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 : فلوشیپ عنوان رشته -1
 

  اینرتونشنال الكرتوفیزیولوژي
  

 :  فلوشیپ تعریف رشته -2
 

كـاربردي كـه در درمـان غـري جراحـي       - هتـاي عملـي  به جمموعه دانـش نظـري و مهار  
 ICD=Implantable)شـامل تعبیـه پـیس میكـر، دفیربیالتـور كاشـتين       آریتمي هاي قلـيب 

Cardioverter Defibrillator)  ــتگاه ــام CRT(Cardiac Resynchronization Therapy)و دس ، اجن
 .مطالعه الكرتوفیزیولوژي و ابلیشن بكار مي رود، اطالق مي شود

  
 :  فلوشیپ يطول دوره آموزش -3
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اینرتونشنال برنامه مدو ن فلوشیپ 
 الكرتوفیزیولوژي

 
  هیجده ماه

 : التحصیالن  غ شرح وظایف فار -4
 

 -Signalمـورد هـولرت مانیتورینـگ ریـتم قلـب و       500مرور و تفسري حـداقل   - 1
averaged ECG در سال  

 در سال Head- up Tiltمورد تست  50نظارت بر اجنام حداقل  - 2
ــداقل   - 3 ــگ ح ــر،   100پروگرامین ــیس میك ــورد پ ــول ICD ،CRTم دوره  در ط

 فلوشیپي
بـه عنـوان   ) تـك حفـره اي و دوحفـره اي   (مورد پیس میكر 50تعبیه حداقل  - 4

 مورد بازبیين یا جایگزیين لید و ژنراتور 20اپراتور اول و حداقل 
بـه عنــوان   )تـك حفـره اي و دو حفـره اي   ( ICDمـورد   25تعبیـه حـداقل    - 5

 ورمورد بازبیين یا جایگزیين لید و ژنرات 10اپراتور اول و حداقل 
 به عنوان اپراتور اول) ICDپیس میكر و ( CRTمورد  15تعبیه حداقل  - 6
 مورد مطالعه الكرتوفیزیولوژي تشخیصي 100اجنام حداقل  - 7
 ,AT, AV junction ablation, AVRT, AVNRTمورد انواع ابلیشـن   75اجنام حداقل  -8

VT, AFL 
 
 : التحصیلي جماز به اجنام آن هستند  كه پس از فارغ 1اعمايل -5
" تـداخالت بـني حرفـه اي   "كمیل این خبش ازنظر كاهش مشكالت ناشي از ت(

  )امهیت خاص دارد
 

، تفسـري  Tiltفارغ التحصیالن این رشته پس از فارغ التحصیلي جماز بـه اجنـام تسـت    
، تعبیه كلیـه انـواع پـیس میكـر،     Signal averaged ECGنتایج هولرت مانیتورینگ و 

ICD ،CRT،انواع ابلیشـن شـامل    تشخیصي و مطالعه الكرتوفیزیولوژيAVNRT ،AV 
junction ablation  ،AVRT ،AT ،AFL ،VT ضـمن عـالوه بـر اقـدامات     در . مي باشند

در صورت گذراندن دوره هاي اختصاصي خارج سازي لیـدهاي قـدميي پـیس میكـر      فوق،
 Nonو استفاده از سیسـتم هـاي    ،AFو اجنام كاترتیسم ترانسپتال، ابلیشن  ICDو 

flouroscopic three- dimensional mapping استدر حمدوده فعالیت آ. 
 :  2دورمنا -6
انتظار مي رود كه با هبینه سـازي مسـتمر و ارائـه مطلـوب تـرین برنامـه هـاي         

ــه       ــوانیم كلی ــوژي بت ــنال الكرتوفیزیول ــیپ اینرتونش ــته فلوش ــي در رش آموزش
در اقصـي نقـاط   ) 2008سـال  (پروسیجرهاي مرتبط با این رشته را در آینده نزدیك

كشور اجنام دهیم و از خروج بیماران مبتال به آریتمـي جهـت درمـان در خـارج از     
كشور جلوگريي كنیم و نیـز خبـش پـیس میكـر و الكرتوفیزیولـوژي بیمارسـتان قلـب        
شهید رجائي را در زمره مراكـز تربیـت فلوشـیپ الكرتوفیزیولـوژي مـورد تائیـد       

Heart Rhythm Society  فلوشیپ از سایر كشورها قرار دهیمجهت پذیرش. 
 
