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ضروریات ،امكانات و تجهيزات آموزش باليني در دوره پزشکی عمومی  ،دوره دستياری،پرستاری و هوشبری
ویژگیهای اختصاصی برای تحقق اهداف آموزشی وکاربرد مطلوب

امكانات و تجهیزات
آموزش بالینی بخش

حداقل الزم برای پذیرش
و آموزش تا هر  50دانشجو

داخلی

هيأت علمی

 اعضای هيأت علمی تمام وقت فعال در آموزش پزشکی عمومی 9 ،نفر شامل حداقل  2نفر متخصّص جنراليست بيماريهای

9نفر متخصّص داخلی3 ،متخصّص

داخلی
 عالوه بر  9عضو هيأت علمی متخصّص داخلی 3 ،متخصّص قلب 3،متخصّص اعصاب داخلی) نورولوژی (و يك متخصّص

قلب
2متخصّص ،اعصاب داخلی

عفونی بايد به صورت هيأت علمی تمام وقت فعاليت داشته باشند( .متخصّصين داخلی به طور چرخشی در بخش های جنرال

و  2متخصّص عفونی

داخلی ،اورژانس داخلی و درمانگاه های داخلی ويزيت خواهند کرد).
 در مراکزی که برنامه دستياری تخصصی و يا فوق تخصصی بيماريهای داخلی ارائه می شود حداقل معادل اعضای هيأت
علمی فوق بايد در آموزش بالينی پزشکی عمومی فعاليت داشته باشند.
 يکی از اعضا به عنوان مسئول ،وظيفه مديريت ،هدايت و هماهنگی اموزش بالينی) کارآموزی و کارورزی (پزشکی عمومی را
خواهد داشت.
بخش بستری

تعداد تخت بستری

در مراکزی که برنامه دستياری تخصصی و يا فوق تخصصی بيماری -های داخلی برگزار می شود عالوه بربخشهای قلب ،ريه،
گوارش ،خون ،اعصاب ،عفونی ،نفرولوژی ،غدد ،روماتولوژی و ...وجود يك بخش جنرال بيماريهای داخلی برای آموزش بالينی
)کارآموزی و کارورزی(پزشکی عمومی ضروری است.
 حداقل  2تخت فعال با بيمار آموزشی بستری به ازای هر کارورز ويا کارآموز دوره دکترای پزشکی عمومی ضروری است.
 حداقل  3تخت فعال باضريب اشغال70درصد به ازای هر کارورز ويا کارآموز دوره دکترای پزشکی عمومی مناسب است.
 در مراکزی که برنامه دستياری تخصصی و يا فوق تخصصی بيماريهای داخلی برگزار می شود حداقل  24تخت برای يك
گروه  8نفره کارآموز-کارورز دريك بخش جنرال ضروری است.
 تخت 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.
 حداقل 10درصد تختهای بخش داخلی مربوط به بخش مراقبت ويژه ICUو  CCUباشند.

1

حداقل يك بخش جنرال

 24تخت

ضروریات ،امكانات و تجهيزات آموزش باليني در دوره پزشکی عمومی  ،دوره دستياری،پرستاری و هوشبری
درمانگاه /اتاق معاينه

 حداقل يك درمانگاه جنرال با امکانات و تجهيزات رديف زير و يك اتاق کوچکتر در کنار درمانگاه به دو منظور گرفتن شرح
حال از بيماران ومعرفی به استاد ضروری است) در صورت نبود اتاق ميتوان از يك ميز در کنار اتاق درمانگاه و صندلی برای

يك درمانگاه جنرال و يك فضای
مشخص برای شرح حال ومعرفی بيمار

گفتگو در مورد بيماران استفاده کرد(.
 چرخش آموزشی در هر يك از درمانگاههای تخصصی /فوق تخصصی)روماتولوژی ،خون ،ريه ،نفرولوژی ،اعصاب ،عفونی،
گوارش ،غدد ،قلب (حداکثر به مدت يك هفته مجاز است.
ميز و صندلی برای پزشك و بيماران و دانشجويان ،ست کامل معاينه) اتوسکوپ ،افتالموسکوپ ،چراغ قوه ،ابسالنگ ،چکش

