضاها ،امكانات و تجهيزات آموزشي

ماده 7
دانشکده پزشکی بايد فضاها ،تسهيالت فيزيکی ،تجهيزات و ابزارهای آموزشی معتبر و متناسب با نيازهای
برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی در دانشکده را به شرح زير در اختيار داشته باشد و استفاده کند.
فضاها،امکانات و تجهيزات بسيار ضروری و ضروری برای آموزشهای دوره دکترای پزشکی عمومی
بايد مطابق جدول های شماره  4تا  25و جدول  22قبل از شروع مرحله ،درس و يا بخش مربوطه مهيا
شود تا مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره :1توصيه می شود در طراحی ،راه اندازی و تجهيز فضاهای آموزشی از نظرات مشورتی اعضای هيات
علمی دوره دکترای پزشکی عمومی دانشگاه استفاده شود.
تبصره :2در مواردی که برنامه آموزشی ويژه يك مرکز(مانند انواع آموزش ادغام يافته ،دروس انتخابی و تم های
طولی) متفاوت از برنامه محوری دوره باشد ،الزم است دانشکده پزشکی نشان دهد که فضاها ،امکانات و تجهيزات
بسيار ضروری و ضروری متناسب با برنامه آموزشی خود را در اختيار دارد و در آموزش مورد استفاده قرار
می دهد.
تبصره :3ميزان ضرورت فضاها ،امکانات و تجهيزات که بر اساس کار کارشناسی ،نظر دهی صاحبنظران آموزشی
دانشگاهها و رای هيأت ممتحنه ،ارزشيابی و برنامه ريزی (بورد) رشته دکترای پزشکی عمومی تعيين گرديده است
دارای تعاريف مندرج در جدول شماره  3می باشد.

...

......صفحه7 :

معاونت آموزشي
جدول شماره -3تعریف میزان ضرورت فضاها ،امكانات و تجهیزات در استانداردهاي كالبدي آموزش
پزشكي عمومي
ردیف

تعریف نظري وعملي

میزان
ضرورت
بی اثر و يا

مواردی که ضرورت يا فايده آن ها برای اجرای برنامه شناخته شده ،مفيد و يا

1

بی فايده

اثربخش نيست و از ليست حذف گرديده است(No Need to be).

2

مفيد

مواردی که تنها برای اجرای بخشهای غير محوری برنامه الزم است(Nice .

3

بسيار مفيد

)to be
مواردی که برای اجرای بهينه بخشهای محوری برنامه الزم است(Better to .

4

ضروری

)be
مواردی که بدون آن ها اجرای کمينه بخشهای محوری برنامه در شرايط

0

بسيار

مواردی که بدون آن ها اجرای کمينه بخشهای محوری برنامه در هيچ شرايطی

ضروری

ممکن نيست(Must be).

متعارف ممکن نيست(Should be).

ماده 8
امكانات و تجهیزات آموزش عملي دروس آناتومي :فضا ،امکانات و تجهيزات بسيار ضروری و ضروری
آموزش عملی دروس آناتومی بايد مطابق جدول شماره  4در شروع آموزش مربوطه (قبل از شروع دوره)
مهيا شود و مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرد.
جدول شماره  -4امکانات و تجهيزات آموزش عملی دروس آناتومی

ردیف

امكانات و تجهیزات

میزان

ویژگیهاي اختصاصي براي تحقق اهداف و

حداقل مقدار

آموزش عملي دروس

ضرورت

كاربرد مطلوب

مورد نیاز براي
پذیرش

آناتومي

وآموزش تا هر
 55دانشجو*
بسيار

برای هر ميز تشريح  2نفره حداقل  45متر مربع

1

سالن تشريح

2

سردخانه

مفيد

3

ميز تشريح

بسيار

 2نفره -ميز مخصوص به شکل  Lيا  Uو

ضروری

صندلی به تعداد دانشجو

4

تهويه مناسب (هود

مفيد

هود بيولوژيك

 1سالن

ضروری
در مراکزی که آماده سازی کاداور (بخصوص از
افراد اهدا کننده) انجام می گيرد وجود سردخانه
متناسب با تعداد کاداور بسيار ضرورری است.

تشريح)

صفحه8 :

 2-3عدد
 1عدد

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ردیف

امكانات و تجهیزات

میزان

ویژگیهاي اختصاصي براي تحقق اهداف و

حداقل مقدار

آموزش عملي دروس

ضرورت

كاربرد مطلوب

مورد نیاز براي
پذیرش

آناتومي

وآموزش تا هر
 55دانشجو*
0

سينك با دو شير آب

0

تريلر حمل جسد

7

حوضچه شناورسازی

 2-3عدد

بسيار
ضروری

 1عدد

ضروری
بسيار

مورد استفاده فيکساسيون و نگهداری بعدی برای

جسد

ضروری

 2جسد

2

جسد

بسيار

مراکزی که بر اساس قرار داد به دانشجويان

ضروری

ساير دانشگاهها يا گروهها آموزش می دهند الزم

9

کابينت نگهداری

 2عدد
 1عدد

است متناسب با نياز بيشتر از يك جسد برای
آموزش در اختيار داشته باشند.
تجهيزات
15

لوازم آماده سازی
کاداور

بسيار

فضای انبار محلولهای فيکساتيو

 1عدد

ضروری
غير

در مراکزی که آماده سازی کاداور (بخصوص از

ضروری

افراد اهدا کننده) انجام می گيرد ،وجود لوازم
آماده سازی کاداور متناسب با تعداد کاداور
بسيار ضروری است.

11

موالژهای پالستيکی

12

جعبه های استخوان

13

تجهيزات سمعی و

يك سری

بسيار

با محل نگهداری موالژها به تعدادی که ليست انها

ضروری

در يك سری مشخص ميشود.

بسيار

با محل نگهداری استخوانها (به عنوان مثال 0 :تا 0

متناسب با تعداد

ضروری

ويترين يا سالن يا موزه استخوان)

دانشجو در هر

ضروری

ديتا پروژکتور،کامپيوتر ،پرده اساليد (می تواند

به تعداد مورد

بصورت مشترك با ساير گروهها مورد استفاده

نياز طبق برنامه

قرار گيرد).

زمانی

گروه
بصری و اطاق سمعی-
بصری
14

لوازم تشريح

10

اطلس آناتومی

10

رختکن

17

مکان مطالعه موالژ و

 2-4ست

بسيار
ضروری
بسيار

الزاماً بصورت کاغذی (الکترونيك بصورت

ضروری

اختياری)

 0سری

يك عدد برای هر 2دانشجو2+عدد

استخوان و فضای

بسيار

هر 12تا 10دانشجو يك رختکن با کمد وسايل

ضروری

دانشجو

بسيار

متناسب با برنامه آموزش و تعداد دانشجو در هر

ضروری

شيفت مطالعه

يك عدد

مطالعه آناتومی سطحی
و راديولوژيك

...

......صفحه9 :

معاونت آموزشي

ماده 9
موالژها ،امکانات و تجهيزات سمعی -بصری ضروری و بسيار ضروری علوم تشريح بايد مطابق جدول
شماره 0قبل از پذيرش اولين دوره دانشجو مهيا شود تا مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرد.
جدول شماره  -5موالژها و امكانات اطاق سمعي -بصري علوم تشریح
ردیف

میزان ضرورت

موالژها و امكانات اطاق سمعي بصري علوم
تشریح

حداقل تعداد مورد نیاز براي
پذیرش وآموزش تا هر 55
دانشجو*

1

موالژ جنين نطفه تا تولد

ضروری

 2سری

2

موالژتقسيم سلولی

مفيد

 1عدد

3

موالژ سلول عصبی

بسيار ضروری

 0عدد

4

موالژ ديانسفال

بسيار ضروری

 3عدد

0

موالژ مغز کامل

بسيار ضروری

 0عدد

0

موالژ نخاع

بسيار ضروری

 0عدد

7

موالژ بصل النخاع(پل مغزی مغز ميانی)

بسيار ضروری

 0عدد

2

موالژ نخاع و مهره گردنی

بسيار ضروری

 0عدد

9

موالژ مخچه

بسيار مفيد

 2عدد

15

موالژ سرو گردن

بسيار ضروری

 3عدد

11

موالژ سر و صورت

بسيار ضروری

 3عدد

12

موالژ آرواره

ضروری

 3عدد

13

ناحيه اينفرال تمپورال

بسيار ضروری

 2عدد

14

موالژ چشم

بسيار ضروری

 3عدد

10

موالژ گوش

بسيار ضروری

 3عدد

10

موالژ کانالهای گوش (گوش داخلی)

بسيار ضروری

 3عدد

17

موالژ عضالت و عروق و اعصاب اوربيت

بسيار ضروری

 2عدد

12

موالژ زبان

بسيار مفيد

 1عدد

19

موالژ حنجره

بسيار ضروری

 3عدد

25

مقاطع ساژيتال سر و گردن

بسيار مفيد

 3عدد

21

موالژ سيستم لنفاوی کامل

ضروری

 1عدد

22

موالژ سيستم عروق لنفاوی صورت

بسيار ضروری

 1عدد

23

مقاطع عرضی سر و گردن همراه با مغز

بسيار مفيد

 1سری

24

موالژ قلب کامل

بسيار ضروری

 0عدد

20

موالژ قلب حفره

بسيار ضروری

 0عدد

20

موالژ قلب و عروق

بسيار ضروری

 0عدد

27

موالژ مدياستينوم ميانی و فوقانی

بسيار ضروری

 2عدد

22

موالژ دستگاه تنفس

بسيار ضروری

 0عدد

29

موالژ تراشه

ضروری

 3عدد

صفحه01 :

