
 جراحی قلة

  : مقذمه و تاریخچه

سؿتِ رشاحی ػوَهی دس ػشاػش دًیب لذهتی ثِ اًذاصُ خَد پضؿکی داسد. آحبس رشاحی دس روزوِ ّبی ثذػت 

آهذُ اص ؿْش ػَختِ صاثل دیذُ هی ؿَد ًـبًذٌّذُ تشپبًَتَهی دس آى صهبى ثَدُ اػت.پضؿکی لذین ایشاى ّن 

 .ایشاى صهیي ثَدُ اػت ًـبًذٌّذُ اًزبم رشاحی تَػظ پضؿکبى هجشص

دس ػبلْبی اخیش ثب گؼتشؽ پضؿکی ًَیي دس کـَس ایشاى سؿتِ رشاحی ػوَهی ثلَست هبدس سؿتِ ّبی 

اکبدهیک دس داًـکذُ پضؿکی داًـگبُ تْشاى ساُ اًذاصی ؿذ. پشچوذاس ساُ اًذاصی اى پشفؼَس  رشاحی ثلَست

ػذل ثَدًذ کِ ایي کشػی سا دس داًـکذُ پضؿکی ساُ اًذاصی کشدًذ ٍ ثتذسیذ سؿتِ ّبی استَپذی، رشاحی 

 .اػلبة، رشاحی کلیِ ،صًبى، چـن ٍ گَؽ ٍ حلك ٍ ثیٌی اص ایي سؿتِ رذا گشدیذ

َم ثبػج ؿذ کِ سؿتِ ّبی فَق تخللی هخل رشاحی للت ،تشهیوی،لفؼِ كذسی ٍ رشاحی پیـشفت ػل

 .کَدکبى اص ایي سؿتِ ساُ اًذاصی ؿًَذ

 

  :معرفی رشته تخصصی

دس حبل حبضش سؿتِ رشاحی ػوَهی دس چٌذیي هشکض ػشاػش کـَس ثلَست دٍسُ تخللی چْبس ػبلِ آهَصؽ 

ّبی هحَعِ ؿکن ٍ لفلِ كذسی،رشاحی ًؼَد ًشم کلیِ دادُ هی ؿَد. هحذٍدُ آهَصؽ آى ؿبهل رشاحی 

 .لؼوتْبی ثذى،رشاحی غذد دسٍى سیض ، رشاحی ػشٍق ٍ هَاسد اٍسطاًغ ػبیش سؿتِ ّبی رشاحی اػت

 

  :معرفی ترنامه آموزشی

ثشًبهِ آهَصؿی سؿتِ رشاحی ػوَهی دس ػبلیبى اخیش چٌذیي ثبس تحت ثبصًگشی لشاس گشفتِ اػت کِ آخشیي 

ثِ ػفبسؽ دثیشخبًِ تخللی ثلَست ربهغ آغبص گـت. ّوکبسی داًـگبّْبی ػلَم  4831ػبل  ًَثت آى اص

هبُ ایي ثشًبهِ آهبدُ گشدیذ ٍ ثِ کویؼیَى تذٍیي  9پضؿکی دس تْیِ ایي ثشًبهِ ثؼیبس فؼبل ثَد ٍ ظشف هذت 

عی گشدیذ ٍ ثِ هبُ  6ٍ ثشًبهِ سیضی دثیشخبًِ اسائِ گشدیذ.سًٍذ تلَیت ایي ثشًبهِ دس کویؼیَى پغ اص 

 . کویؼیَى دائوی هؼیي اسائِ گشدیذ ٍ عی دٍ رلؼِ ایي کویؼیَى ثشًبهِ ثِ تلَیت سػیذ

 

  : تعذاد متخصصین موجود و مورد نیاز

اص آًزب کِ تب کٌَى الذام ربهؼی دس خلَف ثشسػی تؼذاد هتخللیي هَسد ًیبص كَست ًگشفتِ اػت لزا 

 .تؼذاد هَرَد ٍ هَسد ًیبص هـخق ًوی ثبؿذ

 

