
 متخصصین داخلیویژه دیالیز  دوره آموزشی

ساعت  411در مدت  وطراحی شده است  ،که نفرولوژیست ندارند یاین دوره مخصوص متخصصین داخلی شاغل در مناطق محروم

 فراگیرطبق توافق مدرس و  کارورزی بالینی می تواند .اجرا میشود (،کارورزی بر بالین بیمارساعت  69و  تئوری ریسدت ساعت 14)

 برنامه ریزی و اجرا شود.  ماه، 3، حداکثر در طی یا متناوبماه  4در طی پیوسته  ساعت و 1انه روز صورت به

 :متخصصین داخلی واجد شرایط

نشگاهها با معاون درمان دا توسطو های محروم دارای بخش دیالیز که نفرولوژیست ندارندستانمتخصصین داخلی شاغل در شهر

 رفی میشوندعم خدمتذکر محل 

 مسئول برگزاری دوره:

 تابعه انجمن نفرولوژی ایران با همکاری نفرولوژیستهای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و بخشهای دیالیز

 :واجد شرایط آموزش این دوره بخش ها و دانشگاه های

 باشندنفرولوژی مرکز آموزش فلوشیپ  هکشور کعلوم پزشکی دانشگاههای  بیمارستانهای -4

سه نفرولوژیست  ،دوره فارغ التحصیلی 41حداقل باشند و آموزش متخصص داخلی ان که مرکز دانشگاههای مراکز است -2

 داشته باشندالیز یتخت د 41بیش از  بخش دیالیز آموزشی فعال با ( ویک نفر با رتبه دانشیاری )شامل حداقل هیئت علمی

محل  بصورت کتبی و عملی در بالین بیمار انجام میشود، گواهی یک ساله با ذکردر صورت موفقیت در آزمون پایان دوره که 

صادر خواهد شد. مدت اعتبار این گواهی یک ساله و مخصوص بخش دیالیز  ،توسط انجمن نفرولوژی ایرانخدمت در منطقه محروم 

 ذکر شده در گواهی خواهد بود.

 :ظرفیت دوره

 نفر 4تا  9

 :هزینه اجرا

وعه آموزشی جهت تامین هزینه در صد به مجم 31به مدرسین و  01 میلیون تومان به ازای هر نفر که 1هر نفر  64برای سال 

 .درصد به مبلغ سال قبل افزوده خواهد شد 41در سالهای بعدی هر سال ها تعلق میگیرد 

 

 



 کوریکولوم آموزشی:

مورد بیمارن مطرح شده  در گروهیبحث  وساعت(  4)صورت تدریس ه بکه جلسه آموزشی تئوری تشکیل میشود  2در هر روز  

(Case discussion)  دخواهد بوو حل مسئله.  

 

 ساعت( 2) جلسه دوم مدرس یا مدرسین

  

 برنامه تئوری ساعت( 2) جلسه اول

 Management of CKD stage نفرولوژیست
4 & 5 

Approach to the 
patient with CKD 
Stage 1-4 

 

 روز اول

پرستار  ،نفرولوژیست

 دیالیز

Hemodialysis 
Apparatus, 
Dialysis Water and 
Dialysate 

Physiologic 
Principles and Urea 
Kinetic Modeling 

 

 روز دوم

 Chronic Hemodialysis نفرولوژیست
Prescription 

Acute Hemodialysis 
Prescription 

 

 روز سوم

جراح عروق و 

 نفرولوژیست

Arteriovenous Vascular 
Access Monitoring and 
Complications 

Arteriovenous 
Fistulas and Grafts- 
Venous Catheter 
Access 

 روزچهارم

 Complications during نفرولوژیست

Hemodialysis- Case 
discussions 

Anticoagulation روز پنجم 

 Psychosocial Issues Use of Dialysis and نفرولوژیست
Hemoperfusion 
in the Treatment of 
Poisoning 

 روز ششم

 Nutrition Cardiovascular نفرولوژیست
Disease 

 روز هفتم

 Hypertension نفرولوژیست

hypertension in dialysis 
patients 

Diabetes mellitus in 
dialysis patients 

 روز هشتم

 Infections Hematologic نفرولوژیست
Abnormalities 

 روز نهم

 Dialysis in Infants and نفرولوژیست
Children 

CKD- Bone mineral 
disease 

 روز دهم

 Nervous System and نفرولوژیست
Sleep Disorders 

Obstetrics and 
Gynecology in 
Dialysis Patients 

 روزیازدهم

 روز دوازدهم Case discussion Patient volume نفرولوژیست



control (Dry Weight) 
   

 مآخذ:

1. Handbook of Dialysis, fifth edition, 2015 (John T. Daugirdas, Peter G.Blake, Todd S. Ing) 
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