 :  3رسالت -7

ــه     ــوژي ارائ ــنال الكرتوفیزیول ــته اینرتونش ــیپ رش ــدون فلوش ــه م ــالت برنام رس
آموزشهاي كاربردي در كلیه زمینه هاي تشخیص و درمان آریتمـي هـاي قلـيب شـامل     
برادي آریتمي، تاكي آریتمي، سنكوپ، مطالعـات الكرتوفیزیولـوژي تشخیصـي هتـامجي     

هتـامجي و الكرتوفیزیولـوژي مداخلـه اي شـامل ابلیشـن بـا كـاترت و تعبیـه         و غري 
  .مي باشد CRTو  ICDدستگاه پیس میكر، 

 
 

ــي  -8 ــدهاي آموزش ــام  4اهــداف كلــي و پیام ــار در هنگ موردانتظ
 : التحصیلي  فارغ

 
انتظـار مـي رود    اینرتونشـنال الكرتوفیزیولـوژي  پس از پایان موفق دوره فلوشیپ 

 Signal-averagedیج هـولرت مانیتورینـگ،   یده قادر به تفسري نتـا كه افراد آموزش د
ECG       تست تیلت و نیز اجنـام مطالعـه الكرتوفیزیولـوژي تشخیصـي هتـامجي، تعبیـه ،

، و نیز انواع ابلیشـن بـا كـاترت    ICD ،CRT ،Implantable Loop recorderپیس میكر، 
  .باشند

                                                
1 - Procedures 
2- Vision 
3 - Mission 
4 - Educational outcome ( or learning outcomes ) 
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 )Curriculum(برنامه آموزشي -9
 :ل سه خبش مي تواند باشداین كوریكولوم شام

1- Discipline-specific1  Core Curriculum  

2- Generic professional Core Curriculum 

3- Elective’s  

 
specific Core Curriculum-Disciplineü   

 
 2حمتواي برنامه آموزشي رشته ختصصي خبش اختصاصي ضروري) الف  

 :در سه حیطه دانش ، نگرش و مهارت 
،  فلوشـیپ  سال اول نیم واهشمند است مباحث را برحسب خ( 

مشـخص  .... و  فلوشیپسال سوم نیم ،  فلوشیپدوم نیم سال 
 ) : فرمایید 

 
مباحث نیم سال اول شـامل حضـور در خبـش هـولرت و گـزارش مـوارد هـولرت،         - 1

آریتمـي، سـنكوپ،    هـاي  ، حضور در كلینیكHead-up Tiltنظارت بر اجنام تست 
هتـامجي، حضـور    ور در اجنام مطالعه الكرتوفیزیولوژي تشخیصـي پیس میكر، حض

در تعبیه پیس میكر و تعویض ژنراتور در سه ماهه اول فلوشـیپي و اجنـام   
مطالعــه الكرتوفیزیولــوژي، تعبیــه پــیس میكــر تــك حفــره اي و تعــویض  

ــنت   و شــركت در  ICDژنراتــور بــه عنــوان اپراتــور اول، حضــور در گذاش
  .فعالیتهاي سه ماهه اول مي باشد عالوه بر ICDكلینیك 

نیم سال دوم شامل اجنام موارد فوق به عالوه تعبیه پـیس میكـر دو    مباحث - 2
تـك حفـره اي بـه عنـوان اپراتـور اول، اجنـام ابلیشـن         ICDحفره اي و 

AVNRT, AV junction     به عنوان اپراتور اول، حضـور در جلسـات تعبیـهCRT 
دو  ICDلیشن راههاي فرعـي و تعبیـه   در سه ماهه سوم فلوشیپي و اجنام اب

 .حفره اي به عنوان اپراتور اول در سه ماهه چهارم فلوشیپي مي باشد
مباحث نیم سال سوم شامل اجنام موارد فوق به عالوه ابلیشن تـاكي كـاردي    - 3

بـه عنـوان اپراتـور اول     CRTدهلیزي و فالتر دهلیزي و تعبیـه دسـتگاه   
كاردي بطين و مجع آوري نتـایج طـرح    در سه ماهه پنجم و نیز ابلیشن تاكي

 .در سه ماهه ششم مي باشد شي جهت ارائه به ژورنال هاي معتربهاي پژوه
دستیاراني كه دوره هاي خارج از كشور داشـته انـد و جهـت تكمیـل دوره     : تبصره

پذیرفته شده اند، بسته به مدت، حمل و میزان شـركت فعـال در آن دوره بـا نظـر     
  .م سال اول و دوم كوتاهرت خواهد یوداساتید خبش مباحث نی

 
 
مطالب در خبـش  1 فلسفه گنجاندنخواهشمند است در صورت امكان   

منظور آن است كـه  (  .رانیز مشخص فرماییدآموزشي  ضروري برنامه

                                                
مطاليب است كه اختصاص به فلوشیپ   discipline-specific curriculum منظور از - 1

مباحثي مانند آمار حیاتي     generic professional curriculumمذكوردارد و منظور از
است كه ممكن .... ، روش حتقیق ، مواردكاربردي پزشكي قانوني ،اخالق پزشكي و

در حدنیاز ازآن ) درهررشته اي كه حتصیل منایند(است الزم باشد متام فلوها 
 .اطالع و آگاهي داشته باشند

 
2 - Discipline-specific 
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اینرتونشنال برنامه مدو ن فلوشیپ 
 الكرتوفیزیولوژي

 
) شـده اسـت  مشـخص    curriculumcore و مرجعـي  اصـول  ،چـه مبنـا    بر
 باسپاس .