  :رشته های فلوشیپ و فوق تخصصی منثعث از رشته

سؿتِ ّبی فَق تخللی هـتك اص سؿتِ ػجبستٌذ اص : رشاحی للت ، رشاحی تشهیوی ، رشاحی لفؼِ كذسی ٍ 

  . رشاحی اعفبل



سؿتِ ّبی فلَؿیپ دس حبل حبضش ػجبستٌذ اص : رشاحی ػشٍق ، رشاحی دسٍى ثیي )الپبساػکَپی( ،رشاحی 

  .َلَسکتبل( ٍ رشاحی ػشعبىگَاسؽ تحتبًی )ک

 

  : مشکالت موجود رشته

ًحَُ پزیشؽ دػتیبس ثش اػبع تَاًوٌذی ّبی الصم ٍ کبفی ثشای ٍسٍد ثِ ایي سؿتِ ًوی ثبؿذ . ٍ الصم  (1

 .اػت دس سًٍذ پزیشؽ دػتیبس ثٌحَی حیغِ ّبی ًگشؿی ٍ تؼْذ کبسی افشاد هَسد ثشسػی کبفی لشاس گیشد

ػیؼتن آهَصؿی دس اکخش داًـگبّْب ؿشایظ هَحش ثشای تشثیت رشاحبًی کبسآهذ سا دس اختیبس لشاس ًوی دّذ  (2

 .ٍ اکخش آًْب پَؿؾ کبفی ثشای آهَصؽ ّوِ تًَوٌذی ّبی هَسد اًتظبس سا ًذاسًذ

 .اػضبی ّیئت ػلوی اًگیضُ کبفی ثشای ٍلت گزاسی ٍ تشثیت هَحش سا ًذاسًذ (3

 .بػت ثشای تشثیت رشاحبى کبسآهذ ٍرَد ًذاسدهٌبثغ ٍ ػبختبس هٌ (4

 .آیٌذُ ؿغلی هجْن ثبػج کبّؾ اًگیضُ ٍسٍد ثِ ایي سؿتِ گشدیذُ اػت (5

 

 :ترنامه راهثردی رشته جراحی عمومی

تَلیذ ؿتبثبى داًؾ ٍ ثِ تجغ آى اثذاع سٍؽ ّبی ًَیي تـخیلی ٍ دسهبًْبی هذسى ًظبم ػالهت سا ثب تحَل 

في آٍسی ّبی رذیذ ػجت ٍسٍد عت ثِ ػشكِ ّبی هٌْذػی ثبفت ، ػبختبسّبی  ثضسگی هَارِ کشدُ اػت .

ػلَلی ٍ هذاخلِ دس ّؼتِ ػلَلْب ٍ هَلکَلْب ؿذُ ٍ افمْبی رذیذی سا دس پیؾ سٍ گـَدُ اػت . ایي 

تحَالت هٌزش ثِ هحذٍد ؿذى داهٌِ ػولکشد ٍ ػوك ثخـیذى ثِ داًؾ تخللی گشدیذُ ٍ اص عشفی دیذگبُ 

گبُ ربهغ ثِ ثیوبس ثبص داؿتِ اػت . ثؼجبستی چبلؾ فَق تخلق گشائی )تحت تخلق گشایی ( عجیت سا اص ً

  . اص الضاهبت هذسًیؼن دس ًظبم ػالهت اػت

ّوضهبى ثب افضایؾ آگبّی ّبی ربهؼِ ٍ حضَس ثیـتش هشدم دس ػشكِ اداسُ حکَهت ّب ) دهَکشاػی ( ، 

هبًی ، ػیش كؼَدی یبفتِ ٍ ثب تَرِ ثِ گشاًی خذهبت اًتظبسات ایـبى دس دػتیبثی ثِ خذهبت ثْذاؿتی ٍ دس

ًَیي ؛ ٍ چبلؾ ثضسگ هحذٍدیتْبی هٌبثغ ، ثبصًگشی ػیؼتن ػالهت دس دػتَس کبس غبلت حکَهتْب لشاس گشفتِ 

  .اػت

دس کـَس هب ػغح ثٌذی خذهبت ثؼٌَاى یک ساُ حل گزاس ثِ ربهؼِ ایذُ آل اسائِ ؿذُ اػت . دس ػٌذ صیؼت 

