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  :اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
 كودكان پ شهيد بهشتي فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطاندانشيار د ع دكتر پيمان عشقي   •
 كودكاناستاد د ع پ بقيه اهللا وفوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان دكتر حسن ابوالقاسمي   •
 كودكاندانشيار د ع پ ايران وفوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان   دكتر شهال انصاري   •
 كودكانوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان  دانشيار د ع پ تهران وفدكتر محمد علي احساني   •
  كودكاندانشيار د ع پ شهيد بهشتي وفوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان دكتر ثمين علوي   •
   كودكاندانشيار د ع پ شهيد بهشتي وفوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان  دكتر نادر ممتاز منش    •

 :سرطان كودكان وخون دوره اسامي اعضاي كميته راهبردي 
 كودكاناستاد د ع پ ايران وفوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان دكتر پروانه وثوق   
  وفوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان كودكانشهيد بهشتياستاد د ع پ  دكتر محمد تقي ارزانيان 
  انكودكاستاد د ع پ اهواز وفوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان   دكتر خدامراد زنديان 
 )مجري  كميته(كودكان استاد د ع پ بقيه اهللا وفوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان دكتر حسن ابوالقاسمي   
 )دبير كميته (كودكاندانشيار د ع پ شهيد بهشتي فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان  دكتر پيمان عشقي   
 كودكان هاي خون و سرطان   وفوق تخصص بيماريشهيدبهشتياستاديار د ع پ دكتر مهشيد مهديزاده   

 :همكاران كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي اسامي 
، دكتر ابوالفتح   )مسئول واحد تدوين  (دكتر سيدمنصور رضوي  : ،نمايندگان منتخب وزير  دكتر محمدعلي محققي  دبير شورا         

 وخـانم    دكتر مهدي پناه خـواهي     ،محمد علي صحرائيان   دكتر   ،دكتر محمد رضا فرتوك زاده    دكتر رضا لباف قاسمي،    ،المعي
دكتـر علـي     : ،نمايندگان دانشگاههاي علـوم پزشـكي      دكتر مهرداد حق ازلي    : معاونت سالمت  ه راد،نمايند نلهه ملكا دكترا

اميرهوشنگ مهـر   دكتر )تهران(شريفيدكتر سيدرسول مير   )مشهد(دكتر محمدمهدي قاسمي  )شهيد بهشتي (صفوي نائيني 
 دكتـر علـي مـشكيني     )گـيالن (دكتر علـي حميـدي مـدني       )اهواز(دكتر احمد فخري     )ايران (دكتر شهرام آگاه   )يزد(پرور

زنـان  (گيالنـي   دكتـر ميتـرا مـدرس     ومجريان كميته هـاي راهبـردي خـانم         )همدان(دكتر محمد علي سيف ربيعي    )تبريز(
 )داخلي  (دكتر مهدي صابري فيروزي    )يجراحي عموم (اله پيروي   دكتر حبيب )روانپزشكي(دكتر مريم رسوليان   خانم)وزايمان

  ريحانه بنازادگانخانم   و برنامه ريزي آموزشيوكارشناس كميسيون تدوين)كودكان (دكتر علي رباني
  

  :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي 
وم پزشكي ايران ، تهران ، شهيدبهشتي ، شيراز ، اصفهان ، يزد ، هاي عل هاي پزشكي دانشگاه روساي دانشكده

دكتر فاطمه السادات ،كيش  فراسترسولترتيب آقايان دكتر ، بهاهواز،شهركرد،گيالن،تبريز،كردستانمازندران ،
دكتر ،سيدحمزه حسينيدكتر،يميكر مهراندكتر، رزمجوحسندكتر،نجابتمحمود دكتر ،دكتر علي حائري،نيري

 و عليرضا مظفريكترد،مومنيدكتر علي ،حيدرزاده آبتينكترد، اسكوئي سواديداريوش دكتر ،بهرام نيكخو
 شكيبي دكتر محمدرضا،)تهران ( ، دكتر سيدمنصور رضوي ) مشهد ( مجيد ابريشميدكتر:نمايندگان منتخب وزير

 فروردينكترمجيدد ،)شهيدبهشتي(ممتازمنشنادردكتر،)شهيدبهشتي(هاشمي زاده اميرحسين قاضيردكت،)كرمان(
مديركل دفتر امور حقوقي و ، گسترش وارزيابي دانشگاههاي علوم پزشكي مدير كل دكتر امير محسن ضيائيو) شيراز(

  وزش پزشكي و تخصصي ، دكتر نيره اسالمي و فرانك باميان كارشناسان دبيرخانه شوراي آم
  : ريزي آموزشي  اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين و برنامه

ـ دكتر الهام ) يست ژپاتولو( ـ دكتر محمدتقي حقي آشتياني ) خون و سرطان بالغين ( دكتر رمضانعلي شريفيان 
  )راديوتراپيست ( مان حداد ـ دكتر پي) خون و سرطان كودكان ( شاهقلي 
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  خون و سرطان كودكان 
Pediatric Hematology and Oncology 

در زمينه تشخيص، درمان، دانش آموختگان اي از طب كودكان است كه  شاخه ،كودكانخون و سرطانفوق تخصصي دوره
   سالگي فعاليت مي16 انتهاي  تاهاي سالمت كودكان از بدو تولد و مراقبتبيماري هاي خون و سرطان كودكان شگيري پي

 .نمايند

 . ماه است 24طول اين دوره 

 16 رشد جمعيت زير     افزايش هجري شمسي و به واسطه       60در ايران در دههكودكان خون و سرطاندورهاندازي  به دنبال راه
اكتـسابي و مـادرزادي   هاي مادرزادي خوني  هاي خوني اطفال و بيماري و نيز اهميت روزافزون بيماري% 30سال كشور تا حد  

هاي علوم     در دانشگاه  دورهدرمان، اقتصاد پزشكي و اجتماعي، گسترش كمي و كيفي اين           بهداشت و   ي  ها  در عرصه كودكان ،   
افـزاري و     افزاري، نرم   تأمين نيروي انساني، امكانات سخت    . پزشكي سراسر كشور از اهميت راهبردي برخوردار گرديده است        

باشـد كـه در برنامـه          مـي  دورههاي آموزشـي ايـن        نامه نيازمند بازنگري در بر    دورهمديريت مبتني بر اهداف راهبردي اين       
بـه منظـور بـازنگري در       . مورد تاكيد قرار گرفته اسـت        1386 در سال    كودكانتخصصي خون و سرطان        فوق دورهراهبردي  

 كميته تدوين برنامـه در دبيرخانـه شـوراي آمـوزش            1388برنامه هاي موجود و تدوين يك برنامه واحد كشوري ، در سال             
مجري برنامـه   انوني ، در اختيار دانشگاه هاي       ق و تخصصي تشكيل گرديد و برنامه حاضر تدوين و پس از طي مراحل               پزشكي

  . قرار گرفته است 
 و دانشگاهيان استقبال مي نمايد و آن را در بازنگري هـاي بعـدي               صاحبنظرانكميته تدوين اين برنامه ، از نظرات ارزشمند         

   . ار خواهد دادرمورد استفاده ق
  كميته  تدوين برنامه دوره فوق تخصصي 

 خون و سرطان كودكان 
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   : دوره در جهان وايران تاريخچه وسيرتكاملي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : در جهان
 ـ كه سودمندي كموتراپي در درمان  در اياالت متحده آمريكا پس از مطالعات آقاي فاربر و همكاران1948در سال 

رشته تاسيس ها در زمينه كموتراپي را بنياد نهادند كه زمينه اوليه   بودند ـ گروه ملي همكاري لوكمي حاد را ثابت كرده
انجمن پزشكان كودكان آمريكا اين زيرشاخه را در ، متعاقب اين رخداد . گرديدفراهم تخصصي خون و سرطان  فوق

  . چنين تشكيالتي شكل گرفت سميت شناخت كه تدريجاً در اروپا نيز طب كودكان به ر
هاي  هاي وابسته به سلول اي وسيع و پيچيده از بيماري مجموعه،  خون و سرطان كودكان ه تخصصيحيطبه تدريج ،  

 خون و هاي  بدخيمي: نظير تليالوند آ خون محيطي و سيستم رتيكولو،هاي آنها در مغز استخوان  ساز خوني و پيش
 دوره سال اخير اين 50 در )7.(رادر بر گرفتهاي سيستم انعقاد و فيبرينوليز هاي بدن؛ و بيماري ها و ارگان ساير بافت

  . شود   در جهان آموزش داده ميمراكز علمي و پژوهشي معتبردر بيش از يكصد دانشگاه و 
  

  : در ايران
دانشگاه ( مركز آموزشي درماني كودكان مفيد 2 در 1367  فوق تخصصي خون و سرطان اطفال در ايران از سالدوره