امکانات و تجهيزات
درمانگاه

رفلکس ،فشارسنج ،تخت معاينه ،پاراوان ،ترازو ،وايت بورد ،قفسه کتاب حاوی کتب مرجع(

امكانات و تجهیزات

ویژگیهای اختصاصی برای تحقق اهداف آموزشی وکاربرد مطلوب

يك ست کامل
حداقل الزم برای پذیرش

آموزش بالینی بخش

و آموزش تا هر  50دانشجو

جراحی

هيأت علمی

 پنج متخصّص عضو گروه جراحی جهت آموزش در بخش و اتاق عمل و اورژانس ودرمانگاه ضروری است.

 5عضو

 الزم است حداقل  2نفر جراح عمومی باشند.
 يکی از اعضا به عنوان مسئول ،وظيفه مديريت ،هدايت و هماهنگی آموزش بالينی) کارآموزی و کارورزی (پزشکی عمومی را
خواهد داشت.
بخش بستری
تعداد تخت بستری
درمانگاه /اتاق معاينه

 بخشهای مردان و زنان و اورژانس
 در مراکزی که گروه آموزشی طب اورژانس وجود دارد وجود دو بخش جراحی زنان و مردان قابل قبول است.
 به ازای هرعضو هيأت علمی  7تخت و به ازای هردانشجو حداقل دو تخت فعال ضروری است
 حداقل يك اتاق  30-40متری جهت درمانگاه که به صورت دو قسمت مجزا ولی مرتبط باهم جهت اخذ شرح حال و سپس
معاينه بيمار ضروری است.

 3بخش
 35تخت
2درمانگاه و يك اتاق معاينه

 وجود يك درمانگاه ويك اتاق معاينه در هربخش به صورت مستقل ضروری است.
امکانات و تجهيزات
درمانگاه

در هر درمانگاه حداقل دو تخت معاينه با چراغ معاينه و لوازم معاينه از جمله آنوسکوپ و ستهای پانسمان ،نگاتوسکوپ و لوازم
مصرفی ،پاراوان برای هرتخت ،دو عدد ميز و صندلی همراه با تعداد کافی صندلی جهت دانشجويان ضروری است

2

در هردرمانگاه يکسری

ضروریات ،امكانات و تجهيزات آموزش باليني در دوره پزشکی عمومی  ،دوره دستياری،پرستاری و هوشبری
اتاق عمل

 به ازای هر دو جراح عمومی عضو هيأت علمی حداقل يك اطاق عمل ضروری است.

 3اتاق عمل

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

حداقل الزم برای پذیرش

وکاربرد مطلوب آموزشی اهداف تحقق برای اختصاصی ویژگیهای

آموزش بالینی بخش

و آموزش تا هر  50دانشجو

کودکان

هيأت علمی

 چهار عضو هيأت علمی متخصّص کودکان به طورچرخشی اموزش بخش ها را به اين ترتيب به عهده ميگيرند :اموزش بخش

 4نفر

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

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

 3بخش

(شده متولد تازه سالم
بيمارستان و بخش درصد  70تخت اشغال ضريب حداقل با بيمارستان کودکان اورژانس
تعداد تخت بستری

 حداقل تعداد تخت بخش کودکان 25تخت
 تخت ايزوله بايد در نظر گرفته شود .تعداد تخت نوزادان 10تخت) انکوباتور و کات( ،اورژانس  10تخت ،وايزوله يك تخت

 25تخت

 در مراکزی که برنامه دستياری تخصصی يا فوق تخصصی بيماريهای اطفال ارائه می دهند ،حداقل  24تخت برای يك گروه 8
نفره کارآموز-کارورز دريك بخش جنرال ضروری است.
درمانگاه /اتاق معاينه

 حداقل يك اتاق  35-40متری برای درمانگاه عمومی کودکان در بيمارستان با امکانات و تجهيزات رديف زير به ويژه
outpatient
 يك 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 ميتوان از يك ميز و صندلی در کنار
اتاق درمانگاه برای بحث در مورد بيماران استفاده کرد(.

