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 اسامي اعضاي کميته تدوین برنامه:
 دانشگاه علوم پزشكي   هرتب   نام و نام خانوادگي

 شهيد بهشتى                استاد   *دکتر حميدرضاجماعتى

 بهشتیشهيد    استاد  *دکتر سيد محمد رضا هاشميان

 تهران     استاد   دکتر اتابک نجفى*

  تهران    دانشيار  * دکترمحمد تقی بيک محمدی 

 معاون واحد تدوین و برنامه ریزی آموزشی دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی -مهرداد حق ازلی*دکتر

 تخصصیپزشکی وآموزششورایدبيرخانهصیتخصهای تکميلیوگسترش دورهاندازیراههایيتهکمکارشناس-دکترمریم السادات مصطفوی*

 کارشناس برنامه های آموزشی رشته های فوق تخصصی دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی–*ریحانه بنازادگان 
 

 

 اسامي همكاران کميسيون تدوین و برنامه ریزي آموزشي :

نمایندگان منتخب دبيرخانه شورای  ،مشاور معاون آموزشیاسماعیل ایدنی دكتر ،دبير شوراو آموزشیمعاون  علی اكبر حق دوستدكتر 

دكتر سید علی صفوی نائینی  ،، دكتر علیرضا استقامتیمعاون واحدتدوین وبرنامه ریزی آموزشیازلی :دكتر مهرداد حق آموزش پزشکی وتخصصی

پیمان دكتر ، محمودرضا آل بویهدكتر  ،دكتر علی حمیدی مدنی الدن حقیقی،دكتر  حسنی، اهللدكتر ولی  ،دكتر علی حائری پیروی، اهللدكتر حبیب ، 

)نماینده محمد شریعتیدكتر،  اعضای هيات علمی منتخب(دكتر زهرا فردی آذر) دكترالهه ملکان راد، دكتر عبدالجلیل كالنتر هرمزی، ،محمدی تربتی

یاسین دكتر اشرف آل، (نماینده سازمان نظام پزشکی) علیرضا سلیمیدكتر  )نماینده معاونت درمان (،دكتر مهدی شادنوش ، معاونت بهداشت(

اكبر سیاری دكترعلی )داخلی(مهرداد حق ازلی)روانپزشکی(دكتر محمدعلی محققی )جراحی عمومی(دكتر )زنان وزایمان(دكتر احمدعلی نورباال 

کميسيون تدوین و برنامه  کارشناس)ریحانه بنازادگان   تخصصی( و)دبیران هیات ممتحنه رشته های )بیهوشی ( اهلل حسنیولیدكتر  كودكان()

 کارشناس رشته های تخصصی بالينی ،دكترمریم السادات مصطفوی و  (ریزی آموزشی

 

 اسامي همكاران کميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي :

دانشگاههای علوم  دبيرشورای گسترشدكتر محمد حسین آیتی  ،دبير شورا مصطفی قانعیدكترمعاون آموزشی دكترعلی اكبر حق دوست 

عضو  ، دكتر محمد رضا صبریعضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقيه اله ونماینده منتخب وزیر دكتر مصطفی قانعی ،پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  عضو هيات علمیدكترمحمد رضا شکیبی  هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ونماینده منتخب وزیر،

عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ونماینده منتخب ، دكتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ونماینده منتخب وزیر

  ، دكتر سید محمد تقی طباطباییعضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و نماینده منتخب وزیر، دكترعلی اكبر سیاریوزیر

معاون واحدتدوین وبرنامه ریزی دكتر مهرداد حق ازلی  ،عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و نماینده منتخب وزیر

مدیر واحد  دكتر شهرام شایان، مدیر واحد دستياری،دكتر علیرضا عسکری  مسئول ارزشيابی واعتبار بخشی ، دكتر كوروش وحید شاهیآموزشی

رئيس دانشکده پزشکی ، دكترعلی طبیبیرئيس دانشکده پزشکی تهران،دكتر شهریار نفیسی معاون اجرائی ،دكتر اصغر جهاندیده آزمون 

، دكتر محمد حسن رئيس دانشکده پزشکی شيراز، دكتر محمدرضا ادراكیرئيس دانشکده پزشکی ایران ، دكتر كامران آقاخانیشهيدبهشتی

ریيس دانشکده پزشکی ، دكترایرج ملکیرئيس دانشکده پزشکی یزد، دكترحسنعلی واحدیان ی اصفهانرئيس دانشکده پزشکامامی دهکردی 

، دكتر جالل خیرخواه رئيس دانشکده پزشکی تبریز، دكتر حجت پورفتحی رئيس دانشکده پزشکی کردستان ، دكتر بهرام نیکخومازندران

