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  :وان رشته فلوشیپ نعـ 1
Echocardiography  

  
    :ـ تعریف رشته فلوشیپ 2

بــه جمموعــة دانــش نظــري و مهارهتــاي علمــي ـ كــاربردي در زمینــه   
  . در مدت زمان معني اطالق مي شود) اولرتاسوند قليب(اكوكاردیوگرايف 

  
   :طول دوره آموزشي فلوشیپ  - 3

  هیجده ماه حداقل 
  
  : شرح وظایف فارغ التحصیالن  - 4
  ل دوره مورد اكوي ترانس توراسیك در طو 600اجنام و تفسري حداقل   - 1
  مورد اكوي ترانس ازوفاژیال در طول دوره  300اجنام و تفسري حداقل  - 2
  مورد اسرتس اكو در طول دوره  100اجنام و تفسري حداقل  - 3
  TDIمورد  50اجنام و تفسري حداقل  - 4
  IO TEEمورد  25اجنام و تفسري حداقل - 5
  درزاديمورد اكوي بیماریهاي كمپلكس ما 20اجنام و تفسري حداقل  - 7
مورد اسـرتس   50و  TEEو  TTEمورد اكوي  200نظارت بر اجنام حداقل  - 8

  در طول دوره  TDIمورد  20و  اكو
  
  
  : كه پس از فارغ التحصیلي جماز به اجنام آن هستند  1ـ اعمايل 5
تكمیل این خبش از نظر كاهش مشكالت ناشي از تداخالت بني حرفه اي امهیت (

  )خاص دارد
  

   كامل اكوي ترانس توراسیك اجنام و تفسري -
در  TEEاجنام و تفسري كامل اكوي ترانس ازوفاژیال از مجله اكـو   -

حني اعمال جراحي قلـب و نیـز اكـو در حـني اجنـام پروسـیجرهاي       
 اینرتونشنال كاردیولوژي 

 ) با ورزش و دارو(اجنام و تفسري كامل اسرتس اكو  -
 (TDI)اجنام و تفسري كامل اكوي داپلر بافيت  -
در بیماران  (TSI)ام و تفسري كامل اكوي سنكرونیزاسیون بافيت اجن -

 CRTكاندید 
 Vascularو  ICUSو  IVUSدر صورت دیدن دورة پیشـرفته اختصاصـي    -

Ultrasonography قادر به اجنام موارد فوق مي باشند . 
 
  

                                                
1 Procedures 
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  : 1ـ دور منا6
مني مهارت تا noninvasive imaging labهدف از دورة فلوشیپ اكوكاردیوگرايف و 

بــه كمــك دســتگاههاي   cardiac imaging   جــامع در اكوكــاردیوگرايف و 
پیشرفته در كلیه فیلدهاي اكوكاردیوگرايف بـراي شـناخت رابطـه بـني     
آناتومي قليب عروقي و نیز بررسي فانكشن مهودینامیك و پاتوفیزیولوژي 

دي مـیال  2010بیماریها با تصویربرداري اولرتاسوند در كشور تـا سـال   
انتظار مي رود با هبینه سازي مستمر و اراهبـه مطلـوب روشـهاي    . است

قادر به پذیرش فلوشـیپ از   مصوب در كشورآموزشي خبش اكوكاردیوگرايف 
  . سایر كشورها باشد

  
  : 2ـ رسالت7
  
  : انتظار مي رود  core curriculum Echocardiographyهدف كلي از  6
1  (Medical Knowledge :   برخورد با طیف وسیعي از بیماریهـاي  آشنایي و

  .حاد و مزمن قليب ـ عروقي از طریق تصویربرداري مستقیم از بیمار
2  (Patient Care :  كـه بـر   ركز بر تشخیص اكوكاردیوگرافیـك  آموزش متم

بر این مبنا . مبناي اصول فیزیولوژیك و پاتوفیزیولوژیك بیماري است
بنابراین یافتـه  . ورت مي گريداكثر تصویربرداریها بر بالني بیمار ص

هاي بالیين با تصویربرداري تشخیصي گردآوري مي شوند و هبرتین تصـمیم  
  . گريي درماني گرفته خواهد شد

3  (Professionalism :    بررسي اكوكاردیوگرافیك در مقایسه با سایر تسـت
هاي تشخیصي و یا حيت معاینه بالیين اطالعـات ارزمشنـدي را در كمرتیـن    

  . ممكن در اختیار ما قرار مي دهد زمان
ایـن  . بعالوه بیمار و مهراهانش اغلب قادر به رویت تصاویر مي باشند

جمموعه مي تواند ارتباط خوبي بني بیمار، فامیل و سایر پزشكان مسئول 
 privacyگرچه كه حفظ استانداردهاي قانوني و نیز . بیمار برقرار مناید

  . دورة آموزشي استدر حني مباحثات علمي از اهداف 
4  (Interpersonal and Commnication Skills :   

بعنوان یك مشاور، قادر به برقراري ارتباط بني یافته هاي اكـو بـا   
بعالوه بني آنچه كه مي گوییم و . بیمار و نیز مراقبني وي خواهیم بود

  . آنچه كه مي نویسیم یك ارتباط صحیح و منطقي خواهیم یافت
5  (Practice Based Learning :   

 Evidence Baseقادر به تقویت  literature Sources و به كمك تكنولوژي اطالعاتي
Medicine  بر مبناي اصول وguidelines خواهیم بود .  