3

1يا  2اتاق

ضروریات ،امكانات و تجهيزات آموزش باليني در دوره پزشکی عمومی  ،دوره دستياری،پرستاری و هوشبری
امکانات و تجهيزات
درمانگاه

ميز پزشك همراه با ست کامل معاينه) اتوسکوپ-افتالموسکوپ-چراغ قوه -ابسالنگ -چکش رفلکس و با امکانات ارزيابی رشد و

يك سری

تکامل کودك و نوزاد 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

امكانات و تجهیزات

حداقل الزم برای پذیرش

ویژگیهای اختصاصی برای تحقق اهداف آموزشی وکاربرد مطلوب

آموزش بالینی بخش زنان

و آموزش تا هر  50دانشجو

 4نفر

هيأت علمی

چهار نفر عضو هيأت علمی متخصّص زنان و زايمان

بخش بستری

شامل بخش های :زنان عمومی ،اورژانس حين زايمان و زايمان ،مراقبت از بارداری پرخطر ،نوزادان
 20تخت

تعداد تخت بستری
درمانگاه /اتاق معاينه

درمانگاه بيماريهای زنان ،درمانگاه مراقبت دوران بارداری با امکانات و وسايل معاينه بيماران و فضای کافی برای حضور کارآموز و
کارورز
امکان مجزا کردن محل حضور فراگيران از محل معاينه بيماران برای حفظ حريم بيماران) با پاراوان يا پرده مناسب)

امکانات و تجهيزات
درمانگاه

 تخت معاينه معمولی ،تخت ژنيکولوژی ،ميز و صندلی ،دستگاه فشار سنج و گوشی ،تجهيزات سنجش صدای قلب جنين
(داپلر ،گوشی مامايی) ،ست زايمان ،ترازو مادر و نوزاد ،کارديوتوکوگرافی )
یک اتاق عمل

اتاق عمل
امكانات و تجهیزات

 2واحد

حداقل الزم برای پذیرش

ویژگیهای اختصاصی برای تحقق اهداف آموزشی وکاربرد مطلوب

و آموزش تا هر  50دانشجو

آموزش بالینی بخش
روانپزشكی
هيأت علمی

حداقل  2تن عضو هيأت علمی متخصّص روانپزشکی

بخش بستری

بخش روانپزشکی بيمارستان جنرال يا بيمارستان روانپزشکی

 2نفر

4

ضروریات ،امكانات و تجهيزات آموزش باليني در دوره پزشکی عمومی  ،دوره دستياری،پرستاری و هوشبری

تعداد تخت بستری

تعداد تخت بخش  25 :تخت شامل  2تخت اطاق خلوت و  5تخت اورزانس

 25تخت

درمانگاه /اتاق معاينه

حداقل يك اتاق  40-35متری برای درمانگاه روانپزشکی در بيمارستان با امکانات و تجهيزات رديف 4
يك اتاق کوچك تر در کنار درمانگاه به دو منظور گرفتن شرح حال از بيماران و معرفی به استاد در اتاقدرمانگاه و کنفرانس بعدکلينيك)  post clinic conference classدر صورت عدم وجود اتاق ديگر ميتوان از يك ميز
در کنار اتاتق درمانگاه و صندلی برای بحث در مورد بيماران استفاده کرد(.

 1يا  2اتاق

امکانات و تجهيزات درمانگاه

ميز پزشك همراه با ست کامل معاينه)اتوسکوپ -افتالموسکوپ-چراغ قوه -ابسالنگ-چکش رفلکس -فشار سنج باضافه کاف با اندازه های مختلف -

يك سری

ترمومتر( ،صندلی پزشك ،صندلی برای دانشجويان) به تعداد کافی( ،تخت معاينه ،پاراوان ،ترازو ،وايت بورد ،قفسه کتاب حاوی کتب مرجع
اتاق الكتروشوك و