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ردیف

موالژها و امكانات اطاق سمعي بصري علوم

حداقل تعداد مورد نیاز براي

میزان ضرورت

پذیرش وآموزش تا هر 55

تشریح

دانشجو*
35

موالژ مدياستينوم خلفی

ضروری

 2عدد

31

موالژ زنجبره سمپاتيك

بسيار ضروری

 0عدد

32

موالژ کليه و قشر آن

بسيار ضروری

 3عدد

33

موالژ دستگاه دفع ادرار

بسيار ضروری

 2عدد

34

موالژ مقطع ساژيتال لگن مرد و زن

ضروری

 4عدد

30

اسکلت کامل بدن

بسيار ضروری

 2عدد

30

موالژ عضالنی بدن کوچك

بسيار ضروری

 2عدد

37

موالژ نيم تنه کوچك زن و مرد

بسيار مفيد

 3عدد

32

موالژ نيم تنه کامل زن و مرد

بسيار ضروری

 4عدد

39

موالژ زانو

بسيار ضروری

 3عدد

45

موالژ پای نرمال

بسيار ضروری

 3عدد

41

موالژ پای صاف

مفيد

 1عدد

42

موالژ عضالت و عروق اعصاب اندامها

بسيار ضروری

 3عدد

43

موالژ سينه

بسيار ضروری

 2عدد

44

موالژ لگن زن

بسيار ضروری

 3عدد

40

موالژ لگن و محتوای آن

بسيار ضروری

 3عدد

40

موالژ پستان

بسيار ضروری

 3عدد

47

موالژ لگن و آلت تناسلی مرد

بسيار ضروری

 2عدد

42

موالژ نيم تنه لگن زن تناسلی

بسيار ضروری

 2عدد

49

موالژ دستگاه تناسلی زن

بسيار ضروری

 2عدد

05

موالژ الت تناسلی مرد

بسيار مفيد

 2عدد

01

موالژ مفصل باسن(/هيپ)( /ران)

بسيار مفيد

 2عدد

02

موالژ اسپرم

بسيار مفيد

 2عدد

03

موالژ تخمدان

بسيار مفيد

 2عدد

04

موالژ قسمتی از جفت

بسيار مفيد

 2عدد

00

موالژ جفت

بسيار مفيد

 2عدد

00

موالژ مقاطع عرضی بدن

بسيار مفيد

 1عدد

07

استخوان های طبيعی

بسيار ضروری

تعداد مناسب (حداقل  0عدد جمجمه)

02

نگاتوسکوپ و پرده آناتومی

به روش آموزش بستگی دارد.

09

نرم افزارهای آموزشی

به روش آموزش بستگی دارد.

*تبصره :اگر همزمان بيش از يك کالس بر روی يك موضوع تشکيل می شود الزم است به همان نسبت موالژ
تهيه شود.

...

......صفحه00 :

معاونت آموزشي
ماده 15
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری برای آموزش عملی ساير دروس علوم تشريح و آسيب
شناسی بايد مطابق جدول شماره  0قبل از شروع نيمسال تحصيلی مربوطه مهيا باشد و مطابق برنامه
آموزشی مورد استفاده قرار گيرد.
جدول شماره  -6امكانات و تجهیزات آموزش عملي رویان شناسي  ،بافت شناسي و آسیب شناسي
امكانات و تجهیزات آموزش

میزان ضرورت

ویژگيهاي اختصاصي و اهداف آموزشي

حداقل الزم براي

ردیف

عملي دروس رویان شناسي،

پذیرش و

بافت شناسي و آسیب شناسي

آموزش تا هر
 55دانشجو

1

آزمایشگاه علوم تشریح

بسيار ضروری

شامل:سالن تشريح ،اطاق سمعی بصری علوم تشريح،

مجموعه

مکان مطالعه موالژ و استخوان (طبق جدول شماره  )4و
آزمايشگاه پاتوبيولوژی (طبق جدول شماره )9
2

انكوباتور (اتوو)

بسيار مفيد

در شروع تاسيس مورد نياز نيست ولی بعدا نياز است

يك دستگاه

3

بن ماري

بسيار مفيد

در شروع تاسيس مورد نياز نيست ولی بعدا نياز است

يك دستگاه

4

میكروتوم

بسيار مفيد

در شروع تاسيس مورد نياز نيست ولی بعدا نياز است

يك دستگاه

0

هیستوكنت (اتوتكنیكوم)

بسيار مفيد

در شروع تاسيس مورد نياز نيست ولی بعدا نياز است

يك دستگاه

0

صفحه داغ

بسيار مفيد

در شروع تاسيس مورد نياز نيست ولی بعدا نياز است

يك ست کامل

7

ظروف درب سمباده اي جهت

بسيار مفيد

 15ظرف

نگهداري جنین
2

وسایل رنگ آمیزي المها

بسيار مفيد

9

تجهیزات الزم براي نگهداري

بسيار مفيد

در شروع تاسيس مورد نياز نيست ولی بعدا نياز است
 15سری

نمونه هاي ماكروسكپي
15

میكروسكپ

بسيار ضروری

يك ميکروسکپ دانشجويی برای هر دو دانشجو

15عدد

11

تجهیزات سمعي وبصري

بسيار ضروری

درصورتی که تجهيزات سمعی بصری شامل پروژکتور و

 2سری

يا ال سی دی به همراه کامپيوتر و نرم افزارهای مربوطه
باشد بهتر است و ميتواند به جای ميکروسکوپ استاد-
دانشجو مورد استفاده قرار گيرد .ميتواند با ساير گروهها
به طور مشترك استفاده شود.
12

المهاي آسیب شناسي

بسيار ضروری

 15عدد از هر نوع

 15سری

13

المهاي بافت شناسي

بسيار ضروری

 15عدد از هر نوع

 15سری

14

میكروسكوپ استاد -دانشجو

بسيار ضروری

صفحه02 :

 1دستگاه

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ماده 11
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری آموزش عملی درس فيزيولوژی بايد مطابق جدول شماره
 7قبل از شروع نيمسال تحصيلی مربوطه مهيا باشد و مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرد.
جدول شماره  -7امكانات و تجهیزات آموزش عملي فیزیولوژي
ردیف

امكانات و تجهیزات آموزش

میزان ضرورت

عملي درس فیزیولوژي

ویژگيهاي اختصاصي براي تحقق اهداف و

حداقل الزم براي

كاربرد مطلوب

آموزش تا  55دانشجو

برای هر گروه دانشجويی  2نفره حداقل  45متر

 1سالن

1

آزمایشگاه

بسيار ضروری

2

میكروسكوپ

بسيار ضروری

3

پاورلب آموزشي یا فیزیوگراف

بسيار ضروری

1دستگاه

4

استیموالتور الكترونیكي

بسيار ضروری

1دستگاه

0

اسپیرومتر

بسيار ضروری

 1دستگاه

0

گوشي طبي

بسيار ضروری

0دستگاه

7

دستگاه اندازه گیري فشار خون

بسيار ضروری

 15عدد

2

الم هموسي متر

بسيار ضروری

 0عدد

9

افتالوسكوپ

بسيار مفيد

15

اتوسكوپ

بسيار مفيد

11

دیاپازون

بسيار ضروری

12

الكتروكاردیوگراف

بسيار ضروری

13

لوازم تشریح

بسيار ضروری

14

تجهیزات سمعي و بصري

بسيار مفيد

10

Dry Heat
(فور یا آون)

بسيار مفيد

10

چكش رفلكس

بسيار ضروری

17

سانتریفوژ

بسيار ضروری

12

وسایل تعیین هماتوكریت

بسيار ضروری

19

اسپكتروفتومتر

بسيار ضروری

25

سمپلر و سرسمپلر

بسيار ضروری

21

تهویه مناسب (هود)

بسيار ضروری

 1دستگاه

22

یخچال فریزر

بسيار ضروری

 1دستگاه

مربع
می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها

 15عدد

استفاده شود

می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها

 1عدد

استفاده شود
می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها

 2عدد

استفاده شود
انواع دياپازون

 3ست
 1دستگاه

وسايل کار با حيوان ازمايشگاهی(، Restrainer

يك سری

گيوتين ،داروهای بيهوشی ،استيل کولين ،آتروپين)
می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها

يك سری

استفاده شود
اجاق گرمای خشك می تواند مشترك با ساير

 1عدد

گروهها استفاده شود.
 0عدد
می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها

 1دستگاه

استفاده شود
می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها

 1دستگاه

استفاده شود

...