به حيطه آموزش فوق تخصصي وارد ) دانشگاه علوم پزشكي ايران(اصغر  و حضرت علي) علوم پزشكي شهيد بهشتي
در  و 1373تخصصي ديگر به ترتيب در دانشگاه علوم پزشكي اهواز در سال  دو مركز آموزشي فوقدر ادامه ،  .شد 

را كسب خون و سرطان كودكان  نيز مجوز تربيت دستيار فوق تخصصي 1386وم پزشكي شيراز در سال دانشگاه عل
 دانشگاه علوم پزشكي سراسر 24اند كه در  التحصيل شده  نفر در اين دوره فارغ65 تعداد 1388تا سال . )8 (.اند نموده

  .كشور مشغول به خدمت هستند
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  : است بنا به داليل زير ، تداوم تربيت نيروي فوق تخصصي در اين دوره ضروري
از جمله ) ها اي، محيطي و بدخيمي اعم از تغذيه(هاي خوني مادرزادي و اكتسابي  شيوع باال و ادامه گسترش بيماري* 

روند ضرورت جدي  ها از معضالت استراتژيك سالمت در كشور ما بشمار مي تاالسمي، هموفيلي و هموگلوبينوپاتي
از طرف ديگر پرهزينه بودن تشخيص و درمان اين . سازد ار ميگسترش نيروهاي انساني مجرب در اين زمينه را آشك

 گزيده اي از آمار و ارقام موجود به شرح .كند  را جهت حفظ منابع ملي دو چندان مي ترخصصيتها نياز به فعاليت  بيماري
  : زير است 

  بيمار هموفيلي8000 و  بيمار تاالسمي شديد18000 حدود 1387تا سال : هاي خوني ارثي خاص ـ شيوع باالي بيماري
  . نفر تخمين زده مي شود80  و300  حدوددر حال حاضر ساالنه تاالسمي و هموفيلي به ترتيب. تشخيص داده شده است 

شود كه اين جدا از ساير  دوسوم كل يارانه داروئي كشور صرف همين دو بيماري ميكه الزم به يادآوري است  ). 12و9(
باشد كه مداخله كارشناسانه و فوق  هاي اقتصادي و اجتماعي اين دو بيماري مي ان و ساير هزينههاي درم ها و هزينه يارانه

  ). 9(طلبد   در اين زمينه ميراتخصصي 
 بيمار كودك سرطاني جديد در كشور توسط 1000حدود در يك بررسي يك ساله ،  1383تنها در سال  :ها سرطانـ 

  ).8 (. است هانجمن خون و سرطان اطفال به ثبت رسيد
مهم در نواحي شمالي و جنوبي ). 15(هاي  و هموگلوبينوپاتي )11وG6PDD)10  بااليفراواني: هاي مادرزادي خوني كمـ 

  .كشور گزارش گرديده است
. در نقاط مختلف كشور) مسموميت با سرب(و محيطي ) از جمله فقر آهن (اي هاي تغذيه خوني كمفراواني باالي ـ 
  )16و14و13(

هاي  هاي نقص ايمني اوليه، بيماري از جمله بيماريمغز استخوان هاي مادرزادي و يا اكتسابي نيازمند پيوند  ماري ـ بي
 پيوند مغز هاي هاي فانكوني و آنمي آ پالستيك اكتسابي درصد روزافزوني از مراجعين به درمانگاه ذخيره چربي، آنمي

  . دهد  تشخيص بهتر تشكيل ميهاي فاميلي و امكانات  را به دليل ازدواجاستخوان
  .  به مراكز سرپايي و بستري و بهداشتي درماني كشور باالست مرتبطحجم مراجعات بيماري هاي * 
 حضور اعضاي هيات علمي كه اين دوره را طي  ،باال بردن سطح استانداردهاي آموزشي در مقاطع مختلف آموزشبراي * 

  . ضروري است كرده اند ، در مراكز دانشگاهي 
  .  كمك خواهد شد خون و سرطان كودكانبا توسعه منطقي اين دوره در كشور ، به توليد علم در زمينه * 
 در دانشگاه هاي معتبر دنيا وجود دارد و پيشرفت دانش و فناوري در اين حيطه تخصصي 1948اين دوره از سال * 

  .  باشند ايجاب مي كند كه دانشگاه هاي واجد شرايط كشور نيز فعاليت داشته
 ناشي از دخالت Malpractice موجب كاهش خون و سرطان كودكانحضور افراد حاذق در برخورد با بيماري هاي * 

  . هاي غيرتخصصي در كشور مي شود 
اين دوره و هيات ممتحنه  راه اندازي يا تداوم تربيت نيرو در اين مقطع تخصصي ، توسط كميته برنامه ريزي راهبردي* 

  . قرار گرفته است مورد تائيد 
خون و سرطان انتظار مي رود ، با گسترش منطقي و مطابق با نياز اين دوره دانشگاه هاي كشور ، بار بيماري هاي * 

  .  در كشور كم شود ، شاخص هاي بهداشت روان در خانواده ها و جامعه ارتقا يابد كودكان
  . در نمي شود  گسترش اين دوره موجب تضعيف رشته مابايد توجه داشت كه* 
 به موضوعات مربوطه كودكان دستياران دوره تخصصي رشته حجم مطالب ارائه شده در دوره تخصصي كامل نبوده و* 

  . پيدا نخواهند كرد كافي اشراف 
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۷      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

  : ده سال آينده دوره در  در اينمتخصصحدود نياز به تربيت 
  
  
  
  
  
  

  

  
  

                                            Philosophy (Beliefs & Values) ) :ارزش ها و باورها(فلسفه 

  
  
 
 

 

  
                                                                                   :Mission):ماموريت(رسالت 

  
  
  
 

                                                                            :Vision):چشم انداز(دورنما
                    

 
                    

  
  
  
  

  

  
  
  

:اكيد مي شوددر تدوين اين برنامه ، بر ارزش هاي زير ت
   احترام به حقوق كودكان-1
   احترام به منشور حقوق بيمار-2
  رعات مصالح و منافع ملي-3
   حفظ شئون و حقوق و حريم همكاران -4
  اي  حرفهاخالق پاسداري از -  5
  تاكيد بر انسجام حرفه اي-6

رسالت اين دوره ، تربيت نيروهاي متخصص آگاه به مسائل علمي روز ، توانمند ، مسئوليت پذير و حساس به سالمت افراد و 
است كه تخصص خود را در زمينه هاي پيشگيري ، تشخيصي ،  خون انكولوژي كودكان تخصصيفوق جامعه در حيطه 

 .ني ، آموزشي و پژوهشي در اختيار افراد وجامعه قرار دهند درما
 

ها، هموفيلي، سرطان و پيوند مغز   و تأمين سالمت در هموگلوبينوپاتيي، پژوهشيدر زمينة آموزشر ده سال آينده ما د
  : رده اول را در كشور هاي در حال توسعه  خواهيم داشت1404  به شرح ذيل تا سالكودكاناستخوان 

  .تامين نمايدهراستان كشور بتواند بيماران خويش را از نظر تشخيص ، درمان و مراقبت  -
ها، هموفيلي، سرطان و پيوند مغز   مركز دركشور ما بتواند ميزبان كودكان بيمارخون ،هموگلوبينوپاتي3حد اقل  -

 استخوان از كشورهاي منطقه و همسايه باشد تا از اعزام آنها به كشورهاي دوردست بي نياز شوند
 كشورهاي در حال توسعه  كسب رتبه اول توليد علم و مقاالت معتبر مرتبط با رشته در  -
ها،  بويژه هموگلوبينوپاتي(عضويت در كميته هاي علمي انجمن هاي معتبر علمي بين المللي مرتبط به رشته -

 )كودكانهموفيلي، سرطان، انتقال خون و پيوند مغز استخوان 
 

 نفر فوق تخصص خون 9/1 سال ،18هزار نفر جمعيت زير 100وره به ازاي هردر اياالت متحده آمريكا به عنوان خاستگاه اين د
  .مي باشد4/0در مورد ايران )1388(وسرطان كودكان وجود دارد كه اين رقم در حال حاضر

با هدف .  ميليون نفراست20 حدود آينده  سال10در سال كشور16صد تقريبي جمعيت زير رشد جمعيت،در  نرخ باتوجه به
با در نظر گرفتن اقتصاد سالمت و امكانات موجود دالنه جمعيت كل كشور به خدمات دانش آموختگان اين دوره عادسترسي 

 سال آتي ، 10شور هدف گذاري كنيم،حدود نياز كشور در ك برابر شاخص فوق رادر5/1 ،آينده  سال10براي رصورتيكه دركشو
 اين دوره در كشور مشغول ارائه خدمات هستند كه با كسر آن  نفر فوق تخصص در60در حال حاضر حدود . نفر مي باشد 120

   نفر مي باشد60سقف نياز 
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۸      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