رئيس دانشکده پزشکی ، دكتر سید سعید سیدیان شکده پزشکی شهرکردرئيس دان، دكتر عبدالمجید طاهری رئيس دانشکده پزشکی گيالن

رئيس دانشکده ، دكتر رامین پرویز راد دانشکده پزشکی همدان ، دكتر مژگان ممانیرئيس دانشکده پزشکی مشهددكترعلی طالیی  اهواز،

دكتر ،رئيس دانشکده پزشکی زاهداندوست ، دكتر هوشنگ رفیق رئيس دانشکده پزشکی بابل، دكتر سید غالمعلی جورسرایی پزشکی اراك
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دكترنیره اسالمی و دكتر مریم السادات  ،سرپرست اداره کل حقوقی وتنظيم مقرراتجواد افشاری  ،نماینده سازمان نظام پزشکیعلیرضا سلیمی 

  کارشناسان کميسيون دائمی معين دبيرخانه شورای اموزش پزشکی و تخصصیمصطفوی  

 کميسيون تدوین وبرنامه ریزي آموزشي:اسامي مدعوین در جلسۀ 

 دکتر عطا محمود پور)فوق تخصص مراقبتهای ویژه(دکتر اردا کيانی )فوق تخصص بيماریهای ریه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

درشصت و هشتمين نشست شورای آموزش پزشکی وتخصصی  دوره تکميلی تخصصی مراقبتهای ویژه اولين برنامه آموزشی

 مورد تصویب قرار گرفت. 3131بهمن ماه 

مورد بررسی در کميته تدوین برنامه آموزشی  3112ماه درتير دوره تکميلی تخصصی مراقبتهای ویژهبازنگری برنامه آموزشی 

تغييروضعيت آن به دوره فوق تخصصی  36/4/3112نشست شورای آموزش پزشکی وتخصصی ودرهفتادوچهارمين قرار گرفت

 سی وتصویب قرارگرفت.وبرنامه آموزشی آن مورد برر

در کميسيون تدوین و  33/4/3111در تاریخ  مراقبتهای ویژه جهت کسب مدرك فوق تخصصی دوره آموزشی تکميلی

 ریزی آموزشی مورد بررسی  وتصویب قرار گرفت.برنامه

معين   در کميسيون دائمی 31/1/3111در تاریخ  مراقبتهای ویژه جهت کسب مدرك فوق تخصصی دوره آموزشی تکميلی

جهت تنفيذ ارایه  1/31/3111  مورد بررسی  وتصویب قرار گرفت و به نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ

 گردید.
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 مقدمه :  

 
 انگليسي :  دوره به فارسي وعنوان 

 
 

 

 

  :دوره  تعریف

 

 

 

 

 

  به دوره : متخصصين مجاز ورود 

 
 

 

  

                                                                                                          به موازات پيشرفت های علمی در رشته پزشکی چون دیگر رشته ها برای پاسخگویی بهتر به مسائل موجود مرتبط با زمينهه  
                                                                                                    های مختلف سالمت انسان و رفع مشکالت وی، رشته ها و زیرگروه های جدیدی تعریف شده که خود باعث پيشرفت بيشهتر  

                                                         درمان در کشور و پيشرفت هایی که در حيطه های داخلی و جراحی                                                   آن رشته شده است. در این ميان به دليل بهبود کيفيت
                                                                                                            ایجاد شده امکان بقای بيماران با مشکالت متعدد و اختالالت عملکرد چندارگانی را فراهم نموده است.علم مراقبتهای ویهژه  

                 لذا لهزوم توجهه بهه                                                                                             رشته ای از پزشکی است که جهت مراقبت از بيماران بدحال با نارسایی چندارگانی تاسيس شده است.
                                                                                                           مراقبت های ویژه و ایجاد دوره فوق تخصصی در این حيطه برای ارائه خدمات بهينه ضروری می باشد. اگرچه در حال حاضهر  
                                                                                                   به صورت محدود پزشکان متخصص بيهوشی و یا داخلى خدمت رسانی به چنين بيمارانی را در بخهش ههای ویهژه برعههده     

                                                                          یی دیگر نمی توانند پاسخگوی مشکالت پيچيده این بيماران و مسائل مهرتبط بها آنهها                                    دارند، اما چنين متخصصينی به تنها
                                                                                                            باشند و انجام کارهای عملی تخصصی تر و استفاده مناسب و روزآمد از تجهيزات با فن آوری پيشرفته، نياز بهه وجهود ایهن    

                                ی ویهژه، در دبيرخانهه شهورای آمهوزش                                                                              دوره را در کشور بيشتر آشکار می سازد. به منظور تدوین برنامه دوره مراقبت هها 
                           های مراقبت های ویهژه در سهال                                                         ای مرکب از متخصصين مرتبط با سابقه فعاليت آموزشی در بخش                   پزشکی و تخصصی کميته