سـاس نیازهـاي كشـوري ایـن رشـته و      حمتواي آموزشي خبش ضـروري كوریكولـوم بـر ا   
ــیپ      ــوم فلوش ــامل كوریكول ــه ش ــن زمین ــروف در ای ــي مع ــاي آموزش كوریكولومه

  .انتخاب شده است San diegoو كوریكولوم دانشگاه  ACGMEالكرتوفیزیولوژي 
 

üGeneric professional Core Curriculum 
 

 در سـه )  generic skills( آمـوزش   خبش عمومي حمتواي برنامـه  ) ب
خواهشـمند اسـت مباحـث را    ( حیطه دانش ، نگرش و مهـارت  

نیم ،  فلوشیپدوم نیم سال ،  فلوشیپ سال اول نیم برحسب 
 ) : مشخص فرمایید .... و  فلوشیپسال سوم 

 
مـاه از نظـر مهارهتـاي برقـراري ارتبـاط بـا        18كلیه دستیاران فلوشیپ در طي 

ران و رعایت اصـول اخـالق پزشـكي    بیمار و خانواده اش، حنوه ارتباط با سایر مهكا
توسط اساتید خبش ارزیابي شده و در فرم خمصوصي ثبت و در پرونـده آـا نگهـداري    

  .مي شود
 

  .حمتواي آموزشي خبش عمومي كوریكولوم شامل موارد زیر مي باشد
آموزش حنـوه برقـراري ارتبـاط صـحیح بـا بیمـار و       : مباحث نیم سال اول - 1

ارتباط صـحیح بـا سـایر مهكـاران پزشـك در      خانواده اش، آموزش برقراري 
متامي سطوح آموزشي، برقراري ارتباط صحیح بـا سـایر مهكـاران غـري پزشـك      
دخیل در سیستم درماني، آموزش اصول اخالق پزشـكي در متـامي مراحـل كـار     

  .از ویزیت سرپائي بیماران تا اجنام اقدامات هتامجي و ارائه مقاالت
سال اول به عالوه آمـوزش ارائـه صـحیح،     موارد نیم: مباحث نیم سال دوم - 2

اي هفتگـي،  هبـ شفاف و موخر اطالعات بیماران در كنفرانسـها و ژورنـال كال  
 آموزش روش حتقیق و رعایت اصول حرفه اي این رشته،

شامل موارد فوق به عـالوه نظـارت بـر اجنـام صـحیح      : مباحث نیم سال سوم - 3
  .آموزشهاي فوق مي باشد

 
üٍElectives  

 : در حمتواي برنامه آموزشي  electiveخبش ) ج
نـیم  مباحث را برحسـب  ، "در صورت امكان"خواهشمند است ( 

سـال سـوم   نیم ،  فلوشیپدوم نیم سال ،  فلوشیپ سال اول 
 ) : .مشخص فرمایید .... و  فلوشیپ

 
.........................................................

.........................................................
.........................................................

. 
                                                                                                                                       

 ,What is core ? Guidelines for the core curriculum in paediatrics در مقالـه " مثـال  "بعنوان  -  1
358.-1997,31,354 Medical Education  آمده اسـت كـه مطلـيب را بعنـوان     آمدهcore curriculum 

  : اند كه داراي یكي از هفت خصوصیت زیر باشد  در كودكان درنظر گرفته
  . شایع باشد  - 1
تاثري جدي بر روي سالمت كودكان داشـته باشـد و بـا تشـخیص و درمـان هبنگـام        - 2

  . قابل پیشگريي باشد 
  . ست ا)  screening( داراي برنامه غربالگري  - 3
بـراي یـك اصـل یـا     )   study model( اكنون بعنوان مدل مطالعـه   از قبل و هم - 4

  . است )  concept( ایده 
  . از نظر اخالقي یا قانوني امهیت دارد یا مورد توجه مردم است  - 5
  .اي امهیت دارد  از نظر منطقه - 6
ويل در موضوعي است كه در حال حاضـر جـزو هیچیـك از هفـت دسـته فـوق نیسـت         - 7

  .آینده نزدیك جزء یكي از موارد فوق خواهد شد 
 

1 - content (syllabus)  
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.........................................................
.........................................................

.........................................................
. 

.........................................................

.........................................................
.........................................................

. 
.........................................................

.........................................................
.........................................................

. 
.........................................................
.........................................................

.........................................................
هاي آموزشي مورد استفاده در ارائه  هاي یادگريي و شیوه مدل - 10

 :  فلوها هاي آموزشي به  برنامه
 

 Evidence-based Cost-Consciousشــیوه هــاي آموزشــي مــورد اســتفاده در ایــن دوره 
Strategy مهراه با تاكید بر حموریت دستیار در آموزش مي باشد.  