......صفحه03 :

معاونت آموزشي
ماده 12
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری آموزش عملی دروس بيوشيمی بايد مطابق جدول شماره2
قبل از شروع نيمسال تحصيلی مربوطه مهيا باشد و مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرد.
جدول شماره  -8امكانات و تجهیزات آموزش عملي بیوشیمي
ردیف

امكانات و تجهیزات

میزان ضرورت

آموزش عملي درس

ویژگيهاي اختصاصي براي تحقق

حداقل الزم براي

اهداف و كاربرد مطلوب

پذیرش وآموزش تا
 55دانشجو

بیوشیمي
برای هر گروه دانشجويی  2نفره حداقل

 1سالن

1

آزمايشگاه بيوشيمی

بسيار ضروری

2

اسپکتروفوتومتر

بسيار ضروری

 1دستگاه

3

سانتريفوژ

بسيار ضروری

1دستگاه

4

 PHمتر

بسيار ضروری

 1دستگاه

0

فالم فوتومتر شعله ای

بسيار مفيد

0

بن ماری و ورتکس

بسيار ضروری

7

ترازوهای مختلف

بسيار ضروری

2

الکتروفورز

بسيار ضروری

9

آب مقطرگيری

بسيار ضروری

11

تجهيزات سمعی و

-

 45متر مربع

 1دستگاه
ميليگرم ،گرم ،معمولی

 1دستگاه

می تواند بهصورت مشترك با ساير
گروهها استفاده شود

بصری

می تواند بهصورت مشترك با ساير
گروهها استفاده شود

12

شيکرShaker

بسيار ضروری

 1دستگاه

13

روتاتورRotator

بسيار ضروری

1دستگاه

14

تهويه مناسب

بسيار ضروری

1دستگاه

هودHood
10

يخچال فريزر

بسيار ضروری

10

سمپلرSampler

بسيار ضروری

در اندازه های مختلف

17

وسايل اندازه گيری

بسيار ضروری

مجموعه شيشه ای

12

هات پليت

بسيار ضروری

در دو اندازه

19

ميکروسکوپ

بسيار ضروری

2دستگاه

25

ELISA

ضروری

2دستگاه

صفحه04 :

2دستگاه
 0سری
 1سری

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ماده 13
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری آموزش عملی دروس ميکروبشناسی ،ايمنی شناسی و
انگل شناسی بايد مطابق جدول شماره  9قبل از شروع نيمسال تحصيلی مربوطه مهيا باشد و مطابق
برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرد.
جدول شماره  -9امكانات و تجهیزات آموزش عملي میكروبشناسي ،ایمني شناسي و انگل شناسي
امكانات و تجهیزات

میزان ضرورت

ویژگيهاي اختصاصي و اهداف آموزشي

حداقل مقدار الزم

ردیف

آموزش عملي دروس

براي پذیرش

میكروبشناسي ،ایمني

وآموزش تا هر

شناسي و انگل شناسي

 55دانشجو
میتواند با آزمايشگاه بافت شناسی بهصورت

 1سالن

1

آزمايشگاه پاتوبيولوژی

بسيار ضروری

2

انکوباتور (اتوو)

بسيار ضروری

 1دستگاه

3

بن ماری

بسيار ضروری

 1دستگاه

4

سانتريفوژ

بسيار ضروری

0

اتوکالوAutoclave

بسيار ضروری

0

() Dry Heat

بسيار مفيد

مشترك مورد استفاده قرار گيرد .برای هر گروه
دانشجويی  2نفره حداقل  45متر مربع

برای ازمايشهای ايمنی شناسی

 1دستگاه
 1دستگاه

اجاق گرمای خشك  ،می تواند بهصورت مشترك با

 1دستگاه

ساير گروهها استفاده شود

(فور يا آون)

می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها استفاده

1عدد

7

ترازو

بسيار ضروری

2

جار بيهوازی

بسيار ضروری

 1عدد

9

يخچال و فريزر

بسيار ضروری

 1دستگاه

15

آب مقطرگيری

ضروری

11

روتاتورRotator

بسيار ضروری

13

شيکرShaker

بسيار ضروری

14

وسايل رنگ آميزی

بسيار ضروری

شود

می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها استفاده

 1دستگاه

شود
می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها استفاده

 1دستگاه

شود
می تواند بهصورت مشترك با ساير گروهها استفاده

 1دستگاه

شود
 1سری

10

ميکروسکوپ

بسيار ضروری

ميکروسکپ دانشجويی

 15عدد

10

لوپ دو چشمی

بسيار ضروری

برای حشره شناسی و انگل شناسی (مشاهده شپش

 2-3عدد

و مايت)

...

......صفحه05 :

معاونت آموزشي
3ـ امكانات ،شرايط و تجهيزات آموزش باليني
ماده 14
توصيه می شود در طراحی ،راه اندازی و تجهيز بخشها و فضاهای آموزشی از نظرات مشورتی هيات
علمی بالينی دوره دکترای پزشکی عمومی دانشگاه استفاده شود.
تبصره :در مواردی که برنامه آموزشی ويژه يك مرکز(مانند آموزش ادغام يافته ،دروس انتخابی و تم های طولی)
متفاوت از برنامه محوری دوره باشد ،الزم است دانشکده پزشکی نشان دهد که فضاها ،امکانات و تجهيزات بسيار
ضروری و ضروری متناسب با برنامه آموزشی خود را در اختيار دارد و در آموزش مورد استفاده قرار می دهد.

ماده 15
در صورت افزايش تعداد دانشجويان ،تعداد تخت های آموزشی در بخش های مختلف بهطور متناسب بايد
به گونه ای افزايش يابد که مجموع تخت های آموزشی در بخشهای اصلی (بيماریهای داخلی ،جراحی
عمومی ،کودکان ،زنان و زايمان ،روانپزشکی و طب اورژانس) حداقل  0برابر تعداد دانشجويان پذيرفته
شده در هر سال تحصيلی باشد.
تبصره :با توجه به اهميت آموزش سرپايی در دوره دکترای پزشکی عمومی ،متراژ و فضای آموزش درمانگاهی
و مراکز آموزشی -بهداشتی متناسب با تعداد و ظرفيت پذيرش دانشجو لحاظ میگردد.

ماده 16
فضاها ،امکانات و تجهيزات مشترك آموزشی برای بخشهای اصلی بالينی مطابق جدول شماره  15بايد
به تعداد و مقدار مورد نياز و متناسب با افراد (اعضای هيأت علمی ،کارورز ،کارآموز بالينی) استفاده کننده
از آن ،در هر بيمارستان يا مجموعه آموزش بالينی در دسترس و قابل استفاده باشد.
جدول شماره  - 15فضاها ،امكانات و تجهیزات مشترك آموزشي براي بخشهاي اصلي بالیني
ردیف

ضروریات مشترك آموزش

میزان ضرورت

ویژگيهاي اختصاصي براي تحقق اهداف آموزشي و كاربرد مطلوب

در بخشهاي بالیني

1

كالس درس و كنفرانس

بسيار ضروری

برای تدريس دروس ،ژورنال کالب ،بحث گروهی و کارگاه های توجيهی کارآموزی و کارورزی

2

كتابخانه ،اتاق مطالعه ،كتاب

ضروری

دسترسی به کليه منابع آموزشی مرجع رشته و دستورالعملهای کشوری بصورت سخت افزاری يا
نرم افزاری در تمام شبانه روز الزامی است.

و منابع آموزشي
3

رایانه

ضروری

4

دسترسي اینترنت

بسيار ضروری

0

اتاق هیأت علمي

بسيار ضروری

0

اتاق كارآموز و كارورز

بسيار مفيد

7

واحد هاي پاراكلینیكي

ضروری

حداقل يك دستگاه برای آموزش در کالس درس ،با امکانات و شرايط الزم برای آموزش پزشکی
مبتنی بر شواهد وتصميم گيری مبتنی بر شواهد درسالمت
وجود اتاق هيأت علمی متناسب با تعداد هيأت علمی و امکانات دانشگاه و فعاليتهای آموزش بالينی
ضروری است.
پاويون با تخت و امکانات بهداشتی به تعداد کارورزان کشيك ضروری است.استفاده اختصاصی
پاويون برای آقايان و خانمهای کارورز الزامی است.
ازمايشگاه ،راديولوژی شامل سونوگرافی( بهخصوص برای آموزش در بخش زنان و زايمان) ،آْسيب
شناسی و الکتروآنسفالوگرم (برای آموزش در بخش نورولوژی و روانپزشکی)

صفحه06 :

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ماده 17
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری آموزش بالينی بيماریهای داخلی بايد مطابق جدول شماره
 11قبل از شروع مرحله فيزيوپاتولوژی مهيا باشد و مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرند.
جدول شماره  -11ضروريات ،امکانات و تجهيزات آموزش بالينی بخش داخلی
ردیف

امكانات و تجهیزات

میزان

آموزش بالیني

ضرورت

حداقل الزم

ویژگيهاي اختصاصي براي تحقق اهداف آموزشي وكاربرد مطلوب

براي پذیرش
وآموزش تا هر

بخش داخلي
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1

هيأت علمی

2

بخش بستری

3

بسيار

 -1اعضای هيأت علمی تمام وقت فعال در آموزش پزشکی عمومی 9 ،نفر

ضروری

شامل حداقل  2نفر متخصـّص جنراليست بيماريهای داخلی
 -2عالوه بر 9عضو هيأت علمی متخصـّص داخلی 3 ،متخصـّص قلب 3،

9نفر متخصّص

متخصـّص اعصاب داخلی (نورولوژی) و يك متخصـّص عفونی بايد به

داخلی3 ،

صورت هيأت علمی تمام وقت فعاليت داشته باشند.

متخصـّص قلب

متخصـّصين داخلی به طور چرخشی در بخش های جنرال داخلی،

 2 ،متخصـّص

اورژانس داخلی و درمانگاه های داخلی ويزيت خواهند کرد.

اعصاب داخلی

 -3در مراکزی که برنامه دستياری تخصصی و يا فوق تخصصی

و  2متخصـّص

بيماریهای داخلی ارائه می شود حداقل معادل اعضای هيأت علمی فوق

عفونی

بايد در آموزش بالينی پزشکی عمومی فعاليت داشته باشند.
 -4يکی از اعضا به عنوان مسئول ،وظيفه مديريت ،هدايت و هماهنگی
اموزش بالينی (کارآموزی و کارورزی) پزشکی عمومی را خواهد داشت.
بسيار

در مراکزی که برنامه دستياری تخصصی و يا فوق تخصصی بيماری-

ضروری

های داخلی برگزار می شود عالوه بربخشهای قلب ،ريه ،گوارش ،خون،
اعصاب ،عفونی ،نفرولوژی ،غدد ،روماتولوژی و ...وجود يك بخش جنرال

حداقل يك

بيماریهای داخلی برای آموزش بالينی (کارآموزی و کارورزی)پزشکی

بخش جنرال

عمومی ضروری است.
تعداد تخت

بسيار

 -1حداقل  2تخت فعال با بيمار آموزشی بستری به ازای هر کارورز ويا

بستری

ضروری

کارآموز دوره دکترای پزشکی عمومی ضروری است.
 -2حداقل  3تخت فعال باضريب اشغال %75به ازای هر کارورز ويا
کارآموز دوره دکترای پزشکی عمومی مناسب است.
 -3در مراکزی که برنامه دستياری تخصصی و يا فوق تخصصی
بيماریهای داخلی برگزار می شود حداقل 24تخت برای يك گروه  2نفره
کارآموز-کارورز دريك بخش جنرال ضروری است.