                                                                                                    تشکيل گردیدو بعد از یکسال کارشناسی و جلسات متعدد برنامه این دوره با تالش کميته تدوین تهيه و پس از طهی          3131
                                                های تهران, شهيد بهشتی و ایران ابالغ گردیدو ازسهال                                            تنفيذ شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دانشگاه               مراحل قانونی و 

    مهاه      33                              و طول دوره فلوشيپ مراقبت ویهژه                                                                     دانشگاههای مزبور اقدام به تربيت فلو در دوره مراقبت های ویژه نمودند       3134
              در مورد موضوع     13 / 1 /  31                         آموزش پزشکی و تخصصی مورخ                                                        بوده است. با توجه به رای صادره در نودویکمين نشست شورای 

                                                                                               برای کسب مدرك فوق تخصصی برای فارغ التحصيالن دوره تکميلی )فلوشيپ( داخل کشهور منهوب بهه گذرانهدن دوره         31
                                                                                                        آموزشی تکميلی در قالب ظرفيت مازاد  می باشند، این کوریکولوم آموزشی تدوین شهده اسهت. کميتهه تهدوین برنامهه، از      

                                                                        صاحبنظران و دانشگاهيان ارجمند، در بازنگری برنامه استقبال خواهد نمود.      نظرات 

 کميته تدوین برنامه دوره فوق تخصصی

های ویژه مراقبت  

 

 دوره آموزشی تکميلی برای کسب مدرك فوق تخصص مراقبت های ویژه پزشکی             

Complementary training course to obtain a Critical Care Medicine subspecialty 

 

 

این دوره بعنوان فوق بزرگساالن، ودانش آموختگان  آموزشی تکميلی برای کسب مدرك فوق تخصص مراقبت های ویژهدوره  
، در زمينه تشخيص ، مراقبت و درمان طيف وسيعی از مشکالت بالينی در بيمارانی که دچار تخصص مراقبت های ویژه پزشکی 

  باشند فعاليت می کنند. نارسایی شدید تهدید کننده حيات در یک یا چند عضو می

 داخل کشورمراقبتهای ویژه پزشکی  (پي)فلوش ههما 33 یليدوره تکمواجدین مدارك رسمی 

گذرانده اند،  داخل کشور معتبرماهه مراقبت ویژه  33تکميلی )فلوشيپ( از فارغ التحصيالن رشته بيهوشی وداخلی که دوره 

 .ستيار می پذیردد

دوره  که دارندگان مدرك فوق تخصصی بيماریهای ریه 21/33/14اساس رای صادره در هشتادودومين نشست شورا مورخ بر *

  .ه این دوره می باشندنيز مجاز ورود بگذرانده اند، را داخل کشورمعتبرویژه های ماهه مراقبت  33تکميلی )فلوشيپ( 
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  : طول دوره آموزش

 
 

 :  راه اندازي  این دورهدالیل 

 

 

 

 

 
 

 درماني( :  –ب: مهارت هاي پروسيجرال)اقدامات تشخيصي 
ست ودفعات انجام هر اقدام در طول دوره محدودیتی ندارد وبر "یادگیری " ا دفعات ذکر شده در این جدول برایتذکر:

 حسب نياز خواهد بود. کادر در صورت نياز قابل گسترش است .

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

انجام  (Procedure)پروسيجر

 مستقل)مورد(

 کل دفعات

 )مورد(

 6 4 گذاردن کاتتر ورید مرکزی

 6 4 فشار خون تهاجمیارزیابی 

 2 3 مانيتور فشار درون جمجمه ای

 11 21 اکو کاردیوگرافی و داپلر *انجام

 32 31 استفاده و راه اندازی انواع ونتيالتور

Continuous Renal Replacement Therapy(CRRT) 2 3 پالسمافرزیس 

 2 1 (BAL)    انجام شستشوی برونکوآلوئالر

 1 2 و پلورال کاتتر Chest tubeگذاشتن 

 2 1 (PDT)گذاشتن تراکئوستومی 

 2 1 ( Pleural Aspirationآسپيراسيون مایع جنبی )

 1 2 اندازه گيری برون ده قلبی غير تهاجمی

 1 2 برونکوسکوپی یا الرینگوسکوپی فيبروپتيک

 32 31 برای تشخيص واقدامات مداخله ای ICUاقدامات سونوگرافی در حيطه 

 2 3 ٭ (PEG)گاستروستومی آندوسکو پيک  پوستی

 3 2 (IABP)بالون  پمپ

 3 2 (TCDترانس کرانيال داپلر)

Bone Marrow Aspiration Biopsy 3 2 

 2 3 سوپرا پوبيک آسپيراسيون مثانه

ECMO     Extracorporeal Membrane Oxygenation 3 2 
دانش در حيطه ی وظایف  ICUفقط برای بيماران بستری در  ، اقدامات پروسيجرال ریوی و.... اکو کاردیو گرافیپروسيجرهای فوق از جمله *

 می باشد.دوره این  اموختگان

 ماه است .  6 مراقبتهای ویژه پزشکی طول آموزش در این دوره برای کسب مدرك فوق تخصص

 

ماه،  این دوره موجب تقویت سطح  24ماه به  33با توجه به فوق تخصص شدن رشته مراقبت ویژه  و افزایش طول دوره از  *
 علمی و عملی فارغ التحصيالن فلوشيپ می شود .