یبثی ثِ سٍؿْبی کن ّضیٌِ دسهبى ثیوبسیْب ثِ ػٌَاى ساُ حل اػبػی ، پیـٌْبد گشدیذُ ، ٍلی فٌبٍسی ًیض دػت

ثِ ًظش هی سػذ دػتیبثی ثِ ثْتشیي الگَسیتوْبی تـخیلی ٍ دسهبًی هجتٌی ثش ؿشایظ التلبدی ، ارتوبػی ٍ 

  .فشٌّگی پضؿکی هجتٌی ثش ؿَاّذ ( ثْتشیي ساُ حل ثبؿذ

تِ اص پظٍّؾ سا ثب خَد ثِ ّوشاُ داؿتِ ٍ ثؼٌَاى یک دیذگبُ ، ػبختبس هٌبػت ایي ًگشؽ پَیبئی تحَل ثشخبػ

خَد سا علت هی کٌذ . هؼوبسی ایي ػبختبس ثب ًمـِ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ثب حشکت اص پبئیي ) گشٍُ ( ثِ ثبال 

  . ٍ رْت گیشی ًبؿی اص اسصؽ ّب ) ػذالت ( اهکبى پزیش خَاّذ ثَد

ثب تَرِ ثِ هَضَػبتی کِ گزؿت ، ثشًبهِ ساّجشدی سؿتِ رشاحی ثب ّوفکشی كبحجٌظشاى ٍ ثٌب ثِ خَاػت 



ثب تـکیل  4831ػیبػتگزاساى ػالهت ٍ دػتَس ٍصیش هحتشم ثْذاؿت دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿکی دس ثْبس ػبل 

توبدی هَسد کویتِ ساّجشدی ثب حضَس هذیشاى گشٍُ ّبی رشاحی ػشاػش کـَس آغبص ؿذ ٍ عی رلؼبت ه

ثشسػی ٍ تکویل لشاس گشفت. ایي ثشًبهِ ثب ّوفکشی ّوِ كبحجٌظشاى ٍ ثٌب ثِ خَاػت ػیبػتگضاساى ػالهت 

ؿکل گشفتِ ٍ ثؼلت هتغیش ثَدى ؿشایظ ٍ دس دػتشع ًجَدى ثؼیبسی اص الضاهبت ثشًبهِ ثلَست کَتبُ هذت ٍ 

ذف دػتیبثی ثِ ؿبخق ّبی تَػؼِ ػالهت هیبى هذت اسائِ گشدیذُ اػت. دس ایي ثشًبهِ دٍسًوبی سؿتِ ثب ّ

 ػبلِ کـَستکیِ ؿذُ اػت 02هجتٌی ثش ػٌذ چـن اًذاص 

ٍ دس سػبلت ایي سؿتِ ّن تالؽ ؿذُ اػت کِ ػغح ػلوی ٍ ػولی داًؾ آهَختگبى استمب یبفتِ ٍ ثب تبهیي 

تبکیذ گشدیذُ پیـگیشاًِ ػالهت ربهؼِ ثبػج سفبُ هشدم ؿًَذ.دس ایي ثشًبهِ ثش اسصؽ ّبی هؼٌَی ٍ ػلوی 

 .اػت

اص هـخلبت هْن ایي ثشًبهِ تَرِ ثِ توبهی اّذاف ػیٌی ٍ اسائِ فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ ایي اّذاف ثَدُ 

 .اػت

ٍاص رولِ چبلؾ ّبی هْن پیؾ سٍ ، تحلیل تذسیزی رشاحی ػوَهی ٍ تضؼیف ربیگبُ ػلوی ، ارتوبػی ٍ 

ص تغییش سٍؽ صًذگی رَاهغ ، حَادث عجیؼی ٍ التلبدی آى هی ثبؿذ . دس حبلیکِ ثؼلل ثیوبسیْبی ًبؿی ا

  .اًؼبًی ، رٌگ ّب ٍ ... ًیبص ثِ آى ػیش فضایٌذُ ای داسد

اص عشفی ثؼلل فَق ، اًتخبة ایي سؿتِ اص اٍلَیت اٍل داًـزَیبى خبسد ؿذُ ٍ فبسؽ التحلیالى ًیض غبلجب ثِ 