 24تخت

-4تخت های اختصاصی برای بيماريهای عفونی(در صورت نبودن بخش
عفونی وجود حداقل  4تخت الزامی است)  ،اعصاب و يا قلب در سرجمع
تعداد تختهای ضروری برای يك گروه دانشجوئی لحاظ می گردد.
-0حداقل  15درصد تختهای بخش داخلی مربوط به بخش مراقبت ويژه
 ICUو  CCUباشند.
4

درمانگاه /اتاق

بسيار

 -1حداقل يك درمانگاه جنرال با امکانات و تجهيزات رديف  0و يك اتاق

يك درمانگاه

معاينه

ضروری

کوچکتر در کنار درمانگاه به دو منظور گرفتن شرح حال از بيماران و

جنرال و يك

...

......صفحه07 :

معاونت آموزشي

ردیف

امكانات و تجهیزات

میزان

آموزش بالیني

ضرورت

ویژگيهاي اختصاصي براي تحقق اهداف آموزشي وكاربرد مطلوب

حداقل الزم
براي پذیرش
وآموزش تا هر

بخش داخلي
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معرفی به استاد ضروری است( .در صورت نبود اتاق ميتوان از يك ميز
در کنار اتاق درمانگاه و صندلی برای گفتگو در مورد بيماران استفاده

فضای
مشخص برای

کرد).

شرح حال و

 -2چرخش آموزشی در هر يك از درمانگاههای تخصصی /فوق

معرفی بيمار

تخصصی(روماتولوژی ،خون ،ريه ،نفرولوژی ،اعصاب ،عفونی ،گوارش،
غدد ،قلب) حداکثر به مدت يك هفته مجاز است.
0

امکانات

و ضروری

تجهيزات درمانگاه

ميز و صندلی برای پزشك و بيماران و دانشجويان ،ست کامل معاينه(
اتوسکوپ ،افتالموسکوپ ،چراغ قوه ،ابسالنگ ،چکش رفلکس ،فشارسنج،

يك ست کامل

تخت معاينه ،پاراوان ،ترازو ،وايت بورد ،قفسه کتاب حاوی کتب مرجع)
0

اورژانس داخلی

بسيار

-1اتاق ترياژ،اتاق احيا همراه با لوازم احيا کامل

ضروری

اتاق معاينه همراه با تخت معاينه و ميز وصندلی ،با حداقل  0تخت تحت

دو واحد با

نظر ضروری است.

مشخصات

--2در مراکزی که گروه آموزشی طب اورژانس وجود دارد وجود بخش

ذکر شده

داخلی فعال کفايت می کند.

صفحه08 :

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ماده 18
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری آموزش بالينی جراحی عمومی بايد مطابق جدول شماره12
قبل از شروع مرحله فيزيوپاتولوژی آماده باشد تا مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرند.
جدول شماره  - 12ضروریات ،امكانات و تجهیزات آموزش بالیني بخش جراحي
آموزش بالیني بخش

ضرورت

مطلوب

مورد نیاز براي

ردیف

امكانات و تجهیزات

میزان

ویژگیهاي اختصاصي براي تحقق اهداف آموزشي وكاربرد

حداقل تعداد

جراحي

1

اعضای هيأت علمی

2

بخش بستری

3

تعداد تخت بستری

4

درمانگاه /اتاق معاينه

0

پذیرش و
آموزش تا هر
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بسيار

 -1پنج متخصـّص عضو گروه جراحی جهت آموزش در بخش

ضروری

و اتاق عمل و اورژانس ودرمانگاه ضروری است.

 0عضو

 -2الزم است حداقل  2نفر جراح عمومی باشند.
 -3يکی از اعضا به عنوان مسئول ،وظيفه مديريت ،هدايت و
هماهنگی آموزش بالينی (کارآموزی و کارورزی) پزشکی
عمومی را خواهد داشت.
بسيار

-1بخشهای مردان و زنان و اورژانس

ضروری

-2در مراکزی که گروه آموزشی طب اورژانس وجود دارد

 3بخش

وجود دو بخش جراحی زنان و مردان قابل قبول است.
 30تخت

بسيار

به ازای هرعضو هيأت علمی  7تخت و به ازای هردانشجو

ضروری

حداقل دو تخت فعال ضروری است.

بسيار

حداقل يك اتاق  35- 45متری جهت درمانگاه که بهصورت

2درمانگاه ويك

ضروری

دوقسمت مجزا ولی مرتبط باهم جهت اخذ شرح حال و سپس

اتاق معاينه

معاينه بيمار ضروری است.
 -2وجود يك درمانگاه ويك اتاق معاينه در هربخش بهصورت
مستقل ضروری است.
امکانات و تجهيزات

بسيار

در هر درمانگاه حداقل دو تخت معاينه با چراغ معاينه و لوازم

در هردرمانگاه

درمانگاه

ضروری

معاينه از جمله آنوسکوپ وستهای پانسمان ،نگاتوسکوپ و

يکسری

0

اورژانس

بسيار

-1اتاق ترياژ ،اتاق احيا همراه با لوازم احيا کامل

ضروری

اتاق معاينه همراه با تخت معاينه و ميز وصندلی ،با حداقل 0

7

اتاق عمل

لوازم مصرفی ،پاراوان برای هرتخت ،دو عدد ميز و صندلی
همراه با تعداد کافی صندلی جهت دانشجويان ضروری است.
يك واحد

تخت تحت نظر ضروری است.
--2در مراکزی که گروه آموزشی طب اورژانس وجود دارد
وجود بخش جراحی فعال کفايت می کند.
بسيار

-1به ازای هر دو جراح عمومی عضو هيأت علمی حداقل يك

ضروری

اطاق عمل ضروری است.

 3اتاق عمل

 -2سه اتاق عمل فعال جهت انجام عمل جراحی توسط دو
عضو هيأت علمی و آموزش دانشجويان ضروری است.

...

......صفحه09 :

معاونت آموزشي
ماده 19
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری آموزش بالينی بيماریهای کودکان بايد مطابق جدول
شماره  13قبل از شروع مرحله کارآموزی مهيا بوده و مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرند.
جدول شماره -13ضروریات ،امكانات و تجهیزات آموزش بالیني بخش كودكان
ردیف

امكانات و

میزان

تجهیزات آموزش-

ضرورت

ویژگيهاي اختصاصي براي تحقق اهداف آموزشي و كاربرد مطلوب

حداقل مورد
نیاز براي

بالیني بخش

پذیرش

كودكان

وآموزش تا هر
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اعضاي هیأت

بسيار

 -1چهار عضو هيأت علمی متخصـّص کودکان به طورچرخشی اموزش بخش ها را به اين

1

علمي

ضروری

ترتيب به عهده میگيرند :اموزش بخش و اورژانس -يك نفر ،نوزادان و زايشگاه 1 -نفر،

2

بخش بستري

بسيار

بخش جنرال کودکان (بيماران بستری کودك و شيرخوار) ،بخش نوزادان(بيماران بستری

ضروری

نوزادان) ،بخش نوزادان زايشگاه (نوزادان سالم تازه متولد شده)

3

 4نفر

درمانگاه عمومی بيمارستان 1 -نفر و درمانگاه درون جامعه 1 -نفر.
-2در مراکزی که آموزش تخصصی يا فوق تخصصی کودکان ارائه می شود حداقل 4
عضو هيأت علمی بايد در آموزش بالينی پزشکی عمومی فعاليت داشته باشند.
 -3يکی از اعضا به عنوان مسئول وظيفه مديريت ،هدايت و هماهنگی اموزش بالينی
(کارآموزی و کارورزی) پزشکی عمومی را خواهد داشت.
 3بخش

اورژانس کودکان بيمارستان با حداقل ضريب اشغال تخت 75درصد بخش و بيمارستان
درمانگاه /اتاق

بسيار

-1حداقل يك اتاق  45-30متری برای درمانگاه عمومی کودکان در بيمارستان با امکانات و

معاینه

ضروری

تجهيزات رديف( 4به ويژه )outpatient

امكانات و

بسيار

ميز پزشك همراه با ست کامل معاينه (اتوسکوپ-افتالموسکوپ-چراغ قوه -ابسالنگ-

تجهیزات درمانگاه

ضروری

چکش رفلکس و با امکانات ارزيابی رشد و تکامل کودك و نوزاد

تعداد تخت

بسيار

-1حداقل تعداد تخت بخش کودکان 20:تخت

بستري

ضروری

 -2تخت ايزوله بايد در نظر گرفته شود .تعداد تخت نوزادان 15:تخت (انکوباتور و کات)،

اورژانس كودكان

بسيار

اتاق احيا ،ترالی اورژانس وست کامل احيا ،دستگاه الکترو شوك ،داروهای اورژانس ،اتاق

ضروری

معاينه با امکانات و تجهيزات درمانگاه (رديف ،)4کالس اموزشی برای دانشجويان با حداقل