* جهت باال بردن سطح استانداردهای آموزشی در مقاطع مختلف آموزش حضور اعضای هيات علمی که این دوره را طی 
 ند ، در مراکز دانشگاهی الزامی می باشد کرده ا

 * حضور افراد حاذق در برخورد با بيماری های مراقبت های ویژه موجب افزایش بهره وری  می گردد . 

* راه اندازی یا تداوم تربيت نيرو در این مقطع  فوق تخصصی ، توسط کميته برنامه ریزی راهبردی رشته فوق تخصص 
 مراقبت های ویژه و هيات ممتحنه آن مورد تائيد قرار گرفته است . 

 

 

* 
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  ساختار کلي دوره آموزشي: 
 

 طول دوره اقدامات -محتوی نوع تخصص اوليه
بيمارهيپوکسی، اداره راههای تنفسی، اورژانس های آسم، نارسایی تنفسی، اداره   بخش مراقبت های ویژه

، ضایعات شيميایی، تروما، اکسيژن تراپی، تنفس مصنوعی،  عفونت بيمارستانی
انواع ونتيالتور و مدهای تنفسی، جدانمودن بيمار از دستگاه ونتيالتور، تکنيک 

های غيرتهاجمی، تهویه ریوی، عوارض تهویه مصنوعی، مراقبت های بعد از 
ز واعصاب ، تست های فونکسيون ریوی، مکانيک تنفس، جراحی وجراحی مغ

تفسير آزمایش گازهای خونی، سدیشن در بخش مراقبت های ویژه، اقدامات 
تهاجمی در کنترل درد ، در بخش های مراقبت ویژه، اصول اخالقی و جنبه های 

، گذاشتن کاتترهای شریانی، کاتترهای وریدی، گذاشتن کاتترهای ICUقانونی در 
، انکولوژی،درمان CPCRنری، بازآموزی تکنيکهای احيای قلبی ریوی مغزی پولمو

 واداره نارسائی ارگان ،مرگ مغزی و مسائل اخالق پزشکی مرتبط با آن

 ماه1

اکوکاردیوگرافی ترانس توراسيک و ترانس ازوفاژیال تحت آموزش  در واحد حضور بخش قلب وعروق
 فلوشيپ اکوی قلب و تعيين اندکس های مختلف وضعيت قلب

 ماه3

 NIV (تنظيم  آشنایی با حضور در راندهای آموزشی بخش اختالالت خواب ، ریهبخش 
CPAP  و(BIPAP 

 ماه 3

بخش رادیولوژی)تفسير سی تی 
 و  سونوگرافی( MRIاسکن، 

آشنائی با سی تی اسکن اسپيرال)با کنتراست(، تصویربرداری عروقی)پرفيوژن(، 
و داپلر  MRIتصویربرداری توراکس و سایر ارگانها و اندامها در تروما، سونوگرافی، 

 عروقی

 در طول دوره

 Workآشنایی با متدولوژی تهيه پروپوزال و چگونگی نوشتن مقاالت، حضور در  Researchپژوهش 

shop   مقاله نویسی معتبر و چاپ ویا پذیرش حداقل یک مقاله در ژورنال های
 پژوهشی علمی

  ماه 3

 
مجموع طول  

 ماه 6دوره:
*:ECMO سایر دانشگاهها انجام گردد. دانشگاه موظف است دستگاه مربوطه را برای بخش تهيه کند ویا آموزش آن در 

 
 عناوین مباحثي که باید دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند )به تفكيک هر بخش(:

 
 
 
 

 
 

  

 :گيرندعناوینی که باید در طی دوره بخش مراقبتهای ویژه فرا

 ICU  بيماری های شایع در -3
 مشکالت شایع تنفسی و نحوه برخورد با آنها -2

   انتقال بيمارانصول احيا، تثبيت و ا -1

 اصول اکسيژن درمانی در بيماران -4

 در انواع روش های موجودتهویه مکانيکی دربيماران  -5

 بدحال اصول تغذیه در بيماران -6
 و اختالالت الکتروليتی اصول مایع درمانی  -1
 اصول پایش بيماران -3