6  (System Based Learning :   
میتوانیم تصاویر اكوكاردیوگرافیك را در سایر سرویس هاي داخلـي و  

اولویـت  آن را در اكوكـاردیوگرايف   bedsideماهیـت  . جراحي بدست آورمي
براحيت قابـل   ORو  ICUو  CCUبطوریكه در اورژانس، . قرار داده است

  . اجنام است
آشنا خواهند شد و مي  care delivery systemلذا فلوها كامال  با حنوه عملكرد 

آموزند چگونه از این سیسـتم بـراي حـداكثر سودرسـاني بـه بیمـار       
  . استفاده كنند

  
  
  

                                                
1 Vision 
2 Mission 
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مـورد انتظـار در هنگـام فـارغ      1ـ اهداف كلي و پیامدهاي آموزشـي 8
  :التحصیلي 

  
از كلیه فارغ التحصیالن فلوشیپ اكوكاردیوگرايف انتظار مـي رود كـه   

 & Cognitive)                        اطالعات علمي و مهارهتـاي عملـي  
Technical Skills)  گرايف را در زمینة الزم جهت اجنام كلیة روشهاي اكوكاردیو

بیماریهاي قليب عروقي كسب كرده باشند بطوریكه قادر به اجنام كامل و 
  . تفسري ایي پروسیجر و تصمیم گريي بالیين براي بیمار باشند

Cognitive Skills :     
  شناخت اصول اصلي فیزیك اولرتاسوند، آشنایي با كاركرد دستگاه - 1

 یك و كنرتل كیفي تصاویر اكوكاردیوگراف
 توانایي افرتاق بررسي كايف از ناكايف اطالعات اكوكاردیوگرافیك  - 2
 شناخت كامل آناتومي قليب عروقي بصورت توموگرافیك  - 3
 شناخت مهودینامیك طبیعي سیستم قليب عروقي - 4
شناخت تغیريات آناتومیك ناشـي از بیماریهـاي اكتسـابي و یـا      - 5

 مادرزادي قلب 
 TTEاكوي  شناخت اندیكاسیون و كاربردهاي بالیين - 6
 TEEشناخت اندیكاسیون و كنرتاندیكاسیون و ریسك اكوي  - 7
 شناخت اندیكاسیون، كنرتاندیكاسیون و ریسك اسرتس اكو - 8
 TSIو  TDIشناخت اندیكاسیون و كاربردهاي بالیين اكوي  - 9

 شناخت سایر متدهاي تشخیصي براي تطابق با یافته هاي اكو - 10
كو بـا بیمـار و   توانایي برقراري ارتباط بني نتایج حاصل از ا - 11

 .سایر مراكز پزشكي و نیز ثبت آا در مدارك پزشكي
  

Technical Skills :   
توانایي كامل در تنظیم دستگاه اكوكاردیوگرايف جهت كسب هبرتیـن   - 1

 تصویر
 abnormal findingو افرتاق آا با  artifactsتوانایي كامل در شناخت  - 2
  توانایي آنالیز كمي و كیفي اطالعات - 3
توانایي نوشنت یك گزارش كامل اكوكاردیوگرايف و كاربرد بـالیين   - 4

 آن 
 ,TEE   توانایي در اجنام كامل اكوي استاندارد ترانس توراسیك - 5

TDI, TSI 
 )TEEبیمار براي اجنام اكوي  intubationتوانایي كامل در  - 6

  

                                                
1 Educational outcome (or learning outcomes) 
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 (Curriculum)ـ برنامه آموزشي 9

  
  

  :مي تواند باشداین كوریكولوم شامل سه خبش 
 

1- Discipline-specific1 Core Curriculum 
2- Generic professional core Curriculum 
3- Elective's 
 
 
 

P Discipline-specific core Curriculum 
 

در سه حیطه  2حمتواي برنامه آموزشي رشته ختصصي خبش اختصاصي ضروري) الف
  :دانش، نگرش ومهارت 

سال اول فلو شیپ، نیم سال دوم  حسب نیمخواهشمند است مباحث را بر (
  ):مشخص فرمایید... فلو شیپ، نیم سال سوم فلو شیپ و 

  
فلوها مسئول اجنام و تفسري مطالعات اكوكاردیوگرافیـك بـا نظـارت    

   ،بوده  (consultant)استاد مربوطه 
 original investigation  ،chartملزم به شركت در فعالیتهاي پژوهشي بصورت 

review  و یاcase report  ،  
دستگاه اكوكاردیوگرايف  set upیادگريي اصول اصلي اولرتاسوند تنظیم و 

و معیارهاي كیفي تصاویر و تفسري اكو و آخرین مطالب علمي كاربردي 
یادگريي و تفسري سایر روشهاي تشخیص قليب زمینه اكوكاردیوگرايف و  در

 . مي باشند
  :  شامل ماه اول 6
 RVو  LVرد رژیونال و گلوبال ارزیابي عملك -
ارزیابي عملكرد دریچه ها و خبصوص ارزیابي استاندارد نارسایي  -