 1يا  2اتاق

 -2يك اتاق کوچك تر در کنار درمانگاه به دو منظور گرفتن شرح حال از بيماران و معرفی
به استاد در اتاق درمانگاه و کنفرانس بعدکلينيك ( post clinic conference classدر
صورت عدم وجود اتاق ديگر میتوان از يك ميز و صندلی در کنار اتاق درمانگاه برای
بحث در مورد بيماران استفاده کرد).
4

يك سری

فشار سنج به اضافه کاف با اندازه های مختلف -ترمومتر) ،صندلی پزشك ،صندلی برای
دانشجويان (به تعداد کافی) ،تخت معاينه ،پاراوان ،ترازو برای توزين نوزادان و شير
خواران ديژيتال قد سنج خوابيده برای نوزادان و کودکان زير  3سال ،ترازو و قدسنج
ايستاده برای کودکان باالی  3سال ،وايت بورد ،قفسه کتاب حاوی کتب مرجع ،منحنی های
رشد ،ميزان تکاملی دنور  ، 2حداقل وسايل معاينات تکاملی کودکان مثل رنگ ها ،اکسيژن
(مرکزی يا سيلندر) مانيتور ،پالس اکسيمتری ،تجهيزات اکسيژن درمانی و نبواليزر در
شرايط و اندازه های کودکان

0

 20تخت

اورژانس  15 :تخت ،وايزوله1:تخت
 -3در مراکزی که برنامه دستياری تخصصی يا فوق تخصصی بيماريهای اطفال ارائه می
دهند ،حداقل 24تخت برای يك گروه  2نفره کارآموز-کارورز دريك بخش جنرال ضروری
است.

0

 15صندلی ،وايت بورد ،قفسه کتاب و دسترسی به اينترنت

صفحه21 :

يك واحد

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ماده 25
امکانات و تجهيزات ضــروری و بســيار ضــروری آموزشــهای بخش جراحی زنان و زايمان بايد مطابق
جدول شماره  14قبل از شروع مرحله کارآموزی مهيا بوده و مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار
گيرند.
جدول شماره  -14ضروریات ،امكانات و تجهیزات آموزش بالیني بخش زنان و زایمان
ردیف

امكانات و تجهیزات

میزان ضرورت

ویژگيهاي اختصاصي براي تحقق اهداف

حداقل تعداد مورد نیاز

آموزشي و كاربرد مطلوب

براي پذیرش وآموزش

آموزش بالیني بخش

تا هر  55دانشجو *

زنان و زایمان
1

اعضاي هیأت علمي

بسيار ضروری

2

بخش بستري

بسيار ضروری

چهار نفر عضو هيأت علمی متخصـّص زنان و
زايمان

 4نفر

شامل بخش های زير:
زنان عمومی،
اورژانس،
حين زايمان و زايمان ،
مراقبت از بارداری پرخطر،
نوزادان
 -1درمانگاه بيماریهای زنان ،درمانگاه مراقبت
دوران بارداری با امکانات و وسايل معاينه بيماران
3

درمانگاه /اتاق هاي
معاینه

بسيار ضروری

و فضای کافی برای حضور کارآموز و کارورز
 -2امکان مجزا کردن محل حضور فراگيران از

 2واحد

محل معاينه بيماران برای حفظ حريم بيماران (با
پاراوان يا پزده مناسب)
4

تعداد تخت بستري

بسيار ضروری

 25تخت

0

اتاق عمل

بسيار ضروری

 1اتاق عمل

...

......صفحه20 :

معاونت آموزشي
ماده 21
امکانات و تجهيزات آموزش بالينی روانپزشکی ضروری و بسيار ضروری بايد مطابق جدول شماره 10
در قبل از شروع مرحله کارآموزی مهيا بوده و مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرند.
جدول شماره  -15ضروریات ،امكانات و تجهیزات آموزش بالیني بخش روانپزشكي
امكانات و تجهیزات

میزان ضرورت

آموزش بالیني بخش

ردیف

روانپزشكي

1

اعضاي هیأت علمي

بسيار ضروری

2

بخش بستري

بسيار ضروری

ویژگيهاي اختصاصي براي تحقق اهداف آموزشي و

حداقل مورد

كاربرد مطلوب

نیاز براي
پذیرش
وآموزش تا
هر 55
دانشجو *

حداقل  2تن عضو هيأت علمی متخصـّص روانپزشکی

 2نفر

بخش روانپزشکی بيمارستان جنرال يا بيمارستان
روانپزشکی
-1حداقل يك اتاق  45-30متری برای درمانگاه روانپزشکی
در بيمارستان با امکانات و تجهيزات رديف4
 -2يك اتاق کوچك تر در کنار درمانگاه به دو منظور

3

درمانگاه /اتاق
معاینه

بسيار ضروری

گرفتن شرح حال از بيماران و معرفی به استاد در اتاق
درمانگاه و کنفرانس بعدکلينيك post clinic conference

 1يا  2اتاق

( classدر صورت عدم وجود اتاق ديگر ميتوان از يك ميز
در کنار اتاتق درمانگاه و صندلی برای بحث در مورد
بيماران استفاده کرد).
ميز پزشك همراه با ست کامل معاينه(اتوسکوپ-
افتالموسکوپ-چراغ قوه -ابسالنگ-چکش رفلکس -فشار
4

امكانات و تجهیزات
درمانگاه

بسيار ضروری

سنج باضافه کاف با اندازه های مختلف -ترمومتر) ،صندلی
پزشك ،صندلی برای دانشجويان (به تعداد کافی) ،تخت

يك سری

معاينه ،پاراوان ،ترازو ،وايت بورد ،قفسه کتاب حاوی کتب
مرجع،
0

تعداد تخت بستري

بسيار ضروری

0

اتاق الكتروشوك

بسيار مفيد

اورژانس

مفيد

تعداد تخت بخش 20:تخت شامل  2تخت اطاق خلوت و0
تخت اورژانس

 20تخت

برای آشنايی با نوع و فرايند کار می توان از فيلم های
آموزشی استفاده کرد.
اتاق احيا ،اتاق خلوت  ،ترالی اورژانس وست کامل احيا،

7

روانپزشكي

دستگاه الکترو شوك ،داروهای اورژانس ،اتاق معاينه با
امکانات و تجهيزات درمانگاه (رديف ،)4کالس اموزشی
برای دانشجويان با حداقل  15صندلی ،وايت بورد ،قفسه
کتاب و دسترسی به اينترنت

صفحه22 :

يك واحد

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ماده 22
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری آموزش بالينی طب اورژانس بايد مطابق جدول شماره 10
در بدو شروع آموزشهای مربوطه (قبل از شروع مرحله کارورزی) مهيا بوده و مطابق برنامه آموزشی
مورد استفاده قرار گيرند.
جدول شماره  -16ضروریات ،امكانات و تجهیزات آموزش بالیني طب اورژانس
ردیف

امكانات و تجهیزات

میزان

ویژگیهاي اختصاصي براي تحقق اهداف آموزشي و

حداقل تعداد مورد

آموزش بالیني بخش

ضرورت

كاربرد مطلوب

نیاز براي پذیرش
وآموزش تا هر 55

طب اورژانس

دانشجو *
1

اعضاي هیأت علمي

2

بخش بستري

3

درمانگاه

4

تعداد تخت بستري

0

اتاق عمل

0

تجهیزات و امكانات ویژه

بسيار
ضروری
بسيار
ضروری

به جدول شماره  2مراجعه شود.

 0نفر

واحد تحت نظر

 1واحد

واحد ( CPRاحياء بيماران بدحال)
ترياژ (برای اولويت بندی بيماران)
واحد ويزيت سرپايی) ( Fast Trackو نسخه نويسی
بسيار

اتاق های معاينات تکميلی با وسايل معاينه چشم و گوش

ضروری

واحد مراقبت حاد)،(Acute Care

 2واحد

اطاق بخيه(سوچور) 2 :تخت،
اطاق گچ گيری :يك تخت،
اطاق عمل سرپايی :يك تخت
واحد مراقبت حاد اورژانس داخلی)2 : (Acute Care
تخت،
واحد مراقبت حاد جراحی و تروما )2 : (Acute Care
بسيار

تخت،

ضروری

مونيتورينگ 2 :تخت مجهز،

 22تخت

اطاق بخيه(سوچور) 2 :تخت،
اطاق گچ گيری :يك تخت،
اطاق عمل سرپايی :يك تخت
بسيار
ضروری

اتاق عمل سرپايی ،اطاق گچ گيری

بسيار
ضروری

 2واحد

ترالی احيا ،ونتيالتور پرتابل

تبصره :طراحی فضاهای آموزشی مناسب برای حضور و آموزش دانشجو در زمينه اورژانس پيش بيمارستانی،
تصادفات ،باليا و حوادث غيرمترقبه نيز بسيار مفيد است.

...