 
 عناوینی که باید در طی دوره اکوکاردیوگرافی  فراگيرند: 

 ی  کوکاردیوگرافبا یآشنای -3

 قلب یاکو پيفلوش تحت آموزش کيترانس توراس یانجام اکوکاردیوگراف  -2

   ازوفارنژیالترانس  یاکوکاردیوگراف مشاهده -1
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 : گيرندعناوینی که باید در طی دوره رادیولوژی فرا  

 اصول تصویربرداری -3

 انواع روش های تصویربرداری   -2

 انواع مواد حاجب و عوارض آنها -1

 مرور این موارد در انواع کليشه های رایجميزان اشعه مجاز و  -4

                           ارزیابی کليشه های معمول -5

               پلور و پریتوئن                                                           سونوگرافی اورژانس برای ارزیابی خونریزی و مایع آزاد در حفره  -6

                         تفسير تصاویر سی تی اسکن   -1

 MRI             تفسير تصاویر  -3

 

 : گيرنداختالالت خواب فرا  عناوینی که باید در طی دوره

 آشنایی با اصول هيپوونتيالسيون و اسکرین بيماران دارای اختالالت خواب    -3

 انواع روش های درمانی بيماران اختالالت خواب  -2

 انواع روشهای تهویه غير تهاجمی در درمان هيپوونتيالسيون   -1
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 عناوین دروس اعم از عمومي ،تخصصي پایه یا تخصصي باليني :
COMMON PROBLEMS 

 

Agitation and Delirium 

Management of Acute Pain in the Intensive Care Unit 

Fever and Hypothermia  

Very High Systemic Arterial Blood Pressure 

Low Systemic Arterial blood Pressure 

Tachycardia and Bradycardia 

Respiratory Distress with Arterial Hypoxemia 

Acute Respiratory Failure 

Polyuria 

Oliguria 

Acid – Base Disorders 

Hypernatremia and Hyponatremia 

Hyperkalemia and Hypokalemia 

Hypophosphatemia and Hyperphosphatemia 

Hypomagnesaemia 

Hypocalcemia and Hypercalcemia 

Hypoglycemia 

Anemia of Critical IIIness 

Thrombocytopenia 

Coagulopathy 

Hyperbilirubinemia 

The Management of Gastrointestinal Bleeding 

Ileus 

Diarrhea 

Rashes 

Chest Pain 
 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

 

Biochemical , Cellular , and Molecular Mechanisms of Neuronal Death and Secondary Brain 

Injury in Critical Care. 

Critical Neuropathophysiology 

Advanced Bedside Neuromonitoring 

Coma 

Cardiopulmonary-Cerebral Resuscitation 

Management of Acute Ischemic Stroke 

Nontraumatic Intracerebral and Subarachnoid Hemorrhage 

Seizures in the Critically III 

Neuromuscular Disorders in the ICU 

Traumatic Brain Injury 

Spinal Cord Injury 

Neuroimaging 

Intensive Care after Neurosurgery 

Key Issues in Pediatric Neurointensive Care 

 

 

RESPIRATORY DISORDERS 

 

Bedside Monitoring of Pulmonary Function 
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Principles of Gas Exchange 

Arterial Blood Gas Interpretation 

Respiratory System Mechanics and Respiratory Muscle Function 

Heart –Lung Interactions 

Assist –Control Mechanical Ventilation 

Patient-Ventilator Interaction 

Weaning form Mechanical Ventilation 

Noninvasive Positive –Pressure Ventilation 

High – Frequency Ventilation 

Extracorporeal life Support 

Adjunctive Respiratory Therapy 

Indications for and Management of Tracheostomy 

Hyperbaric Oxygen in Critical Care 

Imaging of the Chest in the ICU 

Acute Lung Injury and Acute Respiratory Distress Syndrome 

Aspiration Pneumonitis and Pneumonia 

Severe Asthma Exacerbation 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

Pulmonary Embolism 

Other Embolic Syndromes 

Pulmonary Hypertension 

Pleural Disease in the Intensive Care Unit 

Community –Acquired Pneumonia 

Nosocomial Pneumonia 

Pulmonary Infections in the Immunocompromised Patient 

Lung Transplantation 

Burns and Inhalation Injury 

Drowning 

Acute Parenchymal Disease in Infants and Children 

Pulmonary Edema 
 
CARDIOVASCULAR DISORDERS

 

Hemodynamic Monitoring  

Acute Coronary Syndromes: Pathophysiology and Diagnosis 

Acute Coronary Syndromes: Management and Complications 

Invasive Cardiac Procedures: Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, Mitral and 