 
 :گذرانند  مي فلوها  هایي كه آموزشي و خبش ارتباط برنامه شرحِ -11
 
را در .... بعنوان مثال مشخص فرمایید كه دسـتیاران مباحـث الـف ، ب ، ج و    ( 

بایست فرا گرينـد بـه ایـن     خواهند بود مي.................. سه ماهي كه در خبش
ترتیب دستیارن از آغاز تكلیفشان روشن است كـه كـدام خبـش از برنامـه آموزشـي      

كــدام حمـل آموزشــي و در چـه زمــاني از طـول دوره دســتیاري     را قـرار اسـت در  
آن اسـت كـه ارتبـاط    ازتكمیل این خبـش ، در واقع منظور. خود فرا گريند )فلوشیپ(

كننـد ،   هـا جتربـه مـي    در خبش فلوها عملي وروشين بني این مكتوبات و آنچه در عمل 
یـك سـند    برقرار گردد،تا این سند تنها جنبه صوري نداشـته باشـدو بـه عنـوان    

   ) :قرارگريد اعضاي هیئت علمي و فلوها  مورد استفادهمهم كاربردي اجرایي 
 سه ماهه اول

  حضور در خبش هولرت و گزارش موارد هولرت - 1
 Tilt testنظارت بر اجنام  - 2
 )شنبه هرهفته(حضور دركلینیك آریتمي - 3
 EPS Diagnosticحضور در - 4
 حضور در گذاشنت پیس میكر - 5
 )كلیه روزهاي هفته(حضور دركلینیك پیس میكر - 6
 )دوشنبه هر هفته(حضور در كلینیك سنكوپ - 7

 
 سه ماهه دوم

  موارد فوق - 1
 Diagnostic EPSاجنام  - 2
 گذاشنت پیس میكر تك حفره اي یا تعویض ژنراتور - 3
 ICDحضور در گذاشنت  - 4
 )یكشنبه هر هفته(ICDحضور دركلینیك  - 5

 سه ماهه سوم
  موارد فوق - 1
 )DDDR, VDDRشامل (گذاشنت پیس میكر دو حفره اي - 2
 تك حفره اي ICDگذاشنت  - 3
4 - AVN (His) ablation  وAVNRT 
 CRTحضور در گذاشنت  - 5
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 Implantable loop recorderگذاشنت  - 6

 سه ماهه چهارم
  موارد فوق - 1
2 -  Ablationراههاي فرعي 
 دوحفره اي ICDگذاشنت  - 3

 سه ماهه پنجم
  موارد فوق - 1
 AFLو AT ابلیشن    - 2
  (CRT)گذاشنت پیس سه حفره اي - 3

 شمسه ماهه ش
  موارد فوق - 1
 VTابلیشن  - 2
 مجع آوري اطالعات طرح پژوهشي جهت ارسال مقاله به ژورنال هاي خارجي - 3

 
براي مطالعه و آزمون فلوها در طول و پایـان دوره    منابع -12

 :آموزشي
 

1- Josephson ME. Clinical Cardiac Electrophysiology; Techniqnes and Inter pretation, third 
edition. Philadephia Lippincott Williams and Wilkins, 2002. 
 
2-Zipes DP, Jalife J. Cardiac Electrophysiology from Cell to Bedside, Philadellphia; 
W.B.Saundas, 2005. 
 
3-Keneth EA, Wood MA. Textbook of Cardiac pacing and ICDs. Massachusetts: Blackweel 
Publishing, 2005. 
 
 

بـازخورد   حنوه ارائه  دستیاران و 1تكویينشرح سیستم ارزیابي -13
 : در طول حتصیل )فلوها(به دستیاران 

 
نظارت روزانه بر كلیه فعالیتـهاي دسـتیاران توسـط اسـاتید خبـش مهـراه بـا         - 1

از طریــق ( تـذكرات آموزشـي در هــر مـورد مهــراه بـا رفـع ایــرادات و اشـكاالت      
  .)Log bookارزیابي 

اجنام پروژه هاي حتقیقي دستیاران در كلیـه مراحـل مهـراه بـا رفـع       نظارت بر - 2
  .ایرادات و اشكاالت

ارزیابي دستیاران از طریق ارائه كنفرانس، گـزارش مـوارد و ارائـه مقالـه      - 3
  در ژورنال كالب 

جلسات حبث در مورد موارد مرگ و مري و عوارض مهراه بـا تـذكرات سـازنده جهـت      - 4
  .رد در آیندهپیشگريي از تكرار موا

  نظارت بر اجنام حداقل پروسیجرهاي اجنام شده - 5
  

ضـروري  (  2یا تراكمـي ایي ) امتحان ( شرح سیستم ارزیابي  -14
و  بـوده  منطبق بر برنامـه آموزشـي    آزمون ها /است كه آزمون 