                                            Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                                      :Roles: در جامعهدانش آموختگان هاينقش 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 : قادر باشنددورهانتظار مي رود كه تربيت يافته گان اين
جام داده و با با برقراري ارتباط موثر با بيمار ، والدين او و افراد تيم سالمت  ، شرح حال و  معاينات تخصصي ان •

انجام پروسيجرهاي تشخيصي موردنياز در حد امكانات موجود كشور ، درخواست و يا درخواست منطقي آزمايشات 
 . و بيماران و با تفسير نتايج ، ادغام اطالعات و استدالل باليني، بيماري را تشخيص دهند 

ا استفاده از تمامي امكانات موجود اعم از درمان با انتخاب رويكرد مناسب درماني با رعايت مصالح بيمار و كشور و ب •
 هاي دارويي ـ تسكيني و حمايتي ـ جراحي و يا غيرجراحي ، به درمان بيماران مبادرت ورزند

كمك هاي مشاوره اي الزم را به متخصصين ، مراجع قانوني و مديران و سياستگذاران سالمت و مديران اجرائي  •
 .دنقائ كمي و كيفي خدمات  با رعايت مصالح بيمار و كشور ارائه دهكشور در كليه رده ها در جهت ارت

  .مراقبت نمايندو سپس بيماران نيازمند به پيوند مغز استخوان را براي پيوند آماده نموده ، آنها را عمل  •
  .زمينه ارائه طرح هاي پژوهشي پيشنهادي در حيطه تخصصي خود اقدام نماينددر  •
 . والدين ، افراد تيم سالمت و در صورت نياز ، جامعه اقدام نمايند درخصوص آموزش بيماران ،  •
در تدوين راهنما ي درماني تشخيصي و پيشگيري مبتني بر شواهد در سطح  كشور يا منطقه خدمت خود اقدام  •

 .نمايند
  
 
 

  :دانش آموختگان دوره فوق تخصص خون و سرطان كودكان در جامعه نقش هاي زير را ايفا مي نمايند
  در ماني-تشخيصي -
 آموزشي  -
 پژوهشي  -
 اي  مشاوره -
 مديريتي  -
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۹      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

                                                                    :Tasks:دانش آموختگان  حرفه اييفاوظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

 وظايف حرفه اي دانش آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زير است
  : در نقش تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي 

ز  مسئولين مددكاري و در صورت نيا،برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران ، همراهان بيماران ، اعضاي تيم سالمت * 
 .مسئولين نظام سالمت جهت رفع مشكل بيمار 

  . تشكيل پرونده پزشكي براي بيماران * 
  .اخذ شرح حال و انجام معاينات تخصصي و ثبت يافته ها در پرونده * 
  .درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي تشخيصي * 
  .  برنامه مجاز مندرج در اين ) Diagnostic prodcedures( انجام رويه هاي تشخيصي * 
  .  درخواست مشاوره هاي تخصصي موردنياز * 
  . تشخيص بيماري و ثبت آن در پرونده * 
  .دوره انتخاب رويكرد مناسب درماني براي بيماران و بكارگيري آن تا حد مجاز مرتبط با * 
  .تجويز منطقي دارو در درمان هاي دارويي * 
  . تجويز اقدامات توانبخشي موردنياز * 
  . ي بيماران و در صورت نياز ارجاع آنها پيگير* 
  . ثبت اطالعات و تنظيم مدارك پزشكي مرتبط * 

  

  : در نقش آموزشي 
  . آموزش بيماران ، همراهان ، اعضاي تيم سالمت ، دانشگاهيان و جامعه در صورت نياز * 
  .المت مشاركت در تدوين متون آموزشي و دستورالعمل ها در حيطه تخصصي مرتبط با نظام س* 
  يادگيري مادام العمر * 

  
  : در نقش پژوهشي 

  .همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت و دانشگاهي * 
  .نشر يا گزارش نتايج تحقيقات انجام شده به مسئولين نظام سالمت * 
ولين نظام گزارش بيماري ها و مشكالت سالمتي مربوط به حيطه تخصصي در جامعه و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئ* 

  . سالمت 
  

   :  در نقش مشاوره اي
ارائه مشاوره تخصصي به والدين بيماران ، متخصصين ديگر ، مـديران و سياسـتگذاران ، سـازمان ها،بيمـه هـا و            -

  مراجع قانوني
  

  :  در نقش مديريتي 
 كه موضـوع اصـلي ،       در مواردي ) بخش، بيمارستان، استان ،كشور   ( مديريت و رهبري تيم سالمت در كليه سطوح اجرائي         -

  . مشكالت خون و سرطان كودكان است 
  آموزشي و  درماني هدايت و مديريت استفاده از وسايل -
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۱۰      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

   : مورد انتظارومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها
   Expected Competencies & Procedural Skills:                                 

  (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها:   الف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : گردآوري و ثبت اطالعات 
 موثر حرفه ايبرقراري ارتباط  
  تخصصياخذ شرح حال 
  بيماران تخصصياينه ارزيابي و مع  
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي 
  وتنظيم مدارك پزشكيتشكيل پرونده ، ثبت اطالعات 

  :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا
ديدن و تفسير الم خون محيطي و مغـز اسـتخوان ـ الكتروفـورزيس ـ تفـسير       : نظير تفسيرآزمايشات پاراكلينيكي  

 فلوساتيومتري ـ تفسير رنگ آميزي هاي ايمونوهيستوشيميايي
 ام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي  ادغ 
  استنتاج و قضاوت باليني 
 تشخيص بيماري 
 بيمار  حل مساله  جهتتصميم گيري باليني 

   ):Patient Management( اداره بيمار 
  )Patient care( مراقبت از بيمار  
 تنظيم برنامه شيمي درماني  
  )order رويي و نوشتن  نسخه دا( تجويز منطقي دارو  
 و اجراي آن براي بيمار  تشخيصي ـ درماني رويكردمناسبترين نتخاب ا 
 مشاوره پزشكي و ارائه درخواست  
 ارجاع بيمار هاي الزم و  ايجادهماهنگي 
 آموزش بيمار  
 پيگيري بيمار  

  
  : توانمندي هاي ديگر 

 پژوهش  
 مديريت   ورهبري 
 ارائه مشاوره هاي تخصصي 
 بيماران   ودفاع از حقوقحمايت 
 طبابت مبتني بر شواهد 
 كييالكتروناستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع  
 پايش سالمت جامعه 
 تسلط به يك زبان خارجي  

خصصي خود ، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب ودر مقاطع باالتر بر آن ها مـسلط خواهنـد                  دستياران در طول دوره ت    :تذكر  
 .شد
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۱۱      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

  : )درماني  –اقدامات تشخيصي (مهارت هاي پروسيجرال: مهارت: ب
ادگي " دفعات ذكر شده در اين جدول براي      :تذكر انجام هر اقدام در طول دوره محدوديتي نـدارد وبـر           ودفعات   ستا" ری  ي

 . كادر در صورت نياز قابل گسترش است .خواهد بودحسب نياز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  

  :ارند باز دارنده د يا تداخل همپوشانيدر انجام بعضي پروسيجرها  كه با اين دوره ياسامي رشته ها يا دوره هاي
  
  

  
  

  
  
  

                                                             :Educational Strategies  : آموزشي راهبردهاي
  

  
  

  
  

  

Community orientationنگري ـ جامعه1
 Holistic approachنگر  كلرويكرد ـ 2
  Integrated approachـ ادغام و تلفيق 3
  Active learning ـ يادگيري فعال 4
  Problem orientation ـ يادگيري بر پايه حل مسئله 5
، ي يوتراپي، پاتولوژي، روانشناس، رادرشته هاي كودكان اي با  جلسات چند رشته(ها   ـ يادگيري در تعامل با ساير گروه6

  .)بيماري هاي عفوني و غيره بر حسب نياز تغذيه، روانپزشكي ، 
  

 :بعضي پروسيجرهاهمپوشاني در انجام :الف
  ـ هماتولوژي انكولوژي بالغين

   تخصص راديوتراپيـ
  پاتولوژي ـ 

  

 :تداخل حرفه اي:ب
 با انجام كار تيمي قابل اصالح كهدر اين دوره با دوره هماتولوژي انكولوژي بالغين ممكن است تداخل حرفه اي پيش بيايد

 . است

 انجام تعداد دفعات پروسيجر
  براي يادگيري

 كودكان يتخصصدوره وم هاي اقدامات تشخيصي و درماني در كوريكول عالوه بر مهارت
   :شوند موارد زير نيز بايد كسب 

   ) درماني جهت انجام شيمي( گرفتن رگ محيطي مناسب 

  
  حداقل

50  
  100   انجام شيمي درماني داخل رگي

  100  انجام شيمي درماني داخل نخاعي
  50  آسپيراسيون مغز استخوان

  10  بيوپسي مغز استخوان
  100  سير آن و تفتهيه اسمير خون محيطي
  100   و تفسير آن تهيه اسمير مغز استخوان