......صفحه23 :

معاونت آموزشي

ماده 23
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری آموزش بهداشت و پزشکی اجتماعی بايد مطابق جدول
شماره  17قبل از شروع ترم در طی دوره مهيا بوده و مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرند.
جدول شماره  -17ضروریات ،امكانات و تجهیزات آموزش بهداشت و پزشكي اجتماعي

ردیف

امكانات و تجهیزات

میزان

ویژگيهاي اختصاصي براي تحقق اهداف آموزشي و كاربرد

حداقل مورد

آموزش بالیني

ضرورت

مطلوب

نیاز براي
پذیرش

پزشكي اجتماعي

وآموزش تا هر
 55دانشجو*
1

اعضای هيأت علمی

2

درمانگاه /اتاق معاينه

3

بسيار

-1برای آموزش کارآموزی و کارورزی بهداشت و پزشکی

ضروری

اجتماعی حداقل  2نفر عضو هيأت علمی متخصـّص پزشکی

 2-0نفر

اجتماعی ضروری است .اگر اعضای هيأت علمی متخصـّص
پزشکی اجتماعی فقط به دانشجويان پزشکی اموزش میدهند 2
نفر کافی است ،اما اگر آموزش دانشجويان ساير رشته ها مثل
پرستاری ،مامايی ،بهداشت را نيز برعهده دارند ،حداقل  3نفر
عضو هيأت علمی متخصـّص پزشکی اجتماعی ضروری است.
-3برای تدريس واحدهای بهداشت  1تا  0و دوره های
کارآموزی و کارورزی بهداشت و پزشکی اجتماعی ،در صورت
نياز از همکاری مدرسان ساير رشته های مرتبط نيز می توان
استفاده کرد.
بسيار

درمانگاه سرپايی پزشکی پيشگيری :برای آموزش پيشگيری و

ضروری

درمان سرپايی و آموزش به بيمار و تجويز منطقی دارو به

يك درمانگاه

کارآموزان و کارورزان
امکانات و تجهيزات

بسيار

 -1امکانات اوليــّه يك درمانگاه عمومی (مشابه درمانگاه

درمانگاه

ضروری

عمومی بيماريهای داخلی) همراه با کامپيوتر و اينترنت

واحد آموزش پزشکی

بسيار

 -1آموزش در جامعه شامل خانه های بهداشت ،مراکز

جامعه

ضروری

بهداشتی درمانی و خانه های سالمت و نهادهای غيردولتی

 -2امکانات آموزش مراجعين
4

) (NGOهمراه با امکانات ترابری مورد نياز
 -2حداقل دو مرکز بهداشتی درمانی روستايی برای آموزش
کارورزان و دو مرکز بهداشتی درمانی شهری برای آموزش
کاراموزان در اختيار باشد.

صفحه24 :

 10-15واحد

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ماده 24
امکانات و تجهيزات ضروری و بسيار ضروری آموزش عملی مهارتهای بالينی در مرکز يادگيری
(آزمايشگاه) مهارتهای بالينی بايد مطابق جدول های شماره  12تا  21قبل از شروع مرحله فيزيوپاتولوژی
(يا پيش بالينی) مهيا بوده و مطابق برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گيرند.
تبصره  :1با توجه به هزينه بر بودن و به منظور بهره وری بيشتر دانشگاه می تواند در صورت وجود قرارداد يا
تفاهم نامه معتبر از فضاها ،امکانات  ،مانکن ها و تجهيزات مصرفی و غير مصرفی آزمايشگاههای مهارتهای بالينی
ساير دانشگاهها و مراکز مجهز و مورد تاييد برای آموزش دانشجويان دوره دکترای پزشکی عمومی خود استفاده
نمايد.
تب صره  :2و سايل آموزش عملی مباحث بيوفيزيك می توانند در آزماي شگاه مهارتهای بالينی مورد ا ستفاده قرار
گيرند.

جدول شماره  -18امكانات و تجهیزات مركز (آزمایشگاه) مهارتهاي بالیني -مانكن هاي CPR
ردیف

امكانات
و مانكن هاي CPR

میزان ضرورت

حداقل تعداد مورد نیاز براي
پذیرش وآموزش تا هر 55
دانشجو

1

مدل  ALSبزرگسال

بسيار ضروری

 2عدد

2

مدل BLSبزرگسال

بسيار ضروری

 3عدد

3

مدل ALSکودکان

بسيار ضروری

 2عدد

4

مدل BLSکودکان

بسيار ضروری

 3عدد

0

مدل ALSشيرخوار

بسيار ضروری

 3عدد

0

مدل BLSشيرخوار

بسيار ضروری

 2عدد

7

مدل لوله گذاری بزرگسال

بسيار ضروری

 3عدد

2

مدل لوله گذاری نوزاد

بسيار ضروری

 3عدد

9

PDA STAT BABY

ضروری

 1عدد

15

Infant Crisis ECG Manikin

بسيار مفيد

 1عدد

11

Smart STAT Simulator

بسيار مفيد

 1عدد

...

......صفحه25 :

معاونت آموزشي

جدول شماره  -19امكانات و تجهیزات مركز (آزمایشگاه) مهارتهاي بالیني  -مدل هاي زنان
امكانات و مدل هاي زنان

میزان ضرورت

1

مدل چرخش سر جنين در لگن

بسيار ضروری

 2عدد

2

مدل ليگامنت دار زنان

بسيار ضروری

 2عدد

3

مدل معاينه افاسمان وديالتاسيون

بسيار ضروری

 3عدد

4

مدل مانور لئوپولد

بسيار ضروری

 2عدد

0

مدل گذاشتن IUDو نمونه برداری

بسيار ضروری

 2عدد

0

مدل معاينات ژنيکولوژی

بسيار ضروری

 3عدد

7

مدل سنين بارداری

بسيار ضروری

 2عدد

2

مدل زايمان و انواع لگن

بسيار ضروری

 2عدد

9

مدل آموزش اپيزيوتومی

بسيار ضروری

 3عدد

15

موالژ حاملگی و زايمان

بسيار ضروری

 1عدد

11

موالژ زايمان و احيا با دو جنين

بسيار ضروری

 1عدد

12

موالژ لگن زايمان

بسيار ضروری

 2عدد

13

نيم تنه شفاف معاينات زنان(کورتاژ)

ضروری

 1عدد

14

مدل زن حامله با جنين

ضروری

 1عدد

10

مدل رحم مولتی پار

ضروری

 1عدد

10

مدل معاينه سرويکس گراويدا

ضروری

 1عدد

17

مدل نيم تنه سپتيورا

ضروری

 1عدد

ردیف

حداقل تعداد مورد نیاز براي
پذیرش وآموزش تا هر 55
دانشجو

صفحه26 :

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

جدول شماره  -25امكانات و تجهیزات مركز (آزمایشگاه) مهارتهاي بالیني  -مانكن هاي معاینه فیزیكي
ردیف

امكانات

میزان ضرورت

حداقل تعداد مورد نیاز براي پذیرش
وآموزش تا هر  55دانشجو

و مانكن هاي معاینه فیزیكي

1

موالژ سمع قلب و ريه

بسيار ضروری

 3عدد

2

موالژ معاينه گوش

بسيار ضروری

 3عدد

3

موالژ معاينه چشم

بسيار ضروری

 3عدد

4

موالژ معاينه رکتال و پروستات

بسيار ضروری

 2عدد

0

موالژ معاينه پستان

ضروری

 2عدد

0

موالژ تمام تنه پرستاری اطفال

بسيار ضروری

 2عدد

7

موالژ تمام تنه نوزاد با کنترل عالئم

ضروری

 1عدد

حياتی
2

موالژ بازو جهت اندازه گيری

 2عدد

بسيار مفيد

فشارخون
9

موالژ پرستاری پيشرفته *

 3عدد

بسيار ضروری

* موالژ پرستاری پيشرفته قابليت استفاده چند منظوره دارد که دارای کاربردهای آموزشی زير است:
سمع قلب و ريه ،لوله  NGگذاری  ،لوله فولی گذاری زن و مرد، Chest tube ، Intubation ،
 ،Cricothyrotomyاندازه گيری فشار خون ،پانسمان و مراقبت زخم

...

......صفحه27 :

معاونت آموزشي

جدول شماره  -21سایر امكانات و تجهیزات مركز (آزمایشگاه) مهارتهاي بالیني
ردیف

امكانات و تجهیزات غیرمصرفي و مصرفي

میزان ضرورت

حداقل تعداد مورد نیاز

آزمایشگاه مهارتهاي بالیني

1

دستگاه الکتروشوك

بسيار مفيد

 1دستگاه

2

دستگاه کوتر

مفيد

 1دستگاه

3

برانکارد

بسيار ضروری

 0عدد

4

چراغ سياليتيك سيار

مفيد

 1عدد

0

تخت اطاق عمل

مفيد

 1عدد

0

دستگاه ساکشن

مفيد

 1دستگاه

7

دستگاه اولتراسوند درمانی

مفيد

 1دستگاه

2

رتينوسکوپ

مفيد

 1دستگاه

9

اشل تيزبينی و صفحه ساعت

مفيد

 1عدد

15

جعبه عينك

مفيد

 1ست

11

افتالموسکوپ

بسيار ضروری

 15عدد

12

اتوسکوپ

بسيار ضروری

 15عدد

13

ويدئو اتوسکوپ و افتالموسکوپ

ضروری

 1دستگاه

14

گوشی معاينه

بسيار ضروری

 25عدد

10

اسپکيولوم زنان

بسيار ضروری

 0عدد

10

اسپکيولوم بينی

بسيار ضروری

 0عدد

17

اسپکيولوم چشم

بسيار ضروری

 0عدد

12

ترازو و قـدسنج بزرگسال

بسيار مفيد

 2دستگاه

19

ترازو و قـدسنج کودکان

بسيار مفيد

 2دستگاه

25

ترالی احيا  4کشو

بسيار مفيد

 1عدد

21

ترالی

ضروری

 0عدد

22

فشارسنج

بسيار ضروری

 15دستگاه

23

ترمومتر دهانی و مقعدی

بسيار ضروری

 25عدد

24

چراغ قوه

بسيار ضروری

 15عدد

20

تورنيکه

بسيار ضروری

 0عدد

20

چکش رفلکس مثلثی و سوزنی

بسيار ضروری

 15عدد

27

دستگاه پالس اکسيمتر

ضروری

 1دستگاه

22

ديش استيل

بسيار ضروری

 0عدد

29

دسته بيستوری

بسيار ضروری

 15عدد

35

ست احيا با جعبه آلومينيومی

ضروری

 1ست

31

فورسپس

بسيار ضروری

 15عدد

32

قيچی

بسيار ضروری

 15عدد

33

الرنگوسکوپ بزرگسال و کودکان

بسيار ضروری

 0دستگاه

34

آينه پيشانی

بسيار ضروری

 0عدد

30

دياپازون

بسيار ضروری

 0عدد

صفحه28 :