 ) :  قراردهدارزیابي موردشود ،  آنچه را كه آموزش داده مي
 

  .خواهد بود OSCEامتحان ایي بصورت كتيب و 
 

در حال حاضر چه موانعي بـر سـر راه اجـراي ایـن برنامـه       -15
 موزشي جدید وجود دارد ؟  آ
براي برطرف كـردن   احتمايل آگاهي از موانع اجرایيبدیهي است كه  (  

   implementation و  آا
                                                

1-Formative assessment  
2-Summative assessment  
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اینرتونشنال برنامه مدو ن فلوشیپ 
 الكرتوفیزیولوژي

 
  ).كامل این برنامه ضروري است

ي جهـت اجـراي كامـل برنامـه     دسرتسي ناكايف به كلیه امكانات و وسـایل ضـرور   - 1
  آموزشي فلوشیپ الكرتوفیزیولوژي

توسط مراكـزي كـه توسـط     ناقص آموزشي فلوشیپ الكرتوفیزیولوژيارائه برنامه  - 2
  .وزارت هبداشت تایید نشده است

 
آیا براي تضمني اجرایي شدن این برنامه آموزشي جدید ، نیاز  -16

؟ در صـورت پاسـخ    باشـد  هاي جدید مـي  به تدبريات و تدوین قانون
منظور این است كه آیا اجرایـي شـدن   ( مثبت لطفا  ذكر فرمایید 

این برنامه نیاز بـه تـامني بـار مـايل خاصـي یـا بـازنگري در        
 ): مشخص فرمایید  هاي آموزشي موجود را دارد یا خري ، لطفا  قانون

  
  ولوژي در امر آموزش فلوشیپ الكرتوفیزی گريي از دخالت مراكز غري مسئولجلو - 1
تامني اعتبار براي خرید وسایل و جتهیزات مـورد نیـاز ایـن رشـته بـر اسـاس        - 2

  .نظرات اساتید دانشگاهي این رشته
  مهكاري شركتهاي بیمه براي پوشش هزینه هاي درماني - 3
 

 1سیستم یا فرد مسئول براي نظارت بر اجراي برنامه آموزشـي  -17
 :   راتعریف و مشخص فرمایید

لكرتوفیزیولوژي تایید شده توسط وزارت هبداشت درمـان مسـئول نظـارت    سرپرست خبش ا
  .بر اجراي برنامه آموزشي مي باشد

 
شده براي ارزیابي ، بـازنگري و روزآمـد كـردن     بیين حنوه پیش -18

  : این فلوشیپ برنامه آموزشي
 

كـردن آن براسـاس   امه هاي حداقل هر دو سال یكبـار و روز آمـد   بازنگري در برن
  .مي باشد آخرین نیازهاي كشوري و پیشرفتهاي بني املللي

 
  
  )فلوها( دستیاران

 
در طـول حتصـیل و   ایـن رشـته   )فلوها(مقرراتي كه دستیاران  -19

 : ملزم به رعایت آا هستند آموزش 
 

اجنام خـدمات و فعالیـت هـاي مـرتبط بـا ایـن رشـته حتـت نظـر متخصصـني            - 1
  زیولوژي اینرتونشنال الكرتوفی

هتیه گزارش اقدامات اجنام شده و ثبت آن بصورت الكرتونیكـي در كـامپیوتر    - 2
بـه   ائـه نسـخه  و نیز بصورت كتيب جهت درج در پرونـده بیمـار و نیـز ار   

 بیمار 
انتخاب بیماران براي اقدامات الكرتوفیزیولـوژي و پـیگريي آنـان پـس از      - 3

 س از ترخیص اقدامات مذكور در طول دوره بسرتي در بیمارستان و پ
 .ارائه كنفرانس صبحگاهي طبق برنامه هاي اعالم شده - 4
 رعایت اصول اخالقي و حرفه اي در متامي مراحل دوره فلوشیپي - 5
بصـورت  ) بعـد از ظهـر   5صبح تا  5/7از (رعایت دقیق ساعات كاري در هفته - 6

روزهـاي پـنج شـنبه مـوارد مشـاوره و      . متام وقت به جز پنجشنبه و مجعـه 
 .صورت مي گريد پیگريي بیماران

 ماه یك بار 6ارائه نتایج طرحهاي پژوهشي بصورت مقاله هر  - 7
 آموزش به دستیاران و دستیاران رده پایني تر - 8
  شركت در امتحان پایان دوره - 9

 
لطفا  ساعات كـاري  ( این رشته )فلوها(شرح وظایف دستیاران  -20

–موظف و سقف آن را در هفته بـه انضـمام تعـداد كشـیك موظـف      
ها را نیز مشخص فرمایید  و سقف جماز تعداد كشیك  -یـازدرصورت ن

: (  
                                                

  .است rogram directorp منظور - 1
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اینرتونشنال برنامه مدو ن فلوشیپ 
 الكرتوفیزیولوژي