اتاق احيا ،اتاق خلوت  ،ترالی اورژانس وست کامل احيا ،دستگاه الکترو شوك ،داروهای اورژانس ،اتاق معاينه با امکانات و تجهيزات درمانگاه) رديف،) 4

اورژانس روانپزشكي

کالس اموزشی برای دانشجويان با حداقل  15صندلی ،وايت بورد ،قفسه کتاب و دسترسی به اينترنت

امكانات و تجهیزات

ویژگیهای اختصاصی برای تحقق اهداف آموزشی وکاربرد مطلوب

يك واحد

حداقل الزم برای پذیرش
و آموزش تا هر  50دانشجو

آموزش بالینی بخش طب
اورژانس
هيأت علمی

تعداد هيأت علمی مورد نياز برای پذيرش اولين دوره يك نفر و حداقل مجموع تعداد هيأت علمی برای تکميل دوره بالينی 3

 5نفر

بخش بستری

واحد تحت نظر

 1واحد

تعداد تخت بستری

واحد مراقبت حاد اورژانس داخلی 8 (Acute Care) :تخت

 22تخت

واحد مراقبت حاد جراحی و تروما 8 (Acute Care) :تخت
مونيتورينگ : 2تخت مجهز ،اطاق بخيه)سوچور) 2تخت ،اطاق گچ گيری :يك تخت ،اطاق عمل سرپايی :يك تخت
درمانگاه /اتاق معاينه

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

 8واحد

اتاق های معاينات تکميلی با وسايل معاينه چشم و گوش واحد مراقبت حاد) (Acute Careاطاق بخيه)سوچور) 2تخت،
اطاق گچ گيری :يك تخت ،اطاق عمل سرپايی :يك تخت
امکانات و تجهيزات درمانگاه

ترالی احيا ،ونتيالتور پرتابل

اتاق عمل

اتاق عمل سرپايی ،اطاق گچ گيری

 2واحد

5

ضروریات ،امكانات و تجهيزات آموزش باليني در دوره پزشکی عمومی  ،دوره دستياری،پرستاری و هوشبری
هیئت علمی مورد نیاز ،آموزش دوره دستیاری رشته داخلی
حداقل هیئت علمی مورد نیاز دوره دستیاری رشته داخلی

نیروی فوق تخصص مورد نیاز

حداقل  3نيروی متخصص داخلی جنرال مورد نياز است

حداقل  1نيروی فوق تخصص
از هر رشته فوق تخصصی
مورد نياز است

رتبه علمی هیئت علمی مورد نیاز

هیئت علمی مورد نیاز به ازای هر دستیار
شاغل به تحصیل

حداقل  2نفر از اعضای هيئت علمی ياد شده در مرتبه
دانشياری باشند

به ازای هر  2دستيار شاغل به تحصيل
حداقل 1عضو هيئت علمی مورد نياز
است

تبصره :بخش های تربيت کننده دستيار ،ضروريست به ازای تربيت هر دستيار داخلی ،واجد تعداد 4تخت آموزشی و به ازای هر عضو هيئت علمی  8تخت داشته باشند.
هیئت علمی مورد نیاز ،آموزش دوره دستیاری رشته زنان
حداقل هیئت علمی مورد نیاز دوره

نیروی فوق تخصص مورد نیاز

هیئت علمی مورد نیاز به ازای هر دستیار

دستیاری رشته زنان

حداقل  5نيروی متخصص زنان
مورد نياز است.

رتبه علمی هیئت علمی مورد نیاز

شاغل به تحصیل

گرايش های مورد نياز 1 :نيروی فلوشيپ انکولوژی ،
 1نيروی فلوشيپ نازايی  1 ،نيروی فلوشيپ پری ناتال
و  2نفر متخصص زنان جنرال

حداقل  2نفر از اعضای هيئت علمی ياد شده در مرتبه
دانشياری باشند

در شرايطی که تعداد دستياران از 10
نفر بيشتر باشد به ازای هر  2دستيار
شاغل به تحصيل حداقل 1عضو هيئت
علمی اضافه شود .