  .دًجبل تحلیل دس سؿتِ ّبی فَق تخلق هی ثبؿٌذ

ّن تالؽ ؿذُ اػت کِ ػغح ػلوی ٍ ػولی داًؾ آهَختگبى استمب یبفتِ ٍ ثب تبهیي  ٍ دس سػبلت ایي سؿتِ

پیـگیشاًِ ػالهت ربهؼِ ثبػج سفبُ هشدم ؿًَذ.دس ایي ثشًبهِ ثش اسصؽ ّبی هؼٌَی ٍ ػلوی تبکیذ گشدیذُ 

 .اػت

ذاف ثَدُ اص هـخلبت هْن ایي ثشًبهِ تَرِ ثِ توبهی اّذاف ػیٌی ٍ اسائِ فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ ایي اّ

 .اػت

 .خالكْبی اص ثشًبهِ ساّجشدی سؿتِ رشاحی ػوَهی ثِ ؿشح ریل هیجبؿذ

 

 

 دور نمای رشته تخصصی جراحی عمومی

ػبلِ کـَس ربیگبُ ػلوی ٍ  02ثب ّذف دػتیبثی ثِ ؿبخق ّبی تَػؼِ ػالهت هجتٌی ثش ػٌذ چـن اًذاص 

( ثشای ایي سؿتِ تجییي ًوَدُ ٍ ثب تَػؼِ ارتوبػی هٌبػجی )ستجِ اٍل دس پظٍّؾ ٍ اسائِ خذهبت دس هٌغمِ 

همغؼی سٍؿْبی آهَصؿی ) ثب ّذف دػتیبثی ثِ اػتبًذاسد ّبی رْبًی آهَصؽ ( رشاحبًی تشثیت ًوبئین کِ 

پَیب دس کؼت داًؾ ٍ تکٌیک ، خالق دس ثَهی کشدى ػلن ٍ تکٌَلَطی ، تَاًوٌذ دس هؼئلِ یبثی ٍ حل آى ٍ 

  .جی ٍ اخالق حشفِ ای ثبؿٌذپبیجٌذ ثِ اسصؽ ّبی فشٌّگی ٍ هزّ

رشاحبًی کِ ًمؾ هبدسی سؿتِ سا ثب ٍػؼت دادى داهٌِ اداسُ ٍ دسهبى ثْیٌِ ثیوبساى هشتجظ ٍ هزشٍحیي 



  .حَادث ایفب ًوبیٌذ

 

 

 رسالت رشته تخصصی جراحی عمومی

ك رشاحبى ػوَهی کـَس دس ًظش داسًذ ػغح ػلوی ٍ ػولی داًؾ آهَختگبى ٍ داًـزَیبى خَد سا اص عشی

اكالح فشآیٌذ ّبی هشتجظ ، استمبء دادُ ٍ ثب تَػؼِ پظٍّؾ ّبی ثٌیبدی ٍ کبسثشدی ، هـکالت ػالهت سا 

کبّؾ ٍ ثب تبهیي پیـگیشی ربهغ هـتول ثش پیـگیشی اٍلیِ ، ثیوبسیبثی ، تـخیق ٍ دسهبى ، هَرجبت استمبء 

  .ػغح ػالهت دس ربهؼِ ٍ ثِ ٍیظُ ثیوبساى حبدحِ دیذُ سا فشاّن آٍسًذ

دس ایي ساػتب تشثیت ًیشٍی اًؼبًی هتخلق ٍ آؿٌب ثِ حیغِ ّبی ربهؼِ ؿٌبختی ) التلبدی ، ارتوبػی ، 

  . فشٌّگی ٍ لبًًَی (ٍ ّوچٌیي ثبصآهَصی ایـبى سا ثؼْذُ هی گیشد

اسصؿْبی اخاللی ٍ سػبیت حمَق اًؼبًْب ، دس عشاحی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ اسائِ خذهبت ثبلیٌی ٍ پظٍّـی اص 

  .ٍ الضاهبت ارتٌبة ًبپزیش هحؼَة هی ؿَداكَل 

 

 