و تنگي دریچه اي و فشار شریان ریـوي و ارزیـابي اسـتاندارد    
 ، آندوكاردیت عفونيدریچه هاي پروستتیك 

 ارزیابي میزان شنت ها  -
 و تامپوناد  PEارزیابي بیماریهاي پریكارد خبصوص  -
- TEE ) اب بیمـار و روشـهاي   انتخـinstrumentation, sedation  و  ، اجنـام

 )موارد ساده تفسري
 

  : ماه دوم شامل  6مباحث 
  ارزیابي توده ها -
 LVارزیابي عملكرد دیاستولیك و عملكرد كیفي سیستولیك  -

                                                
ور كمطاليب است كه اختصاص به فلـو شـیپ مـذ    discipline-specific curriculumمنظور از  1

 generic professional curriculum                             دارد و منظــــور از
مباحثي مانند آمار حیاتي، روش حتقیق، مـوارد كـاربردي پزشـكي قـانوني، اخـالق      

در هـر رشـته اي كـه حتصـیل     (است كه ممكن است الزم باشد متام فلوها ... پزشكي و 
  .در حد نیاز از آن اطالع و آگاهي داشته باشند) منایند

2 Discipline-specific 
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 Prostheticو  Nativeهاي ارزیابي پیشرفته عملكرد دریچه  -
 RCMو  CPآنالیز پیشرفته بیماریهاي پریكارد  -
 ) IMHو  Dissectionآنوریسم و (ارزیابي پاتولوژیهاي آئورت  -
 اسرتس اكو و ارزیابي ایسكمي میوكارد  -
  TDIارزیابي  -
- TEE  پیشرفته در موارد كمپلیكه 
  

  : شامل ماه سوم  6 مباحث
  TSIو  TDI  ،SR  ،SRIارزیابي پیشرفته  - 
  AV & VV optimizationجهت تعیني  TDIارزیابي پیشرفته  - 
  ارزیابي پیشرفته بیماریهاي كمپلكس مادرزادي قليب  - 
  در اتاق عمل و كت لب  TEEارزیابي پیشرفته  - 
  نظارت فعال و تفسري موارد اجنام شده توسط فلوهاي رده پایني تر  - 

  
  : تبصره

و جهت تكمیل دوره هاي خارج از كشور را گذرانده اند دستیاراني كه 
مدت، حمل و میزان شركت فعال در آن دوره پذیرفته شده اند، بسته به 

دوره با نظر اساتید خبش مباحث نیم سـال اول و دوم كوتـاهرت خواهـد    
  . بود
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Ø    خواهشمند است درصورت امكان فلسفه گنجاندن مطالب در خبـش ضـروري
منظور آن است كه بر چه مبنا، (برنامه آموزشي را نیز مشخص فرمایید 

  با سپاس). مشخص شده است Core curriculumاصول و مرجعي 
  
  
  
  
  
  

P Generic professional core Curriculum 
  
  
در سـه حیطـه دانـش،     (generic skills)خبش عمومي حمتواي برنامه آموزش ) ب

خواهشمند است مباحث را بر حسب نـیم سـال اول فلـو    (نگرش و مهارت 
مشـخص  ... شـیپ و  ال دوم فلو شـیپ، نـیم سـال سـوم فلو    شیپ، نیم س

  ):ئیدفرما
  
  

دارا بودن شرایط عمومي گذراندن دورة فلوشیپ، سالمت كامل جسمي  - 1
  .و روحي

بار در سال  2انتخاب فلوها از طریق برگزاري آزمون ورودي بصورت (
داوطلـبني قبـل از   . صورت مي گريد) شهریور و اسفند ماه هر سال. (

گـزینش بـر   .  برگزاري آزمون به پركردن فرم ثبت نام مـي باشـند  
  . )مي باشد)   interview(        بناي منرة آزمون كتيب  و شفاهيم
شــناخت آنــاتومي و فیزیولــوژي، پــاتولوژي و پــاتوفیزیولوژي  - 2

 بیماریهاي قليب 
  medical ethics & legalشناخت اصول و قوانني طب  - 3
4 - Professionalism , health care delivery  
 تكنیك هاي اسرتیل  و CPRشناخت پروسیجرهاي خاص،   - 5
 آشنایي با گرفنت شرح حال و معاینه قليب  - 6
 ECGآشنایي با تفسري  - 7
 interventionآشنایي با روشهاي درماني و  - 8
 آشنایي با روشهاي حتقیق و آنالیزهاي آماري - 9

توانایي در كسب مهارهتاي الزم و كايف نظارت شـده بـراي اجنـام     - 10
procedure .  