Aortic Valvuloplasty 

Supraventricular Arrhythmias 

Ventricular Arrhythmias 

Conduction Disturbances and Cardiac Pacemakers 

Sudden Cardiac Death: Implantable Cardioverter-Defibrillators 

Severe Heart Failure 

Myocarditis in the Intensive Care Unit 

Acquired and Congenital Heart Disease in Children 

Pericardial Diseases 

Emergent Valvular Disorders 

Infectious Endocarditis 

Hypertensive Crisis and Urgency 

Cardiac Surgery: Indications and Complications 

Pathophysiology and Classification of Shock States 

Resuscitation from Circulatory Shock 
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Inotropic Therapy in the Critically III 

Mechanical Support in Cardiogenic Shock 

Peripheral Arteriopathies Including Embolism 
 
HEPATIC DISORDERS, GASTROINTESTINAL DISORDERS, AND NUTRITIONAL SUPPORT 

 

Critical Care Nutrition 

Nutrition Issues in Critically III Children 

Portal Hypertension 

Ascites 

Gastrointestinal Hemorrhage 

Hepatorenal Syndrome 

Hepatopulmonary Syndrome 

Hepatic Encephalopathy 

Fulminant Hepatic Failure, Including Acetaminophen Toxicity 

Calculous and Acalculous Cholecystitis 

Acute Pancreatitis 

Peritonitis and Intra-abdominal Abscess 

Ileus and Mechanical Small Bowel Obstruction 

Acute Megacolon in Critically III Patients 

 

RENAL AND ELECTROLYTE DISORDERS 

 

Clinical Assessment of Renal Function 

Metabolic Acidosis and Alkalosis 

Disorders of Water Balance 

Disorders of Plasma Potassium Concentration 

Disorders of Calcium and Magnesium Metabolism 

Fluids and Electrolytes in Pediatrics 

Acute Renal Failure 

Renal Replacement Therapy in the ICU 

Urinary Tract Obstruction 

Contrast Dye – Induced Nephropathy 

Glomerulonephritis and interstitial Nephritis in the ICU 
INFECTIOUS DISEASES 

 

Antimicrobials in Chemotherapy Strategy 

Beta-Lactam Drugs Used in Critical Care 

Aminoglycosides 

Fluoroquinolones 

Macrolides 

Agents with Primary Activity against Gram-Positive Bacteria 

Metronidazole and Other Antibiotics for Anaerobic Infections 
Prevention and Control of   Nosocomial Pneumonia 

Vascular Catheter-Related Infections 

Pathophysiology of Sepsis and Multiple Organ Dysfunction 

Sepsis and Multiple Organ System Failure in Children 

Acute Bacteremia 

Infections of the Urogenital Tract 

Central Nervous System Infections 

Infections of Skin, Muscle and Soft Tissue 

Head and Neck Infections 
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Human Immunodeficiency Virus Infection 

Infections in the Immunocompromised Patient 

Infectious Endocarditis 

Fungal Infections 

Tuberculosis 

Malaria and Other Tropical Infections in the Intensive Care Unit 

Rickettsia Diseases 

Acute Viral Syndromes 

Clostridium difficile Colitis 

Tetanus 

Botulism 

Dengue Hemorrhagic Fever 

 

 

HEMATOLOGIC AND ONCOLOGIC DISORDERS 

 

Anemia and Red Blood Cell Transfusion in Critically III Patients 

Blood Component Therapy 

Management of Neutropenic Cancer Patients 

Venous Thromboembolism in Medical Surgical Critically III Patients 

Hematologic Malignancies in the Intensive Care Unit 

The Hematopoietic Stem Cell Transplantation Patient 

Organ Toxicity of Cancer Chemotherapy 

Hematology and Oncology in Children 
 

ENDOCRINE DISORDERS 

 

Hyperglycemic Comas 

Hyperglycemia and Blood Glucose Control in the Intensive Care Unit  

Adrenal Insufficiency 

Thyroid Gland Disorders 

Diabetes Insipidus 

Metabolic and Endocrine Crises in the Pediatric Intensive Care Unit 

 

THE OBSTETRIC PATIENT 

 

Cardiovascular and Endocrinologic Changes Associated with Pregnancy 

Hypertensive Disorders in Pregnancy 

Acute Pulmonary Complications in Pregnancy 

Postpartum Hemorrhage 

Trauma in the Gravid Patient 
 
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY 

 

General Principles of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics 

Poisoning: Overview of Approaches for Evaluation and Treatment 

Ethanol, Methanol, and Ethylene Glycol 

Anticonvulsants in the Intensive Care Unit 

Calcium Channel Blocker Toxicity 

Drug Dosing in the Patient with Renal Failure 

Antidepressant Drug Overdose 

Clinical Use of Immunosuppressant 
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Digitalis 

Heavy Metals 

Hydrocarbons 

Lithium 

Theophylline and Other Methylxanthines 

Antipsychotics 

Principles of NSAID Therapy in Critical Care Medicine 

Opioids 

Pesticides and Herbicides 

Sedatives and Hypnotics 

Toxic Inhalations 

 