 
 
سـاعت   50بعـد از ظهـر و یـا     5صبح تا  5/7ساعات كاري موظف از ساعت  حداقل- 1

مرخصـي دراز مـدت امكانپـذیر منـي     ( مـي باشـد  روز در طول دوره  21در هفته با 
  .)باشد

نكـال اول یـا دوم   كشیك ماهیانه شامل اجنام وظیفه در یكـي از دو برنامـه آ   - 2
  .روز در ماه مي باشد 8- 14
هـا و ژورنـال    شركت مستمر در برنامه هاي آموزشي دپارمتـان شـامل كنفـرانس    - 3

  .كالب ها طبق برنامه تعیني شده
  شركت در حداقل یك برنامه پژوهشي به عنوان حمقق اول - 4
نـاظر   اجنام حداقل پروسیجرهاي الكرتوفیزیولـوژي بـه عنـوان اپراتـور اول و     - 5

  4طبق بند 
 

درخصـوص عـدم   )فلوهـا (سیستم رسیدگي به اعرتاضات دستیاران  -21
 : اجراي احتمايل یا نامناسب اجرا شدن احتمايل برنامه آموزشي 

معاونـت   سرپرسـت و  اعرتاضات در مورد نارسایي سیستم آموزشي این رشته از طریـق  
بـه معاونـت   ازخورد دگي قـرار مـي گـريد و بـ    آموزشي دپارمتان مورد بررسي و رسی

مسـئول ارائـه نتـایج     مركـز  ریاسـت . اموزشي مركز و ریاست مركز ارائه مي شود
  .به وزارت هبداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد رسیدگي

 
  )اعضاي هیئت علمي برنامه (استادان

 
علمـي بـه منظـور اجـراي ایـن       تعداد موردنیاز اعضاي هیات -22

 : برنامه آموزشي 
 

  ر عضو هیئت علمينف 3حداقل 
 

آموزش دهنـده   علمي هاي الزم براي اعضاي هیات شرایط و ویژگي -23
 :  این برنامه فلوشیپ

 
داراي مـدرك اینرتونشـنال الكرتوفیزیولـوژي معتـرب      اعضاء هیئت علمي مـي بایسـيت  

سـال   5تایید شده از جانب وزارت هبداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـا حـداقل       
  ..و حداقل یك نفر درجه استادي داشته باشد ته باشندسابقه كار در این رش

 
 

شامل وظایف آموزشي ،درماني و ( علمي  شرح وظایف اعضاي هیات -24
 ..... ) : حداقل و حداكثر ساعت كاري و  پژوهشي و

 
بر اسـاس آئـني نامـه متـام وقـت      ساعت كار اعضاء هیئت علمي مركز مذكور  - 1

  .مي باشد جغرافیایي
انتخاب بیماران بـراي اجنـام مـداخالت الكرتوفیزیولـوژي     نظارت مستمر بر  - 2

، مطالعــه CRTشــامل تعبیــه پــیس میكــر، دفیربیالتــور كاشــتين، دســتگاه  
 الكرتوفیزیولوژي تشخیصي و ابلیشن

پـیس میكـر    هاي آریتمي، سـنكوپ،  نظارت بر عملكرد دستیاران در كلینیك - 3
 ICDو 

 MTWAلت، ، تست تیSAECGنظارت بر تفسري نگاره هاي هولرت،  - 4
 ارائه راهنماییهاي علمي و عملي بر كلیه اقدامات فوق - 5
 حضور در كنفرانس هاي ژورنال كالب ها و كالس هاي آموزشي - 6
 راهنمایي و هدایت پروژه هاي حتقیقي - 7
 شركت فعال در آموزش فلوشیپي - 8

 
 

 وارائه  بازخورد   علمي اعضاي هیات عملكرد چگونگي ارزیابي -25
 : 
 

بر اسـاس آئـني نامـه     اعضاء هیئت علمي و ارائه باز خورد یرسا عملكرد ارزیابي
  .مي باشد استمرار فعالیت اعضا هئیت علمي 
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اینرتونشنال برنامه مدو ن فلوشیپ 
 الكرتوفیزیولوژي

 
 1شرایط الزم براي دانشگاه ، دانشكده یا موسسه آموزشي -26

 :این برنامه فلوشیپبرگزاركننده 
 

نفـر اینرتونشـنال الكرتوفیزیولـوژي جمـرب و      3حضـور حـداقل   :نريوي انساني - 1
تكنولـوژي روز بـا مـدرك تائیـد شـده از سـوي وزارت هبداشـت،        آشنا به 

مورد تعبیـه پـیس میكـر،     500درمان و آموزش پزشكي با جتربه اجنام حداقل 
مطالعـه الكرتوفیزیولـوژي    500، اجنـام  CRTمورد  ICD ،50مورد تعبیه  200