ر كسب مهارهتاي الزم براي حتقیق بـا نظـارت اسـاتید    توانایي د - 11
(supervised research experience)   

خاص و مراقبـت   (procedure)مسئولیت پذیري در زمینه اجنام اعمال  - 12
  .از بیماران

ثبــت مــوارد اجنــام شــده در خبــش اكوكــاردیوگرايف و نتــایج    - 13
 اكوكاردیوگرايف در كامپیوتر ، 

و مستقل در كنفـرانس هـاي بـالیين ـ مسینارهـا ـ        شركت فعال  - 14
  text reviewژورنال كالب و   
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Electives P 
  
  :در حمتواي برنامه آموزشي electiveخبش ) ج
، مباحث را بر حسب نیم سال اول فلو  "درصورت امكان"خواهشمند است (

مشـخص  ... شیپ، نیم سال دوم فلو شیپ، نیم سـال سـوم فلـو شـیپ و     
  .):یدفرمای

  
  
  

ـ مدل هاي یادگريي و شیوه هاي آموزشـي مـورد اسـتفاده در ارائـه     10
  :برنامه هاي آموزشي به فلوها

  
 Evidence Basedشیوه هاي آموزشي مورد استفاده در این دوره بر مبنـاي  

Cost- Conscious Strategy مهراه با تاكید بر حموریت فلو در آموزش مي باشد .  
  
  

  :امه آموزشي و خبش هایي كه فلوها مي گذرانندـ شرح ارتباط برن11
  
1  (basic principles  ،indications  ،applications  و اجنام اكويTEE  ،Esophageal 

Intubation ،             probe introduction  ،performance  ماهه اول  6در را
  . مي گريند هستند فرا TEEو  TTEخبش كه در 

و حمدودیت هاي تكنیكي در اجنـام   نیز اصول اولیه و ماهه دوم 6در ) 2
تنهایي اجنام  به مورد با نظارت 100اسرتس اكو را یاد مي گريند، حداقل 

 (Second Hand). مورد تفسري كرده باشند 50داده باشند و  
 TTEماهه سوم كسب توانایي الزم و كايف جهت اجنام كلیه موارد  6در ) 3

بطوریكه در  را كسب منوده،  و تفسري آا stress echoو  TDIو  TSIو  TEEو 
كامل پروسیجرها به تنهایي باشند پایان دوره قادر به اجنام و تفسري 

مورد دیگـر   20را با نظارت اجنام داده باشند و  TSIو و باید حداقل 
  . نیز تفسري كرده باشند

  
  
  

  :رة آموزشيـ منابع براي مطالعه و آزمون فلوها در طول و پایان دو12
A) TEXBOOKS 

1- The Echo manual (Editor ; Jae oh) by the end of the second month. 
2- The text book of clinical echocardiography (otto:2003) by the end of 6th month. 
3- Practice in the clinical echocardiography (ott:2002) by the end of the 1st year 

fellowship.  
4- Feighebaum,  text book of echocardiography (5th edition, 2006) by the end of 

fellowship.  
B) JOURNALS 
1- Journal of the American society of Echocardiography . 
2- European Journal of Echocardiography. 
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ئـه بـازخورد بـه    ـ شرح سیستم ارزیابي تكویين دستیاران و حنوه ارا13
  :در طول حتصیل ) فلوها(دستیاران 

 (Formative Assessment)  
مي باشد كه بطور مرتب  log bookآموزش هر فلو موظف به هتیه    در طي دورة

 Programو  Division chiefماه یكبار و در پایان هر نیمسـال توسـط    2هر 
Director صاب موارد اجنام در صورت عدم كسب حد ن. بررسي و كنرتل مي شود

بایسيت تا پایان دورة بعدي ارزشیابي و یا حداكثر تا  levelشده در هر 
شرح منـدرج  (بعدي آموزش، موارد اجنام شده حسب تعیني شده  levelپایان 

 . تكمیل و ارائه گردد)  6صفحه  electivesدر بند الف 
  

كـه   ضـروري اسـت  (ایي یا تراكمي ) امتحان(ـ شرح سیستم ارزیابي 14
آزمون ها منطبق بر برنامه آموزشي بوده و آنچه را كه آموزش / آزمون

  ):داده مي شود، مورد ارزیابي قرار دهد
جهت اطمینان از كسب اطالعات علمي و مهارت تكنیكـي الزم، فلوهـا    - 1

ایـن امـر   . برنامة آموزشي كنرتل شوند  باید بصورت دقیق در طي دورة
صـورت خواهـد     program  directorر و نیـز  توسط اعضاي هیئت علمي نظارت گ

  . گرفت
 Logbook   ،Clinicalارزیابي كامل در پایان هر مـاه شـامل بررسـي     - 2

Judgment،  Clinical skills  
Humanistic Qualities Judgment   ،Professional Attitudes  ، Medical Knowledge و 

Medical Care   وOverall Clinical Competence  مي باشد .  
Program director و یاDivision chief   ماهه هر فلو را ارزیـابي خواهـد    6هر

در پایـان دورة فلوشـیپ   . ثبت خواهد شد fellows folderكرد و نتایج در 
از موارد آموزش داده شده از كلیه  OSCEنیز آزمون كلي بصورت كتيب و 

ره و ارزشـیابي هـاي   مي شود و جمموعة منرة آزمـون دو    فلوها گرفته
. دوره اي فلو بعنوان رتبه فارغ التحصیلي در نظر گرفتـه مـي شـود   

. منجر به جتدید دوره مبدت خاص خواهد بود satisfactoryپرفورمانس كمرت از 
باشد كه براي  professionalو یا   academic  ،clinicalكاهش پرفورمانس ممكنست 