   براي هر مورد10  آميزي رايت و گيمسا رنگ
   براي هر مورد 10  )  ، آهنSB,PAS(هاي اختصاصي  رنگ آميزي

   مورد2  آفرزيس سلولي و پالسما 
   مورد 10  )استفاده  و نگهداري پورت ( تزريق و بكارگيري صحيح پورت 
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۱۲      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

            :Teaching & Learning Methods    : )روش هاي ياددهي و يادگيري (آموزش  و فنونها روش
   

  
  
  
  
  
  
  
  

 با تأكيد بر مشاركت فعال دستيار ، شامل جلسات گزارش صبحگاهي، ژورنال كالب، گراندراند، didacticهاي شـ رو1
CPCاي هاي چند رشته  ، كنفرانس مرگ و مير، تومور بورد، نشست  

   هاي آموزشي كارگاه: تر هاي كوچك  در گروهdidacticهاي  ـ روش2
 experimental(، آموزش درمانگاهي، آموزش تجربي استاد و شاگردراندو گراندراند: هاي آموزش باليني ـ روش3

learning ray (براي پروسيجرهاي خاص  
  ان و كارآموزانآموزش به رده هاي پائين مثل دستياران كودكان، كارورز: ـ يادگيري از طريق ياددهي4
  Skill labزش در بازي، بيماران استاندارد، آمو سازي، ماكت، نقش هاي شبيه شيوهاستفاده از ـ 5
هاي فردي و گروهي،  پروژهدر ) reflective learning(اي خود  هاي يادگيري مبتني بر تأمل بر عملكرد حرفه ـ روش6

   انجام تكاليف تعيين شده از سوي استاد، مطالعه شخصي و خودجوش، مطالعه گروهي
  ديگر بر حسب اهداف آموزشي اده از روش ها و فنونتف اس-7
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۱۳      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

    :ساختار كلي دوره آموزشي
بخش،واحديا عرصه 

  آموزش
  مدت زمان  محتوي

ها و راهنماهاي   خون و انكولوژي؛ پروتكلهاي آشنايي با اورژانس  كالس درس 
درماني موجود؛ المهاي طبيعي خون محيطي و مغز استخوان؛ مشاهده و 

  يجرهاسمرور پرو

در ابتداي  ماه 1
  سال اول 

بخش بستري خون و انكولوژي 
  كودكان 

  ـ معاينه، شرح حال، برخورد تشخيصي  و درماني 
هاي افتراقي، عوارض بيماري  ها، تشخيص ـ راند روزانه پيرامون پيگيري

هاي  هاي جاري اعم از كموتراپي، ترانسفوزيون و درمان و دارو و درمان
  حمايتي

  ـ آشنائي با داروها
  ها ـ مشاوره بيماران بستري ساير بخش

  يجرها سـ اجراي پرو
  ها ـ مستندسازي روزانه و حين ترخيص پرونده

  )1( ماه 5/18

درمانگاه خون و انكولوژي 
  ن كودكا

 ـ پيگيري اقدامات تشخيصي و درماني و پروسيجرهاي سرپائي بيماران 
  ها ـ مشاوره بيماران سرپائي ساير درمانگاه

به بيماران خون ـ كليه خدمات سرپائي و از جمله تزريق منظم 
  تاالسمي و هموگلوبينوپاتي 

 در )3( ماه 12
طول دوره ، 

   ماه 4سالي 

/ ترمبوز/ واحد هموفيلي
  هموستاز 

  )بستري و سرپائي(

هاي  ها، آشنائي و اجراي پروتكل ـ تشخيص و درمان بيماري
  )ايمنيو ، تولرانس ODپروفيالكسي، درمان در منزل، 

  هاي انعقادي ـ آشنائي و تجويز عملي و صحيح فرآورده
   آنها انعقادي و تفسيرتست هايـ آشنائي با 

   ضد انعقادي ها و داروهاي انعقادي و ـ آشنائي با عوارض بيماري
  ـ مشاوره 

  )2( ماه 1

بخش و درمانگاه پيوند مغز 
 Cell therapyواستخوان 

ساز الزمه  هاي بنيادي خون سازي بيمار و سلول ـ انتخاب بيمار، آماده
هاي  هاي مذكور بر اساس پروتكل جهت پيوند اتولوگ و آلوژن سلول

  مختلف روزآمد
   پس از پيوندهاي حمايتي قبل، حين و ـ مراقبت و درمان

در  ماه  5/1
  سال سوم

، انجام )نگهداري و ارسال(گيري   ـ آشنائي و مشاهدة روند صحيح نمونه  آزمايشگاه
  و تفسير آزمايشات 

 ايمونوهماتولوژي و بانك خون •
 انعقادي •
 )آزمايشگاه تشخيص قبل از تولد؛تومورها(مولكولي و ژنتيك  •
  فلوسيتومتري •

 سالماه در 1
  دوم 

هاي  ـ آشنائي با روند اهداء خون، جداسازي، نگهداري و ارسال فرآورده  قال خون انتسلزمان 
  هاي انتقال خون  مختلف در پايگاه

 هفته در دو
  سال دوم 
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بخش،واحديا عرصه 

  آموزش
  مدت زمان  محتوي

هاي  ـ آشنايي با روند ارزيابي و انتخاب بيماران، انواع برنامه  راديوتراپي 
  اه درماني و پيگيري

در هفته 2
نيمه دوم 

   اولسال
   پيگيري مراحل پايان نامه تحقيقاتي -  تحقيقاتي عرصه هاي 

  ـ انتخاب، اجراء، اتمام و انتشار مقاله معتبر 
در طول  ماه 24

    دوره

المللي  و بين) IPHOS(هاي علمي معتبر ملي  ـ شركت در كنگره  فرصت آموزشي
(TIF , WFH , SIOP , …)  

در طول دوره 
  ر حسب نياز ب

  
  

  :توضيحات
   ماه 6ماه ؛ سال سوم  5/6 ماه؛ سال دوم 6 سال اول -1
 بيمار ثبت 40اقل ـ در صورتي كه مركز آموزشي، به عنوان مركز جامع درمانگر بستري و سرپائي هموفيلي با حد2

 و داراي داروخانه، فيزيوتراپي، آزمايشگاه و ارتوپدي مخصوص در اين زمينه نداردشدة رسمي تحت پوشش فعاليت 
  .ستا ماه در ساير مراكز ضروري 1باشد گذراندن جداگانه اين  مين

 در مجله معتبر واجد نمايه نامه تحقيقاتي را به پايان رسانده و  يك پاياندومـ دستيار موظف است تا پايان سال 3
المللي منتشر   حداقل يك مقاله گزارش موردي را نيز در يك مجله معتبر داخلي يا بينوالمللي منتشر نمايد  بين

  . المللي به صورت سخنراني ارائه كند نموده يا در يك همايش معتبر داخلي يا بين
  .بوطه استتنظيم جزئيات برنامه در هر مرحله به عهده رئيس بخش مر-4
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  :عناوين دروس
 

  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  : الف ـ انكولوژي
I ـ انكولوژي عمومي  :  
  ـ اپيدميولوژي 1
  ولوژيك ارثي و محيطييتـ فاكتورهاي ا2
  لي تومورهاـ بيولوژي سلولي و مولكو3
  ـ انكوژنز و فاكتورهاي مؤثر بر رشد و مهار تومورها 4
  

IIـ شيمي درماني  :  
  ...) مكانيزم اثر، عوارض، نحوه تجويز، ( ـ آشنائي با داروها 1
  ـ اصول شيمي درماني ساده و تركيبي2
  ـ اصول مقاومت داروئي 3
  

III ـ راديوتراپي انكولوژي  :  
  راديوتراپي اصولـ 1
  ـ عوارض زودرس و ديررس 2
  

IVـ جراحي انكولوژي :  
  ـ اصول جراحي تومورها1
  هاي جراحي بندي هاي بيوپسي باز و بسته، جراحي راديكال، طبقه ـ انديكاسيون2
  
Vهاي نگهدارنده  ـ مراقبت:  
  ـ تغذيه1
  ـ بهداشت و مراقبت دندان و دهان و مخاطات2
  ـ دستيابي به عروق مركزي و محيطي 3
  ترل دردـ كن4
  ـ مقابله با تهوع و استفراغ5
  ـ واكسيناسيون6
  ـ ورزش، تحصيل و زندگي7
  هاي ويرال، باكتريال، قارچي ـ پيشگيري عفونت8
  ـ درمان عفونت در بيماران ضعف ايمني9