هیئت علمی مورد نیاز ،آموزش دوره دستیاری رشته جراحی
حداقل هیئت علمی مورد نیاز دوره دستیاری رشته جراحی

هیئت علمی مورد نیاز به ازای هر دستیار شاغل به تحصیل

حداقل  5نيروی هيئت علمی مورد نياز است.

اگر تعداد دستياران بخش بيش از  8نفر شد به ازای هر  2دستيار شاغل به تحصيل حداقل 1عضو هيئت
علمی اضافه شود.
هیئت علمی مورد نیاز ،آموزش دوره دستیاری رشته کودکان

حداقل هیئت علمی مورد نیاز به ازای هر دستیار شاغل به تحصیل در رشته کودکان

به ازای هر  4دستيار تخصصی در هر ورودی حداقل 7عضو هيئت علمی مورد نياز است.

نیروی فوق تخصص مورد نیاز

از اين تعداد هيئت علمی بايد حداقل  1نيروی فوق تخصص نوزادان و  3نفر بعدی از رشته های عفونی و
گوارش باشند .
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حداقل هیئت علمی مورد نیاز ،برای آموزش رشته پرستاری
حداقل تعداد هیئت علمی مورد نیاز (با پذیرش  30نفر ساالنه)

 20نفر عضو هيئت علمی (در مرحله غير
بالينی  10نفر و در مرحله آموزش بالين نيز
 10نفر )

در واحدهای کارآموزی دانشجويان
پرستاری به ازاء هر  8نفر يك نفر عضو
هيات علمی بالينی پرستاری سرپرستی
دانشجويان را بر عهده خواهد داشت .در
کارآموزی در عرصه تعداد دانشجو به
ازاء هر عضو هيات علمی  15نفر می
باشد.

رتبه

از  20نفر عضو هيات علمی تمام
وقت دوره حداقل  5نفر میبايست
در مرتبه استاديار و باالتر باشند

توضیحات

تبصره:
اعضای هيات علمی تمام وقت دوره کارشناسی پرستاری بايد دارای
کارشناسی ارشد يا  PhDتخصصی ،در رشتهای که آموزش میدهند
باشند.

فضاها ،امكانات و تجهیزات آموزش بالینی برای بخشهای اصلی بیمارستان در رشته پرستاری
ضروریات

توضیحات

میزان ضرورت

کالس درس و کنفرانس

بسيار ضروری

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

رختکن

بسيار ضروری

برای قرار گرفتن وسايل شخصی در کمد اختصاصی

کتابخانه ،اتاق مطالعه ،کتاب و منابع بسيار ضروری

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

آموزشی

روز الزامی است.

رايانه

بسيار ضروری

حداقل يك دستگاه در هر بخش آموزشی برای استفاده در آموزش های مبتنی بر شواهد

دسترسی به اينترنت

بسيار ضروری

به صورت وايرلس

اتاق هيأت علمی

بسيار ضروری
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دفتر آموزش بالينی دانشکده(کارشناس بسيار ضروری
مستقر)
برای دانشجويان کشيك

پاويون

ضروری

امکانات تغذيه

ضروری

امکانات اياب و ذهاب

ضروری

مشابه پرستاران شاغل در بيمارستان

وسايل مصرفی

بسيار ضروری

وسايل مصرفی از قبيل دستکش ،ماسك ،گان ،سرنگ و غيره

حداقل هیئت علمی مورد نیاز ،برای آموزش رشته هوشبری
حداقل هیئت علمی مورد نیاز رشته هوشبری

گرایش

 4نفر عضو هيئت علمی

رتبه

متخصص بيهوشی

حداقل استاديار

متراژهای پیشنهادی مناسب برای فضاهای آموزشی
فضای کالس آموزشی نظری

 2متر مربع به ازای هر دانشجو در پذيرش ساليانه

کتابخانه

1متر مربع به ازای هر دانشجو در پذيرش ساليانه

دفتر اعضاء هيات علمی برای مشاوره

 10متر مربع به ازای هر عضو هيات علمی تمام وقت

ساختمان و فضای اداره آموزش

1متر مربع به ازای هر دانشجو در پذيرش ساليانه
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