  . هر كدام مدت زمان خاص متدید مي شود
  

راه اجراي ایـن برنامـه آموزشـي    ـ در حال حاضر چه موانعي بر سر 15
  جدید وجود دارد؟

براي برطرف كردن آا  احتمايل بدیهي است كه آگاهي از موانع اجرایي(
  ).كامل این برنامه ضروري است implementationو 
عدم وجود تعداد كايف هیئت علمي ماهر در رشته اكوكـاردیوگرايف در   - 

  مراكز دانشگاهيكلیه 
، نبـودن   full optionدستگاههاي اكـوي  (كمبود جتهیزات و امكانات الزم  - 

   3D echoكنرتاست، 
  

ـ آیا براي تضمني اجرایي شدن این برنامه آموزشي جدید، نیـاز بـه   16
تدبريات و تدوین قانون هاي جدید مي باشد؟ درصورت پاسخ مثبت لطفـا   

آیا اجرایي شدن این برنامه نیـاز  منظور این است كه (ذكر فرمایید 
به تامني بار مايل خاصي یا بازنگري در قانون هاي آموزشي موجـود را  

  ):دارد یا خري، لطفا  مشخص فرمایید
  .در هر مركز آموزشي Program directorو   Division chiefتعیني   - 1
  )سن و ضوابط قبويل در آزمون(بازنگري شرایط عمومي فلوشیپ  - 2
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جلـوگريي از دخالـت مراكـز غـري مسـئول در امـر آمـوزش  فلوشـیپ          - 3
  اكوكاردیوگرايف

كـه  )  full optionدستگاههاي اكـو  (تامني امكانات و وسایل مورد نیاز - 4
  . نیاز به اعتبار مايل كايف و محایت مستمر وزارت هبداشت دارد

  .مهكاري شركتهاي بیمه براي پوشش هزینه هاي درماني - 5
  
  

را  1مسئول براي نظارت بر اجراي برنامـه آموزشـي  ستم یا فرد ـ سی17
  :تعریف و مشخص فرمایید

(program director) ريي سرپرسـت خبـش   فرد مسئول برنامه ریزي، نظارت و پیگ
  . مي باشداكوكاردیوگرايف 

  
  
  

ـ حنوه پیش بیين شده براي ارزیابي، بازنگري و روزآمد كردن برنامه 18
  :آموزشي این فلو شیپ

بازنگري در برنامه ها حداقل هر دو سال یكبار و روز آمد كـردن آن  
  . بر اساس آخرین نیازهاي كشوري و پیشرفتهاي بني املللي مي باشد

   
  
  

 )فلوها(دستیاران 
این رشته در طول حتصـیل و آمـوزش   ) فلوها(ـ مقرراتي كه دستیاران 19

  :ملزم به رعایت آا هستند
  )حق كار خصوصي حتت هر شرایط نداشنت(متام وقت بودن  - 
و اصــول )  cost-containmentو  legal، مــدیكال و ethical(رعایــت قــوانني   - 

  اخالقي و حرفه اي
   (patient care rounds)رعایت اصول مراقبت از بیماران   - 
   lecture seriesشركت در برنامه هاي آموزشي  - 
  ده در كامپیوتر ثبت موارد اجنام شده و گزارش موارد اجنام ش - 
  رعایت دقیق ساعات كاري و كشیك موظف - 
، توانـایي در   outpatient   ،inpatientدر زمینـه   communication skillsداشنت  - 

Patient history presentation   
  در كنفرانس هاي خمتلف  topicsو نیز  original researchارائه  - 
شیپ كه حداقل یكـي از آـا در   در دورة فلو (research)پژوهش  2اجنام  - 

  . جمالت خارجي یا داخلي چاپ گردد
  هفتگي  Journal clubشركت و حبث فعال و مستقل در  - 
  آموزش به دستیاران ختصصي و فلوهاي ردة پایني تر  - 
  شركت در امتحان پایان دوره  - 
در حیطـه ختصصـي    nationalو  localترجیحًا  عضویت در اجنمن هاي وابسته  - 
  ود خ

                                                
  .است program directorور منظ 1
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لطفا  ساعات كاري موظف و (این رشته ) فلوها(ـ شرح وظایف دستیاران 20
سقف آن را در هفته به انضمام تعداد كشیك موظف ـ درصورت نیاز ـ و   

  ):سقف جماز تعداد كشیك ها را نیز مشخص فرمایید
ساعت هفتگي در بیمارستان مشغول بكار باشند  50 حداقل فلوها باید - 

ر هفته بطور ثابت و روزهاي پنجشنبه بصورت گـردش  روز د 5كه بصورت 
  . مي باشد 17صبح لغایت  7:30ساعت كاري از . خواهد بود

خواهد ) روز در ماه 14تا  8بني (تعداد كشیك ها بر مبناي نیاز مركز 
میزان مرخصي . ماه اول شروع دوره خواهد بود 3كشیك ها بعد از . بود

در طول دوره در نظر گرفته شـده   روز در سال و یا سه هفته 15فلوها 
قـرار گرفتـه    Division Chiefكلیه مرخصي ها باید قبال  مورد تایید . است