  ساز ها، فاكتورهاي رشد خون ـ تزريق خون و فرآورده10
  هاي رواني؛ برخورد با والدين ـ مراقبت11
    مراقبت با بيماران مشرف به مرگ ـ برخورد و12
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VIهاي تشخيصي اختصاصي  ـ تست: 
  ـ مرفولوژي مغز استخوان؛ پاتولوژي تومورها1
  ها در تومورها ـ تصويربرداري2
  ـ ماركرهاي بيوشيميائي تومورها3
  ـ فلوسيتومتري4
  ـ ايمونوهيستوشيمي 5
  

VIIبندي و  ، تشخيص، طبقهي بالينتظاهرات ،  ولوژييتاپيدميولوژي، ا(هاي اختصاصي    ـ بيماريStaging ،
  )پروگنوز، درمان، عوارض

  ALLـ 1
  AMLـ 2
  ـ لنفوهاي غيرهوچكيني 3
  ـ هوچكين4
  (jmml, CML)هاي مزمن  ـ لوسمي5
  CNSـ تومورهاي 6
   ـ نوروبالستوما7
  ـ رتينوبالستوما8
  كليهـ ويلمز و تومورهاي 9

  ساركومااستئوـ 10
  ـ يوئينگ ساركوما11
  هاي نسج نرم  ـ رابدوميوساركوما و ساير ساركوم12
  ـ تومورهاي كبد13
  ـ هيستيوسيتوزيس سلول النگرهانس14
  PNETـ 15
  ـ ژرم سل تومور16
  ـ تومورهاي نادر 17
  

  : ب ـ هماتولوژي 
روبين،  هاي هموليتيك؛ زردي نوزادي و متابوليزم بيلي فيزيولوژي سيستم خونساز، آنمي: ـ هماتولوژي نوزادان1

  هموستاز دوره نوزادي 
  )هاي ارثي و اكتسابي سندرم(ـ نارسائي مغز استخوان 2
  ها هاي متابوليزم آهن، پورفيري مگالوبالستيك، بيماري ها، آنمي هاي توليد اريتروسيت، برخورد با آنمي ـ بيماري3
  ها  ها، آنزيموپاتي ون؛ مامبرانوپاتياتوايم: هاي هموليتيك ـ آنمي4
  ها ها؛ انواع هموگلوبينوپاتي انواع تاالسمي: هاي هموگلوبين ـ بيماري5
  ها  و فاگوسيتها هاي مرفولوژيك و عملكردي نوتروفيل ـ بيماري6
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 هاي نقص ايمني اوليه و ثانويهيماريـ ب7
  اي و سيستم رتيكولواندوتليال هاي ذخيره ـ بيماري8
  هاي سيستميك  ـ تظاهرات هماتولوژيك بيماري9

؛ برخورد )ارثي، اكتسابي، كمي، كيفي(هاي پالكتي  فيزيولوژي هموستاز اوليه و ثانويه؛ بيماري: ـ سيستم هموستاز10
ها، اختالل سيستم  ها، ترمبوفيلي پذيري، هموفيلي دهنده و ازدياد انعقاد ريزي هاي خون يماريباليني و آزمايشگاهي با ب

  فيبرينوليز، اختالالت اكتسابي هموستاز
  ـ مرفولوژي عملي خون محيطي و مغز استخوان 11
  

  ج ـ ترانسفوزيون در كودكان 
  هاي خوني سلولي و پالسمائي  فرآوردهآؤري؛ فرآوري؛ نگهداري؛ ارسال و تجويز انواع ـ اصول اهداء؛ جمع1
  هاي خوني  ـ گروه2
  هاي سازگاري و تشخيصي ـ سرولوژي بانك خون و تست3
ها،   ها، تعويض خون، تاالسمي و هموگلوبينوپاتي  ، جراحيICUنوزادان، تزريق ماسيو، : ـ تزريق خون در موارد خاص4

  ...هاي اتوايمون هموليتيك،  آنمي
  اي تزريق خونه ـ عوارض و واكنش5
  )سلولي و پالسمائي(ـ آفرزيس درماني 6
  

  :هاي بنيادي خونساز د ـ پيوند سلول
  سازي بيماران  هاي انتخاب و آماده ـ اصول و روش1
  هاي بنيادي خونساز سازي و نگهداري سلول هاي تهيه، آماده ـ اصول و روش2
  هاي پيوند اتولوگ و آلوژن ـ اصول و روش3
  هاي سازگاري نسجي د و آشنائي با اصول و تفسير تستـ ايمونولوژي پيون4
  ـ مراقبت از بيماران قبل، حين و پس از پيوند 5
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 ):به تفكيك هر بخش(ثي كه بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند ح مباناوينع

  
 
 
 

  :چرخشي هموفيليدوره
  مواجهه تشخيصي ودرماني با بيماريهاي خونريزي دهنده ار ثي-1
   آشنائي با انواع فرآورده هاي انعقادي موجود در ايران وطريقه مصرف ونگهداري آنها-2
آشنائي با انواع عوارض هموفيلي اعم از عوارض خود بيماري و عوارض ناشي از درمان با تاكيد بر عوارض موسكولواسكتال و -3

  تشخيص ، طبقه بندي ، مراقبت و درمان : مهاركننده ها 
  ، آماده سازي ، پيشگيري از خونريزي و درمان آن براي جراحي بيماران خونريزي دهنده  اصول مراقبت -4
   آشنايي و تدوين پروتكل هاي درماني توصيه شده در كتاب بسته جامع خدمات درماني بيماران هموفيلي در ايران -5
   آشنايي با پروفيالكسي اوليه و ثانويه در هموفيلي-6
  ك و پيشگيري در هموفيلي آشنايي با مشاوره ژنتي -7
  آشنايي با ساختار و مديريت كار تيمي در مراكز جامع درمان هموفيلي   -8
  

   : دوره چرخشي انتقال خون
  آشنايي با روند جذب ، انتخاب ، مصاحبه ، اهداكنندگان و انواع اهداكنندگان خون  -1
 لف فراورده هاي خونيآشنايي با پروسه جمع آوري ، تهيه ، نگهداري و آزادسازي انواع مخت -2
انواع دستگاه ها و  آشنايي با ؛آشنايي با واحد آفرزيس سازمان و حضور در جلسات آفرزيس فراورده هاي سلولي و پالسمايي  -3

 روش هاي موجود 
 آشنايي با سرولوژي بانك خون به ويژه تعيين گروه خوني كراس مچ و غربالگري آنتي بادي  -4
  چسب فيبريني آشنايي با واحد اهداي اتولوگ و -5

  دوره چرخشي راديوتراپي ـ انكولوزي براي دستياران فوق تخصص خون و سرطان كودكان   
  ) در صورت امكان انجام دوره طي يك ماه ارجح است ( دو هفته  -
  يك ساعت كالس درس نظري    اصول راديوتراپي ، فيزيك تراپي و راديولوژي -1
  يك ساعت كالس درس نظري   ) Radiotherapy planning(  اصول نقشه كشي راديوتراپي -2
حضور در  + يك ساعت كالس درس نظري   انديكاسيون هاي عمومي راديوتراپي و تكنيك هاي راديوتراپي و انكولوژي كودكان -3

   هفته 2درمانگاه راديوتراپي ـ انكولوژي 
  هفته  رمانگاه راديوتراپي ـ انكولوژي دوحضور در د+ يك ساعت كالس درس نظري   زودرس و ديررس راديوتراپي  عوارض -4
  يك ساعت عملي    آشنايي كلي با دستگاه هاي راديوتراپي و سيموالتور -5
  يك ساعت عملي    ) 3D-planning(  آشنايي عملي با نقشه كشي راديوتراپي و نقشه كشي سه بعدي -6

  سازمان انتقال خون   
  سرولوژي ـ تستهاي خون و اسكرينينگ 

  انعقاد 
  لوسيتومتريف
  االيش خونپ

   ) انواع فراورده ها  ( نآفراوردهاي خوني و عوارض 
  

  ايمونولوژي پيوند 
  : دوره در آزمايشگاه پيوند شامل موارد زير است 

  دهنده همراه با حضور در درمانگاه پيوند  و پيدا كردن  HLA typingآشنايي با  -1
   Aphenesisآشنايي با  -2
 آشنايي با جداسازي سلولي -3
 شنايي با كشت سلولي آ -4
 آشنايي با پروسه پيوند از نظر ايمونولوژيك  -5

  

  شنايي با انواع پيوند سلول هاي بنيادي از نظر باليني آ
  ان و دهندگان كانديدپيوند  مراحل چگونگي انتخاب بيمارشناخت -1
 حضور فعال در بخش پيوند اطفال و درمانگاه پيوند  -2
  كشيك در بخش پيوند ي ساعته در بيمارستان در روزها24حضور  -3
 )انديكاسيون هاي آنها ( آشنايي با انواع بيماران تحت پيوند  -4
  تشخيصي و درماني به بيماران كانديدapproachشناخت بهترين  -5
 شناخت مراحل انجام پيوند  -6
 شناخت انواع پيوند اتولوگ و آلرژن  -7
 شناخت تفاوت هاي موجود در انواع پيوند از دهندگان متفاوت  -8
 آنها management وارض شايع ، مهم و ناشايع پيوند سلول هاي بنيادي و چگونگي شناخت ع -9