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي
ردیف

امكانات و تجهیزات غیرمصرفي و مصرفي

میزان ضرورت

حداقل تعداد مورد نیاز

آزمایشگاه مهارتهاي بالیني

30

لوله ازمايش

بسيار مفيد

 0عدد

37

آتل

بسيار مفيد

 15عدد

32

گايد

بسيار ضروری

 0عدد

39

ماسك احيا(کودکان و بزرگساالن)

بسيار ضروری

 0عدد

45

الرينجيال ماسك

بسيار ضروری

 0عدد

41

آمبوبگ

بسيار ضروری

 15عدد

42

سوزنگير

بسيار ضروری

 15عدد

43

کلمپ

بسيار ضروری

 15عدد

44

پنس

بسيار ضروری

 15عدد

40

شان و گان

بسيار ضروری

 15عدد

40

پايه سرم

بسيار ضروری

 0عدد

47

آنژيوکت

بسيار ضروری

155عدد

42

اسکالپ

بسيار ضروری

 25عدد

49

سرنگ 2cc,5cc,10cc,TB,LP

بسيار ضروری

 155عدد

05

سرم

بسيار ضروری

 0عدد

01

ست سرم

بسيار ضروری

15عدد

02

ميکروست

بسيار ضروری

 15عدد

03

کاتتر - ETTکات داون -سوندفولی

بسيار ضروری

 35عدد

04

ويال

بسيار ضروری

 05عدد

00

آب مقطر

بسيار ضروری

 05عدد

00

پنبه

بسيار ضروری

 2بسته

07

بتادين

بسيار ضروری

 0عدد

02

اسپری و پماد ليدوکائين

بسيار ضروری

0عدد

09

چسب ضد حساسيت

بسيار ضروری

 15عدد

05

نايف

بسيار ضروری

 15عدد

01

کيسه ادرار

بسيار ضروری

 15عدد

02

NG tube

بسيار ضروری

 15عدد

03

الکل

بسيار ضروری

 0شيشه

04

نخ بخيه

بسيار ضروری

 155عدد

00

دستکش استريل-التکس يکبار مصرف

بسيار ضروری

 155عدد

00

گاز استريل وغيراستريل

بسيار ضروری

 155عدد

07

تانگ بليد

بسيار ضروری

 0بسته

02

خانه بهداشت فرضی(شبيه سازی شده)

09

اتاق آموزش مهارتهای ارتباطی ( با امکانات ضبط

مفيد

ويديويی يا آينه يك طرفه)

...

......صفحه29 :

معاونت آموزشي
ماده25
بر اساس استانداردها و برنامه درسی دوره دکترای پزشکی عمومی الزم است آموزش بالينی سرپايی
بيشتر از  05درصد آموزش بالينی دوره پزشکی عمومی را شامل شود .قسمت های مختلف آموزش بالينی
سرپايی و درمانگاه  ،ميزان ضرورت ،شرايط ،امکانات و تجهيزات مورد نياز در هر مورد در جدول
شماره 22و جدول های مرتبط مشخص گرديده اند.
تبصره -با توجه به اهميت ،اثربخشی آموزشی و تاکيد بر موارد اورژانس در استانداردهای پايه آموزش
پزشکی عمومی حداکثر  2هفته آموزش طب سرپايی در هر يك از قسمتهای بيماريهای داخلی ،جراحی
عمومی ،کودکان ،زنان و زايمان ،قلب ،بيماریهای اعصاب ،چشم ،گوش گلوبينی ،ارتوپدی ،اورولوژی و
جراحی مغز و اعصاب با توجه به ميزان بيماردهی و رعايت شرايط ،امکانات ،تجهيزات و ويژگیهای
ضروری می تواند مطابق برنامه دانشکده پزشکی در بخش اورژانس انجام گيرد.
جدول شماره -22ضرورت ،شرایط ،امكانات و ویژگيهاي ضروري آموزش بالیني سرپائي در
كارورزي و كارآموزي
ردیف

آموزش طب سرپایي در

میزان ضرورت:

درمانگاه

الزامي  /انتخابي

شرایط ،امكانات ،تجهیزات و ویژگيهاي ضروري

كارآموزي كارورزي
1

بيماريهای داخلی

الزامی

الزامی

مطابق رديف های  4و  0جدول شماره 11

2

جراحی عمومی

الزامی

الزامی

مطابق رديف های  4و  0جدول شماره 12

3

بيماریهای کودکان

الزامی

الزامی

مطابق رديف های  3و  4جدول شماره 13

4

بيماریهای زنان و زايمان

الزامی

الزامی

مطابق رديف های  3جدول شماره 14

0

روانپزشکی

الزامی

الزامی

مطابق رديف های  3و  4جدول شماره 10

0

طب اورژانس

انتخابی

الزامی

مطابق رديف  3جدول شماره 10

7

پزشکی اجتماعی

الزامی

الزامی

مطابق رديف های  2و  3جدول شماره 17

2

بيماریهای عفونی

الزامی

الزامی

دو اطاق  45متری برای (بيماران عفونی) و ( HIVو  )TBبا ميز

9

بيماریهای قلب و عروق

الزامی

الزامی

15

بيماریهای اعصاب

الزامی

الزامی

پزشك ،صندلی ،تخت معاينه ،پاراوان ،نگاتوسکوپ ،ست پانسمان،
کامپيوتر ،وسايل الزم برای شستشوی دست ،ست کامل معاينه
شامل:گوشی -افتالوسکوپ -رينوسکوپ -فشارخون سنج -ترازو-
ترمومتر -آبسالنگ
فضای  20تا  35متری در درمانگاه با يك اتاق درس( 12متری) با
پاراوان جداکننده يك عدد 2 ،ميز 1،کامپيوتر 7،صندلی 2،تخت معاينه،
وايت برد ،وسايل سمعی بصری مناسب برای نمايش نوار قلب4 ،
گوشی
اتاق  45متری با ميز پزشك  ،وايت بورد ،قفسه کتاب(کتب و جزوات
مرجع) ،صندلی برای دانشجويان ،دسترسی به اينترنت و وسايل
معاينه شامل :دستگاه فشار سنج ،گوشی ،چکش رفلکس ،ابسالنگ،
نيدل ،اتوسکوپ ،افتالموسکوپ ،دياپازون.

صفحه31 :

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

ردیف

آموزش طب سرپایي در

میزان ضرورت:

درمانگاه

الزامي  /انتخابي

شرایط ،امكانات ،تجهیزات و ویژگيهاي ضروري

كارآموزي كارورزي
11

بيماریهای پوست

الزامی

انتخابی

12

بيماریهای چشم

الزامی

انتخابی

13

بيماریهای گوش گلو

الزامی

انتخابی

 3فضای  20تا  35متری در درمانگاه با ميز پزشك ،صندلی ،تخت
معاينه ،پاراوان ،رايانه ،پروژکتور ،پرده اساليد ،ست پانسمان ،وسايل
الزم برای شستشوی دست و ست کامل معاينه شامل:گوشی-
دستگاه سنجش فشارخون و ترمومتر و يك اطاق عمل سرپايی با
کرايو مايع ،کوتر ،ميکروسکپ و المپ وود.
اتاق  45متری با ميز و صندلی پزشك ،وايت بورد ،صندلی برای
دانشجويان ،قفسه کتاب(حداقل کتب مرجع چشم پزشکی) ،دسترسی
به اينترنت ،وسايل الزم در درمانگاه برای اموزش و معاينه بيمار:
اسليت المپ يك عدد ،افتالموسکوپ 3عدد (البته معموال دانشجويان
افتالموسکوپ شخصی استفاده می کنند ،).تونومتر شيوتز(اگرچه اين
تونومتر در حال حاضر کمتر استفاده ميشود ولی برای اموزش

دانشجو مناسب است .تونومتر های جديد ر اپلناسيون چه موبايل چه
ثابت که روی اسليت المپ سوار ميشود به راحتی برای دانشجو قابل
استفاده نيست و بيشتر برای دستياران چشم پزشکی مناسب است)،
چارت اندازه گيری ميزان بينايی اسنلنل ،اسپکولوم چشم ،انواع قطره
های چشمی برای آشنايی و کاربرد و عوارض آن ها ،سرم نمکی
برای شستشوی چشم ،موالژها و اساليدهای مختلف آناتوميك و
بيماريها در حد دانشجويی.
بينی

فضای  20تا  35متری درمانگاه با ميز پزشك ،صندلی ،تخت معاينه،
پاراوان ،نگاتوسکوپ ،ست پانسمان ،کامپيوتر ،وسايل الزم برای
شستشوی دست و ست کامل معاينه شامل:گوشی-اتوسکوپ-
رينوسکوپ -دياپازون -دستگاه سنجش فشارخون -ترمومتر-
آبسالنگ.