  مورد انواع ابلیشن 500تشخیصي و 
مـورد ابلیشـن،    100داقل مركز آموزشي برگزاركننده این برنامه بایـد حـ   - 2

در سـال داشـته    ICDمورد تعبیه انواع پیس میكـر و   500و  EPSمورد  200
 .باشد

ژي ي مهـراه بـا سیسـتم الكرتوفیزیولـو    حداقل یك دستگاه فلوروسـكوپ داشنت  -3
ترايل اورژانـس شـامل    ،كارآمد و ساملحداقل دو دستگاه دفیربیالتور خارجي 

ــروري،    ــي ض ــيت آریتم ــاي آن ــه داروه ــیله و  كلی ــواع دس ــاي  Sheathان ه
مهاننـد  ( Three-demensional mappingداشـنت حـداقل یـك سیسـتم     و اسـتاندارد  

Ensite  یاCarto(  
 

ت بسرتي ، تعداد و تنوع بیماران بسرتي ، سرپایي و اورژانس خت
 :موردنیاز

 
 حضور حداقل یك تكنسني بیهوشي حتت نظارت متخصص بیهوشي - 1
دسرتسي بـه امكانـات جراحـي اورژانـس در آن      وجود خبش جراحي قلب فعال و - 2

 مركز
 ختيت CCU 12داشنت حداقل یك اتاق جراحي قلب باز آنكال، حداقل یك  - 3

  
 فضاي آموزشي موردنیاز

 
  سالن كنفرانس - 1
 شنیداري - امكانات دیداري - 2
 مقاالت Full- textكتاخبانه جمهز حاوي جدیدترین منابع با دسرتسي به  - 3
  Internetامكانات دسرتسي به  - 4

 
 پژوهشي موردنیازو  درماني،جتهیزات آموزشي 

 
  دستگاه فلوروسكوپي با متعلقات 1حداقل  - 1
 سیستم الكرتوفیزیولوژي با متعلقات 1حداقل  - 2
 Three- dimensional mappingحداقل یك سیستم  - 3
، كـاترت و لیـد، ژنراتـور    Needle ،Sheethكلیه وسایل معريف مورد نیـاز از   - 4

 ICD ،CRT ،ILRپیس میكر، 
 پر سرعت Internetكامپیوتر با  - 5
  Microvolt TWA, Signal avearaged ECG, Head up Tiltدستگاه  - 6

 
 : برنامه  حنوه اجنام ارزیابي دروني -27
 

بررسي موارد پروسیجرهاي الكرتوفیزیولوژي ماهیانه توسـط اسـاتید خبـش و     - 1
  گزارش موارد به ریاست مركز

بـه اعضـاء و ریاسـت    . از خوردرض، مرگ و مري و ارائه بعوا بررسي هفتگي - 2
  مركز

  
 

 : گردد  ميفلوشیپ مواردي كه موجب لغو جموز برنامه آموزشي  -28
  اجراي برنامه هاي فلوشیپي مذكور جهت عدم تامني امكانات ضروري

 
 

 : گردد  مواردي كه موجب مشروط شدن جموز برنامه آموزشي مي -29
 

  يفرج از استاندارد بودن جتهیزات مصرخا - 1
 )ختطي از استاندارد هاي بني املللي(ش موارد عوارض و مرگ و مريافزای - 2
كــاهش فعالیــت علمــي و پژوهشــي در دپارمتــان مســئول برگــزاري برنامــه  - 3

  آموزشي
                                                

1 - Institutional requirements  
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اینرتونشنال برنامه مدو ن فلوشیپ 
 الكرتوفیزیولوژي

 
  
  1جانبه اثرات شرح ارزیابي مهه

 
شرح اثرات ناشي از اجراي ایـن برنامـه آموزشـي و ضـوابط      -30

 : از نظر موارد ذیل در فوق ،قیدشده 
است كه اگر برنامه آموزشـي و ضـوابط مطـابق آنچـه     منظوراین (

مرقوم فرموده اید ،در كشوراجنام شود ،چه پیامدهایي راازجوانب 
 ):خمتلف  به دنبال خواهدداشت

ç آموزشي اثرات و نتایج : 
آگاهي متخصص قلب و عروق و سایر پزشكان از انواع آریتمي هاي قلـيب بـا    - 1

  درمان قطعي حنوه درمان آا و ارجاع به موقع جهت
 افزایش آگاهي مردم در مورد انواع بي نظمي ها و مرگ قليب ناگهاني - 2
 اجنام امور درماني و تشخیصي هزینه بر و بي موردجلوگريي از  - 3

 
ç درماني اثرات و نتایج : 

 كاهش موارد مرگ قليب ناگهاني - 1
  كاهش موارد معلولیت ناشي از آریتمي هاي قليب - 2
 CRTد و نارسـایي قلـيب از طریـق اجنـام     كاهش هزینه هاي مربوط به پیونـ  - 3

  در این گروه از بیماران
  
ç پژوهشي اثرات و نتایج: 