  
   بيماران پيوندي follow upآشنايي با چگونگي 

  .   حضور فعال در درمانگاه پيوند براي ويزيت بيماراني كه پيوند شده و مرخص شده اند -1
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  :ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي 
  :تياران و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي روداز دس
   در حوزه نوع دوستي-الف
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند )1
 .در مواجهه با بيماران  مختلف عدالت را رعايت كنند )2
 .در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي،  رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند )3
 .اقبت از بيماران وقت كافي صرف نماينددر تمامي مراحل مر )4
 . به خواسته ها و آالم بيماران توجه داشته باشند )5
 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده و از آن دفاع كنند ) 6

   در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت-ب
  .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )1
 .دبه سواالت بيماران پاسخ دهن )2
 .اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهند )3
 .داشته باشند سازنده از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل  )4
 . در تمامي مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند )5
 . انجام معاينه و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرندبراي مصاحبه،  ) 6
در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز بهبود كيفيت زنـدگي بـه                      )7

 .طور مناسب به بيماران آموزش دهند

   در حوزه شرافت و درستكاري-ج
  ..راستگو باشند )1
 . درستكار باشند )2
 .رازدارباشند )3
 .حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند  )4

   در حوزه احترام به ديگران-د
 .  به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند )1
 .نام ومشخصات وي را با احترام يادكنندبيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ،  )2
 .  رعايت نمايندبه وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را )3
 .به همراهان بيمار،همكاران و كادر تيم درماني احترام بگذارند )4
 .وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد )5

 در حوزه تعالي شغلي -ه
  .انتقاد پذير باشند )1
 .محدوديت هاي علمي خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و كمك بخواهند )2
 .يهاي خود را ارتقاءدهندبه طور مستمر،دانش و توانمند )3
 . اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند )4
 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي را رعايت كنند )5
  

 و نظارت مستمر بـر عملكـرد   Role modelingاي ،  شيوه اصلي آموزش اخالق حرفه: توضيح 
  . اران است دستي
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                        :References:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است  
                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : توضيح
وجود،توسط ممي شود ،منابع آزمونهابر اساس آئين نامه هاي درمواردي كه طبق مقررات ،آزمون هاي ارتقا وپاياني انجام  )1

   . اجراي اين برنامه راهنمايي است برايذكرشده دراين صفحه تعيين خواهد شد ومنابع هيئت ممتحنه دوره
  . شده در دسترس است  در مورد كتب ، منظور آخرين نسخه چاپ) 2
  شوند  دستياري منتشر ميدر مورد مجالت ، منظور مجالتي است كه در طول دوره) 3
  
  
 
  

  : كتب اصلي-الف
  : در هر دوره   كتب زيرآخرين چاپ موجود

1-Philip A. Pizzo,et al. Principle and Practice of Pediatric Oncology. 6th editon.2006 
2-Nathan & Oski. Hematology of Infancy and Childhood. 6th editon.2003 
3-P. Lanzkowsky. Manual of Pediatric Hematology and Oncology.4th edit.  
4-Weatheral&Cleeg . The Thalasaemia Syndromes. 4th edit.2001 
5- Christopher D. Hillyer, et al. Hand book of Pediatric Transfusion Medicine.2oo4  

-درمـان و آمـوزش پزشـكي       معاونت سالمت وزارت بهداشـت    ( كتاب بسته جامع خدمات درمان تاالسمي     -5 
1386(  

-درمـان و آمـوزش پزشـكي       معاونت سالمت وزارت بهداشـت    (  كتاب بسته جامع خدمات درمان هموفيلي      -6
1387(  

  
  
  : مجالت اصلي-ب

  : سال آخر مجالت زير3مقاالت 
  

1- Journal Of Pediatric Hematology and Oncology  
2- BLOOD (official Journal of ASH) 
3- Seminars in Hematology   (Pediatric Issues) 
4-Hemophilia (official Journal of WFH) 
5-Pediatric blood and cancer 

  
  :مجالت پيشنهادي داخلي

1- Iranian Journal of Blood & Cancer (official Journal of IPHOS) 
2- BLOOD (The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization) 
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                                                                               :Student Assessment:ارزيابي دستيار
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            :شرح وظايف دستياران
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   )  :رتبه –گرايش –تعداد (اقل هيئت علمي مورد نياز حد

  
  
  
  
  

 :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
  : portfolio  از طريق ارزيابي-1

 علمي،  هايشود كه تمام فعاليت ظيم مي تن(Log book) دفتر يادداشت يكبراي تمام دستياران يك پوشه و
اتندينگ مؤظف هستند هر . شود  ميثبت ونگهداريباليني و مستند سازي هاي  دستيار  به صورت روزانه در آن 

  .دنماه يك بار اين دفترچه را بررسي كن
  

 )Short answer ( و توضيحيMCQ ارزيابي كتبي بصورت سواالت -2
   ) م مهارت هاي عملي مشاهده مستقي ( DOPS آزمون -3

 ).بيمارانmanagement با بيمار و خانواده در تشخيص و دستيارمشاهده رفتار وعملكرد  : (ارزيابي رفتار-
  ارزيابي شفاهي-4  

  
  :(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 

  OSCE    در صورت عملي بودن هر سال يكبار ارزيابي كتبي و-
   portfolioي  ماه يكبار بررس6 هر -
  بطور مستمر  Log book ارززيابي -
  ) پورت فوليو ـ آزمون نهايي  ( پاياني ارزيابي -
 

  . نها دانشيار يا باالتر باشندآنفر فوق تخصص خون و  انكولوژي كودكان كه دو نفر4 حداقل -
 نفر فوق تخصص خون و  انكولوژي 6ي شده است حداقل  در مراكزي كه بخش پيوند مغز استخوان كودكان راه انداز- 

  .نها دانشيار يا باالتر باشندآ نفر 3كودكان كه 
 ضمناً در مراكز تربيت كننده دستيار فوق تخصصي خون و سرطان كودكان كه داراي بخش پيوند مغز استخوان -

  .  داشته باشند هستند ، بايستي فوق تخصص ايمونولوژي ـ آلرژي و كلينيكال فارماسيت حضور
  
 

نمايد  مواردي كه گروه بر آن تاكيد مي. هاي مربوطه آورده شده است نامهشرح وظايف قانوني دستياران در آئين
  : عبارتند از 

  ويزيت روزانه بيماران  -
 تخصصي هاي فوق انجام مشاوره -
  كنفرانس يا ژورنال كالب در طول دوره 5ارائه  -
 شركت در برنامه آنكالي -
 شركت در يك پروژه تحقيقاتي  -
 دخالت مستقيم در  ارائه يك مقاله پژوهشي در طي دوره -
 حضور در اطاق عمل طبق برنامه تنظيمي  -
  درمانگاه طبق برنامه تنظيمي حضور در -
 چاپ يا پذيرش شده در يكي از مجالت متعبر داخلي يا Case Reportارائه حداقل يك مقاله تحقيقاتي و -

 خارجي 



  1388آذرماه - تاريخ تنفيذ در هفتاد ودومين نشست شورا-دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

۲۲      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

  : براي اجراي برنامه مورد نيازيا آموزش ديده  ديده دورهكاركنان 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مورد نياز تخصصي فضاهاي

  
  
  
  
  
  
  
  

  : در سال  مورد نيازهاي اصلي يتعداد بيمار حداقل تنوع و
  
  
  
  
  

  

 :براي بخش و د رمانگاه خون و سرطان كودكان
 سال در بخش خون و انكولوژي يا كارشناس 3كارشناس ارشد پرستاري با گرايش اطفال يا مديرتي با تجربه بيش از * 

   نفر جهت مديريت پرستاري بخش و درمانگاه 2 و انكولوژي اطفال حداقل  سال در بخش5پرستاري با تجربه بيش از 
  

  براي بخش پيوند مغز استخوان 
  
   سال در بخش خون و انكولوژي يك نفر 5 كارشناس ارشد پرستاري با گرايش اطفال يا مديريت و تجربه بيش از -

  ي اطفال جهت مديريت بخش يك نفر سال در بخش خون و انكولوژ10يا كارشناس پرستاري با تجربه بيش از 
  

كليه پرستاران در بخش پيوند مغز استخوان بايد حداقل سه ماه در يكي ازمراكز معتبر پيوند مغز استخوان دوره * 
  . نده باشند آموزشي را با موفقيت گذرا