14

ارتوپدی

الزامی

انتخابی

10

اورولوژی

الزامی

انتخابی

10

جراحی مغز و اعصاب

انتخابی

انتخابی

فضای  20تا  35متری درمانگاه با ميز پزشك ،صندلی ،تخت معاينه،
پاراوان ،نگاتوسکوپ ،ست پانسمان ،کامپيوتر ،وسايل الزم برای
شستشوی دست و ست کامل معاينه شامل:گوشی -دستگاه سنجش
فشارخون -ترمومتر.
فضای  20تا  35متری درمانگاه با ميز پزشك ،صندلی ،تخت معاينه،
پاراوان ،نگاتوسکوپ ،ست پانسمان ،کامپيوتر ،وسايل الزم برای
شستشوی دست و ست کامل معاينه شامل:گوشی ،دستگاه سنجش
فشارخون ،ترمومتر ،آبسالنگ.
اتاق  45متر با ميز پزشك  ،وايت بورد ،صندلی برای دانشجويان ،و
وسايل معاينه شامل :دستگاه فشار سنج ،گوشی ،چکش رفلکس،
ابسالنگ ،نيدل..

...

......صفحه30 :

معاونت آموزشي
4ـ ساير فضاهاي دانشگاهي ،اداري و دانشجويي با امكانات مورد نياز رشته ،دوره و دانشجويان

ماده 26
دانشکده پزشکی و دانشگاه متبوع الزم است برای تامين ساير قسمتهای کالبدی با ملزومات و امکانات
مورد نياز رشته ،دوره و دانشجويان در تناسب با ساير برنامه ها و دوره ها برآورد الزم را انجام داده،
برنامه ريزی و پشتيبانی الزم مطابق جدول شماره 23بعمل آورد.
جدول شماره  -23سایر فضاهاي دانشگاهي ،اداري و دانشجویي با امكانات ضروري
ردیف
1

فضاهاي دانشگاهي ،اداري و دانشجویي

میزان ضرورت

میزان مورد نیاز براي پذیرش وآموزش تا هر 55
دانشجو در سال

مركز آموزش(آزمایشگاه) مهارتهاي

اين مرکز بايد دارای حداقل سه فضای مناسب برای

بالیني ،با شرایط مندرج در ماده 24

فعاليتهای تعيين شده در برنامه و متناسب با تعداد
دانشجو در هر گروه مطالعه به شرح زير باشد:
بسيار ضروری

-1فضا(های) نگهداری امکانات و تجهيزات مندرج
در جداول شماره  12تا .21
-2فضا(های) انجام رويه (پروسيجر) های بالينی
-3فضای مديريت و پشتيبانی

2

فضاي كالسي آموزش نظري

بسيار ضروری

 2مترمربع به ازای هر دانشجو در پذيرش ساليانه

3

اطاق جلسه و بحث گروهي دانشجویي

ضروری

متناسب با برنامههای آموزش گروهی

دفاتر اعضاي هیات علمي براي مشاوره

بسيار ضروری

ساختمان و فضاي اداره آموزش

بسيار ضروری

دفتر مطالعات و توسعه آموزش

بسيار ضروری

سایت(هاي) آموزش و استفاده از رایانه

بسيار مفيد

4
0
0
7
2

دسترسي به اینترنت ونرم افزارهاي
آموزشي ،سالن تشریح مجازي و نرم

بسيار ضروری

افزار كتاب كار )(Log Book

15مترمربع به ازای هر  2عضو هيات علمی تمام
وقت
 1مترمربع به ازای هر دانشجو در پذيرش ساليانه
مطابق استانداردهای مرکز مطالعات و توسعه
آموزش وزارت متبوع
متناسب با برنامه ها و تعداد دانشجويان واجد
شرايط
متناسب با برنامه ها و تعداد دانشجويان واجد
شرايط

9

مراكز فعالیتهاي فرهنگي دانشجویي

بسيار ضروری

متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط

15

سالن ورزش و تربیت بدني

بسيار ضروری

متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط

11

پاویون كارورزان

بسيار ضروری

متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط

12

كتابخانه

بسيار ضروری

 1مترمربع به ازای هر دانشجو در پذيرش ساليانه

13

واحد سمعي بصري

بسيار ضروری

متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط

14

خوابگاه

بسيار ضروری

متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط

10

غذاخوري

بسيار ضروری

متناسب با تعداد دانشجويان واجد شرايط

10

بوفه

بسيار مفيد

متناسب با تقاضا

صفحه32 :

استانداردهاي كالبدي برنامه آموزشي دوره دكتراي پزشكي عمومي

شرايط كلي حاكم بر مفاد و اعتبار آيين نامه
ماده 27
شرايط مندرج در اين آيين نامه برای دستيابی به استانداردهای پايه دوره و پياده سازی و اجرای مطلوب
برنامه آموزشی ،کليات و سرفصلهای درسی محوری رشته پزشکی عمومی الزم است و بخودی خود
جايگزين ضوابط و استانداردهای اعتباربخشی برنامه آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی نخواهد بود.
ماده 28
الزم است هيأت ممتحنه ،ارزشيابی و برنامه ريزی (بورد) پزشکی عمومی حداقل هر  0سال يکبار ،نسبت
به بازنگری اين استانداردها و انتشار نسخه جديد آن اقدام نمايد .به عالوه ،در صورت تغيير
دراستانداردهای پايه ،برنامه آموزشی ،کليات و سرفصلهای دروس محوری و يا ضوابط اعتباربخشی
مصوب شوراها و مراجع ذيصالح قانونی (مانند :شورایعالی انقالب فرهنگی ،شورایعالی برنامه ريزی
علوم پزشکی و شورای گسترش دانشگاهها) ،بايستی هيآت ممتحنه مذکور اصالحات مورد نياز را متناسب
با تغييرات مصوب در اين آيين نامه ايجاد و اعالم نمايد.
ماده 29
گذراندن بخشی(درس ،بخش ،مرحله) از دوره آموزشی دکترای پزشکی عمومی توسط دانشجويان يك
دانشگاه در دانشگاه ديگر در قالب ميهمانی ،انتقال ،تفاهم نامه و يا قرار داد جمعی بايد با رعايت ضوابط
و استانداردهای اين آيين نامه ،مصوبات ساير مراجع ذيصالح و مسئوليت دانشگاه ميزبان يا مقصد انجام
گيرد.
ماده 35
سرانه و شرايط مندرج در اين استانداردها برای ظرفيت همه انواع دانشجوی ورودی ساالنه دوره دکترای
پزشکی عمومی در دانشگاه اعم از دولتی ،بين الملل ،شهريه پرداز و ساير موارد نامبرده در ماده  29در
نظر گرفته ميشود.
اين آئين نامه مشتمل بر پيشگفتار ،پنج بخش 35 ،ماده 10 ،تبصره و 23جدول (پيوست )1توسط دبيرخانه
شورای آموزش پزشکی عمومی و هيأت ممتحنه ،ارزشيابی و برنامه ريزی (بورد) پزشکی عمومی تدوين
شده و کليات آن درشصت و يکمين نشست شورايعالی برنامه ريزی علوم پزشکی (مورخ  )94/7/0به
تصويب رسيد .متن کامل اين آيين نامه در دويست و چهل و نهمين جلسه شورای گسترش دانشگاههای
علوم پزشکی مورخ  94/7/20به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا است .کليه مصوبات و
مقررات مغاير با مفاد اين آئين نامه از تاريخ ابالغ لغو می گردد.

...

......صفحه33 :

معاونت آموزشي
پيوست -1فهرست جدولها
شماره و عنوان جدول

صفحه

 - 1نسبت تعداد هيأت علمی به ازای واحدهای آموزشی برنامه درسی

4

 -2ترکيب اعضای هيأت علمی ضروری برنامه دکترای پزشکی عمومی

0

 -3تعريف ميزان ضرورت فضاها ،امکانات و تجهيزات در استانداردهای کالبدی آموزش

2

پزشکی
عمومیتجهيزات آموزشهای عملی دروس آناتومی
امکانات و
-4

2

 -0موالژها و امکانات اطاق سمعی -بصری علوم تشريح

15

 -0امکانات و تجهيزات آموزش عملی رويان شناسی  ،بافت شناسی و آسيب شناسی

12

 -7امکانات و تجهيزات آزمايشگاه فيزيولوژی

13

 -2امکانات و تجهيزات آموزشهای عملی دروس بيوشيمی

14

 -9امکانات آزمايشگاه (های) ميکروبشناسی – ايمنی شناسی و انگل شناسی

10

 -15فضاها ،امکانات و تجهيزات مشترك آموزشی برای بخشهای اصلی بالينی

10

 -11ضروريات ،امکانات و تجهيزات آموزش بالينی بخش داخلی

17

 -12ضروريات ،امکانات و تجهيزات آموزش بالينی بخش جراحی

19

 -13ضروريات ،امکانات و تجهيزات آموزش بالينی کودکان

25

 -14ضروريات ،امکانات و تجهيزات آموزش بالينی جراحی زنان و زايمان

21

 -10ضروريات ،امکانات و تجهيزات آموزش بالينی روانپزشکی

22

 -10ضروريات ،امکانات و تجهيزات آموزش بالينی طب اورژانس

23

 -17ضروريات ،امکانات و تجهيزات آموزش بهداشت و پزشکی اجتماعی

24

 -12ضروريات ،امکانات و تجهيزات مرکز يادگيری مهارتهای بالينی -مانکن های CPR

20

 -19ضروريات ،امکانات و تجهيزات مرکز يادگيری مهارتهای بالينی -مدل های زنان

20

 -25ضروريات ،امکانات و تجهيزات مرکز يادگيری مهارتهای بالينی -مانکن های معاينه

27

فيزيکی
 -21امکانات و تجهيزات غير مصرفی و مصرفی مرکز يادگيری مهارتهای بالينی

22

 -22ضرورت ،امکانات وويژگيهای ضروری آموزش بالينی سرپايی در کارورزی و کارآموزی

35

 -23ساير فضاهای دانشگاهی ،اداری و دانشجويی با امکانات ضروری

32

صفحه34 :