 

PROCEDURES 

 

Difficult Airway Management for Intensivists 

Bedside Ultrasonography 

Central Venous Catheterization 

Arterial Cannulation and Invasive Blood Pressure Measurement 

Bedside Pulmonary Artery Catheterization 

Cardioversion and Defibrillation 

Transvenous and Transcutaneous Cardiac Pacing 

Ventricular Assist Devices  

Pericardiocentesis 

Paracentesis and Diagnostic Peritoneal Lavage 

Thoracentesis 

Chest Tube Placement, Care, and Removal 

Fiberoptic Bronchoscopy 

Broncho alveolar Lavage and Protected Specimen Bronchial Brushing 

Percutaneous Dilatational Tracheostomy 

Balloon Tamponade 
Placement of Feeding Tubes 

Lumbar Puncture 

Jugular Venous and Brain Tissue Oxygen Tension Monitoring 

Intracranial Pressure Monitoring 

Indirect Calorimetry and Metabolic Monitoring 

Cannulation for Extracorporeal Membrane Oxygenation 

Bedside Laparoscopy in the ICU 

Pediatric Intensive Care Procedures 
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                            :Referencesمنابع درسي که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است :

                                                      

  

 

 

 

 

 توضيح : 
درمواردی که طبق مقررات ،آزمون های ارتقا وپایانی انجام می شود ،منابع آزمونهابر اساس آئين نامه های موجود،توسط  (3

 اجرای این برنامه.  ذکرشده دراین صفحه راهنمایی است برای هيئت ممتحنه دوره تعيين خواهد شد ومنابع

 شده در دسترس است . ( در مورد کتب ، منظور آخرین نسخه چاپ2

 شوند .( در مورد مجالت ، منظور مجالتی است که در طول دوره دستياری منتشر می1

                                                                   :Student Assessmentارزیابي دستيار:

 

 

 

 
 

 

                                                                           شرح وظایف دستياران:

 

 

 
 

 

 

  

 :(Assessment Methods)روش ارزیابی-الف

   OSCE             DOPS آزمون تعاملی رایانه ای  شفاهی   کتبی

 ارزیابی پورت فوليو      ارزیابی مقاله        درجه  161آزمون          Logbook ارزیابی 

   work place baseو  performance baseوسایر روشهای 

 آزمون کتبی+ارزیابی مهارتهای بالينی

 

 پایان دوره 6 ماهه   :(Periods of Assessment)ب : دفعات ارزیابی

 

کتب: -الف  

1- Text book of critical care Medicine (R. Phillip Dellinger) 

2- Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine  

مجالت اصلي: -ب                                                                                                              

1. Critical Care Medicine (CCM) Journal 

2. Intensive Care Medicine (ICM) Journal 

 

 

 

 نماید عبارتند از : های مربوطه آورده شده است . مواردی که گروه بر آن تاکيد مینامهشرح وظایف قانونی دستياران در آئين

 ویزیت روزانه بيماران 

 تخصصیهای فوقانجام مشاوره

 کنفرانس یا ژورنال کالب در طول دوره 2ارائه 

 مشارکت در یک پروژه های تحقيقاتی 

 پژوهشی در طی دورهنگارش یک مقاله 

 شرکت در برنامه های آموزشی وپژوهشی طبق برنامه تنظيمی 
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 هاي اصلي مورد نياز در شش ماه  :تنوع و حداقل تعداد بيماري

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 تعداد  بيماری در بخش

 مورد  21 بيماران با اختالالت همویناميک  وشوك 

 مورد 21 (ICU،CHFبيماران قلبی )مانند بيماران قلب 

 مورد11 بيماران نيازمند مراقبتهای ویژه بعد از عمل جراحی

 مورد  31 بيماریهای خونی مانند اختالالت خونی ناشی از خونریزی ها وبيماریهای خونی 

 مورد  31 بيماریهای کليوی مانند اختالالت آب والکتروليت ،نارسائی کليوی 

 مورد21 بيماریهای ریه ، اختالالت خواب و نارسائی تنفسی 
 مورد31 بيماران مولتيپل تروما

 مورد 5 اعصاب ،ميوپاتی ها ،مياستنی گراویسICUبيماریهای اعصاب مانند  
 مورد  5 بيماریهای پيشرفته کبدی مانند بيماران مبتال به نارسائی کبد 

 مورد 5 بيماریهای غددداخلی ومتابوليسم کنترل نشده 
 مورد 31 بيماریهای عفونی مانند بيماران مبتال به عفونتهای منتشر وپيشرفته
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  تجهيزات تخصصي مورد نياز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وسایل معاینه  *