  
  يك نفر   كارشناس يا كارشناس ارشد علوم آزمايشگاهي جهت فلوسايتومتري -
  اس ارشد رشته ژنتيك انساني جهت انجام آزمايشات ژنتيك يك نفر  كارشناس ، كارشن-
 

وجود فضاهاي عمومي آموزشي ، پژوهشي و درماني طبق  (:در اين دوره به فضاهاي اختصاصي زير نياز است
  )  سالمت بديهي است استانداردهاي معاونت

  )  تخت 20 اتاق به ازاي هر 4( اتاق ايزوله * 
  اتاق پروسجر * 
  اتاق آماده سازي داروهاي شيمي درماني مجهز به هود * 
  درمانگاه هاي  اختصاصي * 
  اتاق ميكروسكوپ* 
   آموزش والدين واتاق مشاوره * 
 بخش پيوند مغز استخوان مجهز به اتاق ايزوله واجد فيلتر هپايا آلپا* 

  بيمار سرپائي خون و انكولوژي كودكان در هفته100حداقل
   بيمار جديد انكولوژي كودكان در سال 50حداقل 
  ان در سال  بيمار جديد هماتولوژي كودك50حداقل 
   بيمار تاالسمي و هموگلوبينوپاتي ثبت شده و تحت درمان منظم در مركز 150حداقل 
 * بيمار هموفيلي ثبت شده و تحت درمان منظم در مركز 40حداقل 
 * بيمار جديد پيوند مغز استخوان در سال 10حداقل 

 
هاي مجاز واجد ويژگي فوق كفايت   در بخش بخش مربوطه، حضور چرخشي طبق برنامه تنظيميفقداندر صورت :  توضيح *
 .كندمي
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  : راه اندازي دوره براي تعداد تخت مورد نياز
  

  
  
  
  
  

   :مورد نياز تجهيزات تخصصي

  

  
  
  
  
  
  

  

  : مورد نياز  يا تخصص هايرشته هاي تخصصي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :معيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه هستند
  
  

      يتال و قابليت اتصال به كامپيوترژـ ميكروسكوپ آموزشي با دوربين دي
                      ـ ميكروسكوپ دو چشمي 

         ـ كامپيوتر و تجهيزات جانبي با قابليت اتصال به اينترنت پر سرعت  
  )اق كنفرانسها، پرستاري، ات جهت بخش، درمانگاه، منشي( 

              آميزي اختصاصي  ـ امكانات و مواد مصرفي رنگ
            ها   ها آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان ـ سوزن

  هاي خوني در شهر مربوطه ـ دسترسي به امكانات تشعشع به فرآورده
              ،پيوند مغز استخوانهاي ايزوله   براي اتاقHEPAـ فيلتر 

                 انبي  ـ پمپ انفوزيون و لوازم ج
   با كليه تجهيزات مربوطه در بيمارستان NICU و PICUـ دسترسي به 

               )  با ست مصرفي(ـ وارمر تزريق خون 
       )هاي مخصوص اطفال و بزرگساالن با ست( دستگاه آفرزيس سلولي و پالسما دسترسي شبانه روزي بهـ

 :رشته هاي تخصصي مورد نياز:الف
  راديوتراپي 

  :تخصص هاي مورد نياز:ب
 ست راديولوژي*
  ست پاتولوژي*
  ست راديوتراپي*
   كليه فوق تخصص هاي كودكان*
  فوق تخصص روانپزشكي كودكان *
   كودكانجراحي*
  جراحي اعصاب*
   ست كودكان ارتوپدي*
  دندانپزشك كودكان*
   ستفيزيوتراپي *
  انساني  ژنتيكدكتراي*
  ست اپيدميولوژيآمارو متخصص*
  كار درمانگر*
  ICUمتخصص * 

 .متخصصين فوق بايستي در دانشگاه يا بيمارستان تربيت كننده دستيار در دسترس باشند : تذكر 

  : دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است كه داراي ويژگي هاي زير باشد 
 دوره 10و در  رشته مادرحداقل ) د مشروط نباش(در ارزيابي ها تائيد قطعي باشد ) كودكان(وضعيت رشته مادر  -

 دانش آموخته داشته باشد
 واجد شرايط مندرج در اين برنامه باشد -

  تخت بستري خون و انكولوژي كودكان20حداقل
   تخت سرپائي تاالسمي  10حداقل
  تخت سرپائي هموفيلي3 حداقل

 درماني تخت سرپائي شيمي10حداقل1
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    :متخصصين مجاز به ورود دوره 
  
  

  :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
 :بي برنامه شرايط ارزشيا- الف  

 
 
  

  

  :شيوه ارزشيابي برنامه-ب
  
  

  : ارزشيابي برنامهمتولي-ج
  
  : برنامهنحوه باز نگري-د
  
  
  

  
  

 : ارزشيابي برنامهشاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه

  
  
  
  

 :اين برنامه در شرايط زير ارز شيابي خواهد شد۱
  دوره از اجراي دورهدوگذشت -1
  عمده الگوي بيماريهاتغييرات -2
 درخواست اعضاي هيئت ممتحنه ويا هيئت راهبردي دوره-3

  جي از هيئت علمي درگير برنامه،دستياران ودانش آموختگان با پرسشناتمه هاي از قبل تدوين شدهنظر سن •
 استفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبير خانه •

 زشيابي برنامه ،واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي با همكاري كميته تدوين برنامه استارمتولي

  :زير است مراحل باز نگري اين برنامه به ترتيب 
  گرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجي ،تحقيقات تطبيقي وعرصه اي ،پيشنهادات ونظرات صاحبنظران •
  در خواست از دبير خانه جهت تشكيل كميته تدوين برنامه •
  طرح اطالعات گردآوري شده د ركميته تدوين برنامه  •

 يد به كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشيبازنگري در قسمتهاي مورد نياز برنامه وارائه پيش نويش برنامه جد

ن دوره متخصصين كودكاني هستند كه داراي دانشنامه تخصصي معتبر باشند و منع متخصصين مجاز ورود به اي
 .نداشته باشند  قانوني ادامه تحصيل

 ها و معيارهاي ارزشيابي شاخص-
  .:شود  در نظر گرفته مي-10 تا 0 بر مبناي بارم بندي -ها و معيارهاي زيردر ارزشيابي برنامه شاخص

حداقل مورد (مطابق فرم نظر سنجي كميته ارزشيابي (تگان دوره هاي مربوط به برنامه ميانگين رضايت دانش آموخ:1-3
  )        10 از 5قبول

ميانگين رضايت اعضاي هيئت علمي  مراكز آموزش فوق تخصصي  در دوره هاي مربوط به برنامه  مطابق فرم نظر   :2-3
        )10 از 6حداقل مورد قبول( سنجي كميته ارزشيابي 

ميانگين رضايت بيماران از خدمات ارائه شده در مراكز آموزش فوق تخصصي  و مراكز اشتغال  فارغ التحصيالن   :3-3
  )       10 از 6حداقل مورد قبول( مطابق فرم نظر سنجي كميته ارزشيابي  (دوره هاي مربوط  به برنامه 

  )    10 از 7حداقل مورد قبول( آزمون دانشنامهميانگين نمرات دانش آموختگان دوره هاي مربوط به برنامه  در   :4-3
 كه به تاييد  وزارت بهداشت درمان و در هر سالپيشگيري  ,  تشخيصي, يا راهنما هاي درماني/تعداد پروتكل ها و  : 5-3

آموزش پزشكي رسيده و يكي از اعضاي هيئت علمي   و يا دانش آموختگان دوره هاي مربوط به برنامه در تدوين آن 
  )        ساالنه0,25حداقل مورد قبول)  (   امتياز2-1هر يك به ميزان . ( اركت زسمي و فعال داشته باشندمش

يا /   كه يكي از اعضاي هيئت علمي   ودر هر سالتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داراي نمايه بين المللي   : 6-3
 امتياز براي مقاالت 1. (  آن مشاركت زسمي و فعال داشته باشنددانش آموختگان دوره هاي مربوط به برنامه در تدوين

  )        ساالنه16حداقل مورد قبول  )  (   امتياز براي مقاالت دانش آموختگان 2اعضاي هيئت علمي   و  
  امتياز تعلق نميگيرد2الزم به ذكر است كه براي هر مقاله عليرغم تعداد مشاركت نويسندگان بيش از *   
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  :چارچوب ارزشيابي برنامه
  .ليست ضميمه استفاده شود  ممكن است ، در ارزشيابي برنامه از چك: تذكر 

ممكن است پاسخ به هريك از سواالت فوق ، نيازمند انجام يك .نامه با استفاده از چارچوب زير ارزشيابي خواهدشد بر
  . در اين مورد ارزيابان ، پس از تدوين ابزار مناسب ، اقدام به ارزشيابي برنامه خواهند نمود . تحقيق كامل باشد 