.  فلو مرخصي نباشد 1باشد و با تعیني جانشني باشد و در هر روز بیش از 
  .)خصي دراز مدت امكانپذیر مني باشدمر(
  
  

عدم اجراي  در خصوص) فلوها(ـ سیستم رسیدگي به اعرتاضات دستیاران 21
  :احتمايل یا نامناسب اجرا شدن احتمايل برنامه آموزشي 

مورد بررسي قرار خواهند  Division chiefو   program directorپیشنهادات توسط 
فلوها . گرفت تا تغیريات الزم جهت هببود كیفیت و رفع نیازها داده شود

مالقات حضوري  Division Chiefو   Program Directorبا  ) ماه 3- 6(بصورت منظم 
بازخورد به معاونت . خواهند داشت تا نقطه نظرات خود را اعالم كنند

  .آموزشي و ریاست مركز ارائه مي شود
  
  
  

 )اعضاي هیئت علمي برنامه(استادان 
ـ تعداد مورد نیاز اعضاي هیات علمي به منظور اجراي این برنامـه  22

  :آموزشي
  رافیایيمتام وقت جغ هیئت علمي عضونفر  چهار

  
  

ـ شرایط و ویژگي هاي الزم براي اعضاي هیات علمي آموزش دهنده این 23
  :برنامه فلوشیپ

 5داشنت مدرك رمسي فلوشیپ اكوكاردیوگرايف از وزارت هبداشت  با حداقل 
یـا  سال سابقه كار كه حداقل یك نفر از اعضاي هیئت علمي دانشـیار  

  . باشداستاد 
  



شیپ  فلورشتة برنامه مدون 
 اكوكاردیوگرايف

 
 
 

12 

شامل وظـایف آموزشـي ، درمـاني و    (لمي ت عـ شرح وظایف اعضاي هیآ24
  :....) پژوهشي و حداقل و حداكثر ساعت كاري و 

ساعت كار اعضاي . باشند full timeمهة اعضاي هیئت علمي باید متام وقت  - 
  . هیئت علمي مذكور بر اساس آئني نامه متام وقت جغرافیایي است

  . باشد باید با نظارت اتند مسئول اكو procedureكلیه اعمال  - 
  .اتندینگ مسئول مراقبت از بیماران مورد مطالعه هستند  - 
اتندینگ در حني نظارت متناوبًا مسئول مهراهي درگريي با فلوهـاي در   - 

  . حال آموزش هستند
  . اتندینگ مسئول حبث و تصمیم گريي در مورد بیماران مي باشند - 
  . كرد فلوها را ساپورت خواهند on callاتندینگ شبها بصورت  - 
  . اتندینگ در ساعات كاري باید فورًا در دسرتس فلوها باشند - 
  . اتندینگ مسئول پركردن فرم ارزشیابي فلوها مي باشند - 
اتندینگ مسئول راهنمایي، تكمیل و نگهداري پروژه هاي حتقیقاتي كه  - 

  . توسط فلوها ارائه مي شود مي باشند
نفـرانس هـاي علمـي مـي     اتندینگ مسئول حضور در ژرونال كـالب و ك  - 

  .باشند
  
  

  : چگونگي ارزیابي عملكرد اعضاي هیئت علمي و ارائه بازخورد  ـ25
پرفورمانس آموزشي   ارزشیابي اعضاي هیئت علمي از نظر ساعت كاري ـ -

 program directorو  division chiefو درماني و پژوهشي بصورت منظم توسط   
مه استمرار فعالیت اعضاي هیئت صورت خواهد گرفت و بر اساس آئني نا

  .علمي مي باشد
  
  

 1، دانشكده یا موسسه آموزشي شرایط الزم براي دانشگاه ـ26
   :برگزاركننده این برنامه فلوشیپ 

ختت بسرتي ، تعداد و تنوع بیماران بسرتي، سـرپایي و اورژانـس مـورد    
  .نیاز

   :فضاي آموزش مورد نیاز 
Echolab   باFull time physician director       جمرب در مهه جنبـه هـاي اكـو در یـك

 Critical careو سرپایي و بسرتي و  inpatientمركز مدیكال كه پذیرش بیماران 
  . و جراحي قلب و اورژانس فعال داشته باشد Cathlabو  CCUو  ICUو 

  : جتهیزات آموزشي ، درماني و پژوهشي مورد نیاز 
در مـاه و   TTEمورد  200،  ر سالد مورد 1000 در ماه ، TEE 100حداقل 

مـورد در   300مورد اسرتس اكو در ماه و یـا   30مورد در سال،  2000یا 
در اكولب باید اكو  مورد در سال 300در ماه و یا  TDIمورد  30سال، 
-Doppler , 2D, Mجمهز به                                      . شوند
mode وTDI قادر به اجنـام  . باشدStress echo ،SRI وTSI  ،TEE  وIO TEE  و

  . كنرتاست اكو باشد
  
  
  

                                                
1 Institutional requirements 
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  فضاي آموزشي مورد نیاز
  .سالن كنفرانس - 1
 .امكانات مسعي بصري - 2
 .كتاخبانه جمهز - 3
 .و امكانات كامپیوتري Internet on lineامكان دسرتسي به  - 4

  
  
  