های تهاجمی و عروقی،تنفسی وارزیابی فشارخون وریدمرکزی وفشار خون به روش-* مانيتورهای پيشرفته باامکانات کامل پایش قلبی
 غيرتهاجمی

 * پمپ های انفوزیون سرنگی و ساده 

 * دستگاه مانيتور پرتابل 

 الکتروکاردیوگرافیدستگاه * 
 * تجهيزات الزم جهت دستيابی به عروق

 وسایل پونکسيون پریکارد* 

 وسایل پونکسيون پلور* 

 وسایل انتوباسيون* 

 * وزنه توزین بيماران

 (Position)ين مختلف و تخت هایی با توانایی وضعيت دادنتخت های استاندارد و متناسب با سن* 

 * EEGپرتابل 

 * وارمر
 * تخت احيا

 * تشک مواج

 پرتابل * دستگاه رادیولوژی

 * دستگاه سونوگرافی پرتابل

 پيشرفته*دستگاه اکوکاردیوگرافی 

 های تنفسی*دستگاه ونتيالتوربا امکانات پيشرفته روش های تهاجمی و غيرتهاجمی و واجدمدهای پيشرفته استانداردومونيتورینگ

 يالتور پرتابل  * دستگاه ونت

 های خونیناليزرگازآدستگاه * 

 * کاپنوگراف

 متر پالس اکسی* 

 * هيوميدی فایر

 پرتابل دستگاه ساکشن* 

 * نبوالیزر

 * دستگاه برونکوسکوپ فيبروتبيک بالغين و کودکان

*External Pace Maker 
 PDT( (Percutaneous dilatational tracheostomy (PDT* ست های یکبار مصرف

 PEG* ست 
 * ست بيوپسی مغز استخوان و آسپيراسيون

 ICUوست دیاليز  صفاقی در داخل  CRRT* دستگاه دیاليز و 

 در بخش های واجد نروسرجری ICP*ترجيحا مانيتور 
 مانيتور برون ده قلبی *

 PEGو گذاشتن  VGI*آندوسکوپ جهت بررسی خونریزی 

 کپسول اکسيژن پرتابل * 

 * الکتروانسفالوگرام

 و دفيبریالتورشوك الکترودستگاه  *

 * صندلی چرخدار

 وسایل کمک آموزشی سمعی و بصری متناسب و پيشرفته* 

 کامپيوتر و امکان استفاده از اینترنت پر سرعت* 

 * ترالی احيا 
 دسترسی به * * 

کاتتر و وسایل -و کامل دستگاه کاتتریسم پيشرفته-ژنراتور پيس ميکر -پزشکی هسته ای-قلب MRIدستگاه -CT Angioدستگاه 
دستگاه -نيتورینگاهولترم–تست ورزش -در اندازه های مختلف Occuloderو Coil ،بالونانواع  الزم جهت  اعمال مداخله ای مثل 

 آمبوالنس مجهز انتقال -پيس آناليزر

 تخصصی  و به ميزان کافی در بخش موجود باشد.  کليه وسایل فوق باید براساس تعداد تخت* 
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 که مجاز به اجراي برنامه هستند:معيارهاي دانشگاههایي

 
 

 نقش دانش آموختگان در سيستم ارجاع و پزشكي خانواده:

  

 

 

 منابع مورد استفاده براي تهيه این سند

  
راهنمای تدوین برنامه دوره های فوق تخصصی ه دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ه کميسيون تدوین  -3

 3111و برنامه ریزی آموزشی ه سال 

2- History of Critical Care/www.sccm.org 
3-  Fellowship Program (UCSF)2020 
4-  Fellowship Program of SCCM 2020 
5- Fundamental critical care support 2018 

ویژه که در دانشگاه های تيپ یک دانش آموختگان در راس هرم درمان قرار دارند، در بخش های فوق تخصص مراقبت های 

قرار دارد، جوابگوی سواالت همکاران مختلف در رابطه مشاوره تشخيص و درمان بيماران ارجاع شده و  یا جوابگویی به 

 مشکالت درمانی آنها می باشند.

 

 دانشگاه های  تربيت کننده دستيار دررشته فوق تخصصی مراقبت های ویژه 
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 صورتجلسه
فوق تخصصی مراقبتهای  تکميلی شش ماهه برای فارغ التحصيالن فلوشيپ مراقبت های ویژه برای کسب مدرك  دوره برنامه

آموزش به تصویب رسيد و به عنوان سند در دبيرخانه شورای  33/4/3111گان زیر،در تاریخ ( ، با تالش امضا کنند(ICUویژه

 پزشکی و تخصصی نگهداری می شود.

 اسامی اعضای حاضر در جلسه کميسيون تدوین و برنامه ریزی آموزشی : 

 

 امضا سمت نام و نام خانوادگي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 