 های كلیذی عملکرد رشته تخصصی جراحی عمومی ارزشها وزمینه

  :الف( ارزشها

  اسصؽ هؼٌَی ٍاالی ًزبت یک اًؼبى ) هؼبدل ًزبت توبم اًؼبًْب ( ٍ سػبیت هٌـَس حمَق ثیوبساى ( 1

 پظٍّـی – آهَصؿی: )  ّبی گیشی تلوین دس ای حشفِ ٍ اخاللی –سػبیت اكَل ٍ اسصؿْبی اػتمبدی  ( 2

  (هذیشیتی ٍ دسهبًی –

  ایزبد هحیظ کبسی ػبلن ٍ اهي ( 3

  استمبء هؼتوش کویت ٍ کیفیت داًؾ ٍ ثیٌؾ ٍ هْبست ٍ ّوچٌیي ًَ آٍسی ٍ خاللیت دس صهیٌِ کبسی ( 4

دس صهبى هٌبػت اص آؿٌبیی ثب هحذٍدیت ّبی حشفِ ای خَد ٍ اسربع ثِ هَلغ ، تمبضبی کوک ٍ هـبٍسُ  ( 5

  ّوکبساى ػبیش گشٍُ ّبی پضؿکی

 ػذالت هحَسی دس حَصُ ػالهت ( 6

 

  :های كلیذی عملکرد ب( زمینه

  تَػؼِ آهَصؽ ( 1

  تَػؼِ پظٍّؾ ( 2

  اكالح فشآیٌذّب ( 3

  استمبء خذهبت ػالهت ( 4

  ربیگبُ حشفِ ای ( 5



 اهذاف راهثردی رشته تخصصی جراحی عمومی

  .کوی ٍ کیفی داًؾ ٍ هْبست داًؾ آهَختگبى ٍ داًـزَیبىاستمبء ػغح  ( 1

  .(E.B.S )گؼتشؽ ٍ استمبء آهَصؽ رشاحی هجتٌی ثش ؿَاّذ ( 2

  .ثؼظ پظٍّؾ ٍ تحمیمبت ( 3

  .اكالح لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ ( 4

  .تجذیل گشٍّْبی آهَصؽ رشاحی ثِ هشاکض هذیشیت داًؾ رشاحی ( 5

  .ّبی خبف ) ػبلوٌذاى ، اعفبل ٍ ... ( هتٌبػت ثب اّذاف ّضاسُ ػَم گؼتشؽ خذهبت هٌبػت ثب گشٍُ ( 6

  .افضایؾ ػغح کوی ٍ کیفی خذهبت رشاحی ثِ ثیوبساى تشٍهبئی ( 7

 تجییي ربیگبُ تؼْذات حشفِ ای ٍ استمبء آى دس ػیؼتن ػالهت کـَس ( 8

 

  :معرفی افراد تنام و مانذگار این رشته

ثذٍى ؿک ًبم پشٍفؼَس ػذل ثؼٌَاى پذس سؿتِ رشاحی دس ایشاى هبًذگبس اػت. ثِ ّوشاُ ایـبى رشاحبى ثٌبم 

دیگشی ّن دس کـَس هـغَل فؼبلیت ثَدُ اًذ . اص رولِ پشٍفؼَس ّبؿویبى ٍ دکتش ٍحَلی کِ اکخش رشاحبى 

الهی ٍ ثب ٍلَع رٌگ تحویلی ًؼل لذیوی کـَس اص ؿبگشداى ایي ثضسگبى ّؼتٌذ. دس دٍساى پغ اص اًمالة اػ

ػشاق ، رشاحبى ػوَهی ًمؾ ثشرؼتِ ای سا دس خذهت سػبًی ثِ هلذٍهبى ٍ هزشٍحبى دس ثیوبسػتبًْبی 

كحشایی ٍ ؿْشّب ثؼْذُ داؿتِ اًذ ٍ ربى اًؼبًْبی فذاکبس صیبدی سا ًزبت دادُ اًذ ٍ دس ایي ساُ ؿْذایی سا 

 .هبًذگبس خَاّذ هبًذّن تمذین ًوَدُ اًذ ًبم ایي ػشافشاصاى ّویـِ 