  ارائه اقدامات اجنام شده در كشور در سطح بني املللي - 1
 ریتمي هاي قليب در كشوراطالعاتي آ Databaseداشنت  - 2
 اجنام پژوهشهاي علمي در مورد آریتمي هاي قليب رهربیت -3

 
ç اقتصادي اثرات و نتایج: 

كشور از طریق درمـان آریتمـي هـاي پیچیـده در      از جلوگريي از خروج ارز - 1
  سطح كشور

كاهش هزینه هاي درمان طوالني مدت آریتمي هاي قليب در مواردي كـه قابـل    -2
 .ابلیشن باشند

 
ç اجتماعي اثرات و نتایج احتمايل: 

ي افزایش سالمت روحي و رواي و هببود كیفیـت زنـدگي در بیمـاراني كـه از آریتمـ     
  .هاي قليب رنج مي برند

 
çسایر اثرات و نتایج احتمايل كه الزم است در نظرگرفته شوند: 
 

بیماریابي در بستگان نزدیك قربانیان مـرگ قلـيب ناگهـاني یـا آریتمـي       - 1
 هاي خطرناك

 آریتمي هایي ناشي از اختالالت ژنتیكيغربالگري  - 2
وظیفـه، سـازمان   نظام نظري(سازماا و ارگااي دوليت دادن آگاهي به سایر - 3

 ...)تربیت بدني و 
پیشگريي اولیه و ثانویه از بیماریهاي عـروق كرونـر جهـت كـاهش عـوارض       - 4

  آریتمي و نارسایي قليب
 

فهرست اسامي اعضاي حمرتم هیئت علمـي هتی ـه   
  كننده این سند

 
خواهشمند است رشته ، مست ، رتبه دانشگاهي و دانشگاه یا موسسه 

 :   ذكر فرمایید  علمي رانیزعضوحمرتم هیئت حمل اشتغال 
 

                                                
1 - Impact statement ( impact analysis )  
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اینرتونشنال برنامه مدو ن فلوشیپ 
 الكرتوفیزیولوژي

 
عضو هیئت علمي دانشگاه علـوم پزشـكي    ،، استادعلي صدرعامليدكرت سیدحممد - 1

 بیمارستان قلب شهید رجائيایران، 
 
عضـو هیئـت علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي       ، ، استادیاردكرت زهرا امكاجنو - 2

  ایران، بیمارستان قلب شهید رجائي
 

ئـت علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي      عضـو هی  ،، اسـتادیار دكرت جمید حق جـو  - 3
  ایران، بیمارستان قلب شهید رجائي

 

عضـو هیئـت علمـي دانشـگاه علـوم       ،، استادیاردكرت امري فرجام فاضلي فر - 4
  پزشكي ایران، بیمارستان قلب شهید رجائي

 

عضـو هیئـت علمـي دانشـگاه علـوم       ،، اسـتادیار دكرت ابوالفتح علیـزاده  - 5
  ائيپزشكي ایران، بیمارستان قلب شهید رج

  
 : در هتی ه این سندعلمي مورداستفاده  1منابع

1- ACC/AHA/ACP clinical competence Statement. American College of Cardiology/ 
American Heart Association 2006, update of the clinical competence statement on 
Invasive Electrophysiology Studies, Catheter Ablation and cardioversion. 

 
2- Task force 6: Tracing in special Electrophysiology, Cardiac Pacing and Arrhythmia 

Management Endorsed by Heart Rhythm Society (2006). 
 
3- Curriculum for Clinical Cardiac Electrophysiology training of Accreditation Council for 

Graduate Medical Education. 
 
4- Cardiovascular fellowship Curriculum: Pittsburgh University Clinical and Research 

Cardiac Electrophysiology program (Revised 2006). 
 

5- Curriculum and Objectives: Clinical Cardiac Electrophysiology Training Program. 
UCSD/San Diego Program (July 2006). 

 : این سند تاریخ امتام
  
9/3/1386 

كنندگان حمرتم این  تدویننظرات و پیشنهادات  نقطه
   برنامه

 
اجنـام پروسـیجرهاي   صـالحیت كـاركردي متخصصـني قلـب و عـروق جهـت       تایید  - 1

الكرتوفیزیولوژي از سوي وزارت هبداشت و درمان و در مراكـز تاییـد شـده    
  .بوع باشدتوزارت م

 .شودبا نظر مراكز مورد تایید تدوین لوشیپ سالیانه شرایط پذیرش ف - 2
پوشـش   ح برنامـه فلوشـیپ الكرتوفیزیولـوژي،   به منظور اجراي كامل و صحی - 3

بیمه اي در سطح كـالن كشـوري بـراي كلیـه اقـدامات درمـاني و تشخیصـي        
  .توصیه مي شود
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دبريخانه شوراي آموزش پزشكي و 
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ي و ادبي قرارگرفت و صح ت علم