جتهیزات آموزشي ، درماني و پژوهشي مورد 
  نیاز

  SRو   TSI  ،SRI با قابلیت اجنام VIVID 7اكوكاردیوگرايف  دستگاه - 1
،  TTEداشنت حداقل سه دستگاه اكوكاردیوگرايف با قابلیت اجنام  - 2

TEE  وTDI  
 حداقل دو عدد  TEEپروب اكوي  - 3
  TEEو  كلیه وسایل مورد نیاز جهت اجنام اسرتس اكو - 4
5 - Digital Echolab  در صورت امكان 
 در صورت امكان كامپیوتر با اینرتنت پرسرعت  - 6
اقل یك دستگاه ویدئو پروژكتور جهت بازبیين فیلم هاي حد - 7

 اكوكاردیوگرايف
  داشنت آرشیو - 8

  
  
  

  : حنوه اجنام ارزیابي دروني برنامه  - 27
  

بررسي موارد اكوكاردیوگرايف اجنام شده در ماه توسـط اسـاتید خبـش و    
  گزارش موارد به ریاست مركز

  
  

   :یپ مي گردد مواردي كه موجب لغو جموز برنامه آموزشي فلوش - 28
  

ات ضروري جهت اجراي برنامه هـاي فلوشـیپي   شرایط و امكان عدم تامني
  مذكور
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   :مواردي كه موجب مشروط شدن جموز برنامه آموزشي مي گردد  - 29
  
  حد نصاب الزم % 50تعداد بیماران كمرت از  - 1
  نداشنت جتهیزات استاندارد و مدرن  - 2
دپارمتان مسئول برگزاري برنامه  كاهش فعالیتهاي علمي و پژوهشي در - 3

  آموزشي
  
  
  

  1شرح ارزیابي مهه جانبه اثرات
  

شرح اثرات ناشي از اجراي این برنامه آموزشي و ضوابط قید شده  - 30
   :در فوق، از نظر ذیل 

منظور این است كه اگر برنامه آموزشي و ضوابط مطابق آنچه مرقوم (
ایي را از جوانب خمتلف به فرموده اید، در كشور اجنام شود، چه پیامده

  ) :دنبال خواهد داشت 
  

  : اثرات و نتایج آموزشي = 
  
افـزایش آگـاهي متخصصـني قلـب و عـروق در مـورد انـواع روشـهاي          - 1

  اكوكاردیوگرايف، اندیكاسیوا و كنرتااندیكاسیوا 
  جلوگريي از اجنام امور تشخیصي و درماني پرهزینه، هتامجي و غريضروري  - 2
  

   :ت و نتایج درماني ثراا= 
  
كاهش مورتالیيت و موربیدیيت ناشي از بیماریهاي قليب ـ عروقي بـا     - 1

  و انتخاب روش درماني صحیح Bedsideتشخیص به موقع و 
هببود كیفي نتایج حاصل از اقدامات اینرتونشـنال كـاردیولوژي  و    - 2

Cardiac Surgery 
رسـایي قلـب در   در بیمـاران نا  CRTكاهش هزینه هاي مربـوط بـه    - 3

  .انتخاب صحیح بیماران به كمك اكوكاردیوگرايف 
  
  

   :ثرات و نتایج پژوهشي ا= 
  
  ـ  ارائه موارد اجنام شده در كشور در سطح بني املللي1
 اطالعاتي از بیماریهاي قليب در كشور Data Baseـ  داشنت 2
 یت اجنام پژوهشهاي علمي در زمینه اكوكاردیوگرايفـ  رهرب3
  

                                                
1 Impact statement (impact analysis) 
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  : و نتایج اقتصادي  اثرات=
  

  كاهش هزینه هاي تشخیصي بطور اعم  و بعضًا درماني بطور اخص
  
  

  : اثرات و نتایج احتمايل اجتماعي = 
..............................................................
..............................................................

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

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

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

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

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

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

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

..  
  

   :سایر اثرات و نتایج احتمايل كه الزم است در نظر گرفته شوند = 
  

  بیماریابي در افراد درجه اول مبتال به انواع خاص بیماریهاي قليب 
نظري نظـام وظیفـه ،   (و ارگااي دوليت  دادن آگاهي به سایر سازماا

  )سازمان تربیت بدني
  
  



شیپ  فلورشتة برنامه مدون 
 اكوكاردیوگرايف

 
 
 

16 

فهرست اسامي اعضاي حمرتم هیئت علمي هتیه 
  كننده این سند

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

  : اشتغال عضو حمرتم هیئت علمي را نیز ذكر فرمایید 
  

مركز آموزشي، حتقیقاتي ئت علمي دكرت فریدون نوحي استاد، عضو هی - 1
  قلب شهید رجایي  و درماني

مركز آموزشي، حتقیقاتي و دكرت امحد حميب ، استاد، عضو هیئت علمي  - 2
  قلب شهید رجایي درماني

مركز آموزشي، حتقیقاتي دكرت جمید ملكي ، استاد،  عضو هیئت علمي  - 3
 قلب شهید رجایي  و درماني

مركـز  ار، عضـو هیئـت علمـي    دكرت زهرا اجاقي حقیقي ، اسـتادی  - 4
 قلب شهید رجایي  آموزشي، حتقیقاتي و درماني

مركـز  دكرت مرمي امسعیل زاده ، اسـتاد یـار، عضـو هیئـت علمـي       - 5
 قلب شهید رجایي  آموزشي، حتقیقاتي و درماني

مركز آموزشي، دكرت آنیتا صادقپور، استاد یار، عضو هیئت علمي  - 6
 قلب شهید رجایي  حتقیقاتي و درماني

مركز آموزشـي،   نیلوفر مسیعي ، استاد یار، عضو هیئت علمي دكرت - 7
  قلب شهید رجایي حتقیقاتي و درماني

  
  
  

   :علمي مورد استفاده در هتیه این سند  1منابع
  

1- Core Cardiology Training Symposium (COCATS); JACC Vol 25 No 1 Jan 1995:1-34  
2- COCAST 2.J.AM Coll cardio April 2002 
3- ACC/AHA clinical competence statement on Echocardiography A report of the American 
Coll of Cardiology / American Heart Association / American Coll of Physicians American 
Society of Internal Medicine Task Force on Clinical Competence. JACC 2003 41;687-708. 
4- Mayo Clinic Coll of Medicine –Circulation Echocardiography Fellowship Program. 
5- Tufts- New England Medical Center- Fellowship Program 
6- University of Rochester Medical Center –Echocardiography & Vascular Imaging Services.  
7- Guide lines for Optimal Physician Training in Echocardiography J of the American Society 
Echocardiography July 1988, Vol 1 No 4 PP 278-284. 
8- Guide lines for Physician Training in TEE: Recommendation of the ASE committee for 
Physician Training in Echocardiography. March 1992,Vol 5 No 2  PP 187-194  
9- Stress Echocardiography: Recommendation for Performance & Interpretation of Stress 
Echocardiography – January 1998, J of AM Society Echo Vol 11 No 1.  
 

  
  
  

  : تاریخ امتام این سند 
  1386خرداد 

                                                
1  References 
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نقطه نظرات و پیشنهادات تدوین كنندگان 

  رتم این برنامهحم
 

تایید صالحیت كاركردي متخصصني قلب و عروق جهـت اجنـام مـوارد     - 1
از سـوي  ) و اسرتس اكـو  TEE ،TDI ،TSI(اكوكاردیوگرايف پیشرفته

  وزارت هبداشت، درمان و در مراكز تایید شده از وزارت متبوع 
 تدوین شرایط پذیرش فلوشیپ با نظر مراكز مورد تایید - 2
الن كشوري براي كلیه اقدامات تشخیصـي  پوشش بیمه اي در سطح ك - 3

  اكوكاردیوگرافیك به منظور اجراي كامل و صحیح برنامه فلوشیپ
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ــب     ــط اینجان ــند توس ــن س ــوارد ای ــه م                                                كلی
دكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
.........................................

، مناینـــــــــــــــده .................. 
دبريخانه شوراي آموزش پزشـكي و ختصصـي، مـورد    
مطالعه دقیق قرار گرفت و صحت علمـي و ادبـي   
موارد مندرج در آن، مـورد تأییـد كامـل مـي     

 .باشد
 
 
 

 :نام و نام خانوادگي 
 :امضاء 

 :مهر نظام پزشكي 
 :تاریخ 
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  بسمه تعايل
 

 معاونت آموزشي و امور دانشجویي
 دبريخانه شوراي آموزش پزشكي و ختصصي

 واحد تدوین برنامه آموزشي
 برنامه مدون فلو شیپ

 رشتة ختصصي اكوكاردیوگرايف
 

 :انوادگي هتیة كنند یا هتیه كنندگان نام و نام خ
دانشگاه حمل  رتبه دانشگاهي نام و نام خانوادگي ردیف

 اشتغال
علوم پزشكي  استاد دكرت فریدون نوحي 1

 ایران
علوم پزشكي  استاد دكرت امحد حميب 2

 ایران
علوم پزشكي  استاد دكرت جمید ملكي 3

 ایران
ــید   4 ــرا مهش ــرت زه دك

 اجاقي حقیقي
علوم پزشكي  راستادیا

 ایران
علوم پزشكي  استادیار دكرت مرمي امسعیل زاده 5

 ایران
علوم پزشكي  استادیار دكرت آنیتا صادقپور 6

 ایران
علوم پزشكي  استادیار دكرت نیلوفر مسیعي 7

 ایران
 

صفحه هتیه شده است،  19كه در اكوكاردیوگرايف رشتهشیپ لوبرنامه ف
انبان قرار گرفـت و بدینوسـیله   مورد مطالعه دقیق و كامل اینج

صحت علمي و ادبي متام مندرجات آن مورد تایید مي  م مي دارمياعال
 .باشد

 
امحـد حمـيب   دكرت       امضاء      فریدون نوحيدكرت 

 امضاء       
 

زهــرا مهشــید دكــرت        امضاء     جمید ملكي دكرت
 امضاء   اجاقي حقیقي

 
 دقپورآنیتا صا دكرت      امضاء  مرمي امسعیل زاده دكرت

 امضاء      
 

        امضاء     نیلوفر مسیعيدكرت 
 

 : تاریخ 
 