  
منبع گردآوري   سوال رديف

  داده ها
معيار   روش

 مورد
  انتظار

 -دستياران   آيا برنامه، در اختيار همه اعضاي هيئت علمي و دستياران قرار گرفته است؟   1
  اساتيد

  <80%  پرسشنامه

  <80%  مشاهده  مستندات  آيا محتواي برنامه، اطالع رساني كافي شده است؟  2
 -دستياران  آيا اعضاي هيئت علمي و دستياران از اجزاي برنامه آگاهي دارند؟  3

  اتيداس
  <50%  پرسشنامه

آيا در طول اجراي برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه و دانشكده از آن حمايت   4
  كرده است؟

تاييد اساتيد و 
  مديران

مصاحبه و 
  مشاهده

%70>  

  <80%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند  آيا باورها و ارزشها در طول اجراي برنامه رعايت شده است؟  5
  <70%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند  ا به دورنما نزديك كرده است؟ آيا اجراي برنامه رشته ر  6
 Outارزيابي   آيا رسالت رشته در بعد آموزشي تحقق يافته است؟  7

came 
  <70%  پرشسنامه

آيا وضعيت توليد علم و نشر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما بوده   8
  است؟

  )بلي+ (  مشاهده  ارزيابي مقاالت

ارزيابي عملكرد   ي پيش بيني شده در برنامه تحقق يافته اند؟ آيا پيامدها  9
  دستياران

  <80%  پرسشنامه

  100%  مشاهده  مستندات  آيا براي اجراي برنامه، هيئت علمي الزم وجود دارد؟   10
  100%  مشاهده  مستندات  آيا تنوع بيماران براي آموزش و پژوهش در رشته كافي بوده است؟  11
  100%  مشاهده  ارزيابي تجهيزات  صي پيش بيني شده در اختيار قرار گرفته است؟ آيا تجهيزات تخص  12
آيا عرصه ها، بخش ها و واحدهاي آموزشي ضروري براي اجراي برنامه فراهم   13

  شده است؟
  100%  مشاهده  ارزيابي عرصه ها

  <50%  مصاحبه  دستياران  ميزان استفاده از روشهاي فعال آموزشي چقدربوده است؟  14
مستندات و برنامه   آيا محتواي آموزشي رعايت شده است؟  15

  ها
  <80%  مشاهده

  <80%  مصاحبه  دستياران  ميزان رعايت ساختار دوره و رعايت بخشهاي چرخشي چقدر بوده است؟   16
  <90%  مصاحبه   بيماران–اساتيد   آيا رعايت انتظارات اخالقي رضايت بخش بوده است؟  17
  100%  مشاهده  مستندات  در دسترس دستياران قرار دارد؟ آيا منابع تعيين شده   18
  <80%  مشاهده  مستندات  آيا دستياران مطابق برنامه ارزيابي شده اند؟   19
آيا ميزان اشتغال به كار دانش آموختگان در پستهاي مرتبط رضايت بخش   20

  بوده است؟ 
  <90%  پرسشنامه  دانش آموختگان

وظايف خود را در جامعه به شكل مطلوب آيا دانش آموختگان نقش ها و   21
  انجام مي دهند؟ 

مديران محل 
  اشتغال

  <70%  پرسشنامه

  >10%  مصاحبه  اساتيد  آيا موضوع تداخل وظايف با رشته هاي ديگر معضالتي را در پي داشته است؟  22
  <70%  پرسشنامه  اساتيد-دستياران  ميزان رضايت دستياران و استادان از برنامه؟   23
  <80%  پرسشنامه  مديران  زان رضايت مديران محل اشتغال دانش آموختگان از عملكرد آنها؟ مي  24
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  منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

راهنماي تدوين برنامه دوره هاي فوق تخصصي ـ دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ـ كميسيون تدوين و -1
  1388ـ سال زي آموزشي برنامه ري

 شوراي 68 صورتجلسه نشست 33برنامه راهبردي رشته فوق تخصصي خون و سرطان كودكان؛ پيوست شماره -2
  3/4/86آموزش پزشكي تخصصي مورخ 

2-The University of Rochester Medical Center;Training program for Pediatric 
Hematology/Oncology Fellowship.Last update 11/17/2008 10:38:14 AM on Web 
B;http://www.rochester.edu/  

3- Childrens Hospital Los Angeles; Pediatric Hematology-Oncology Fellowship Curriculum 

4-- Childrens Hospital Of Philadelphia. The Hematology/Oncology Fellowship Curriculum 

5- Pediatric Hematology/Oncology Fellowship Program at the David Geffen School of 
Medicine at UCLA and the Mattel Children’s Hospital at UCLA. 
www.mattel.ucla.edu/divisions/hematology_onc 
 
6- Mayo school for Medical Education and Research .Pediatric Hematology/Oncology 
Fellowship Program. www.mayo.edu 
7-Wolff JA.History of pediatric oncology. Pediatr Hematol Oncol. 1991 Apr-Jun;8(2):89-91. 
8- www.iphos.ir 

  گزارش ها وآمار داخلي مديريت پيوند و بيماري هاي خاص و غير واگير معاونت ئسالمت وزارت بهداشت درمان و-9
  1386؛ آموزش پزشكي

ارتباط آن با زردي نوزادي   و   فسفات دهيدروژناز6 نوزاد از نظر كمبود آنزيم گلوكز 2000بررسي اپيدميولوژي -10
مهراني , مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران ابوالقاسمي حسن100-93):2(21 ;1382تابستان 

   خادم الحسيني سيدمحمد,كاوه منش زهره,طالب بدري,حسيني سيدمرتضي,حسين علي
10 The prevalence of G6PD deficiency in blood transfusion recipients -11  

 ..Hematology.8-85):1(12; Feb2007  Nabavizadeh SH, Anushiravani A 
 

12-Thalassemia in Iran: Epidemiology, Prevention, and Management. Journal of Pediatric 
Hematology/Oncology. 29(4):233-238, April 2007. 
 

 1377-78ورامين،   دانش آموزان دبيرستاني منطقه بررسي شيوع فقر آهن، كم خوني و كم خوني فقر آهن در-13
واليي ,عطااله شمس,عسگري محسن,* هوشنگ نژاده امير.322-317)):24پي در پي  (4(6 ;1380پاييز  پژوهنده

  فوالدي مقدم عاطفه,ناصر
زشكي  ساله روستايي شهرستان قزوين مجله دانشكده پ5 ماهه تا 6 بررسي شيوع كم خوني فقر آهن در كودكان -14

 احمد آتشگران,ساروخاني محمدرضا,دانش كهن محمدمهدي, مهيار ابوالفضل.69-66):59(18 ;1379پاييز  اصفهان
15- Eshghi p., Miri-Moghadam E., Sanei-Moghadam E. 
 Prevalence of Β chain Hemoglobinopathies in south east of Iran.FC20 11TH 
International Thalassaemia Conference Singapour 2008  
16-Study Of The Blood Lead Levels And Related Factors In The 6-11 Years Old Children In 
Semnan, Koomesh Spring-Summer 2003; 4(3-4):183-188. Fara Noush M.*,Rahbar M.,Safaei 
Z.,Malek M.,Ghorbani R 
17-http://hdrststs.undp.org 
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  صورتجلسه
 ، بـا تـالش امـضا كننـدگان زيـر،در تـاريخ                          خون وسـرطان كودكـان    فوق تخصصي    دوره   برنامه دستياري 

 به تصويب رسيد و به عنوان سند در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي نگهـداري                 11/9/1388
  .مي شود

 : اسامي اعضاي كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  دكتر سيدمنصور رضوي   دكتر محمدعلي محققي                
  دكتر علي رباني    اميرهوشنگ مهر پروردكتر 

  دكتر ابوالفتح المعي   گيالني  دكتر ميترا مدرس
  دكتر الهه ملكان راد  دكتر علي صفوي نائيني

   دكتر مهدي صابري فيروزي  اله پيروي  دكتر حبيب
  دكتر مريم رسوليان  دكتر علي مشكيني 
  دكتر محمدمهدي قاسمي  دكتر شهرام آگاه

  دكتر علي حميدي مدني  دكتر مهرداد حق ازلي 
  دكتر محمد رضا فرتوك زاده   دكتر سيد رسول مير شريفي

  دكتر رضا لباف قاسمي    دكتر احمد فخري

  دكتر محمد علي صحرائيان  دكتر مهدي پناه خواهي 
    دكتر محمد علي سيف ربيعي

  اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 

  دكتر شهال انصاري  دكتر پيمان عشقي
   آشتيانيحقي دكتر محمد تقي  دكترالهام شاهقلي
  دكتر محمد علي احساني  دكتر پروانه وثوق

    دكتر پيمان حداد
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  تخصصي هاي آموزش فوق هاي دوره نامه مقررات و آيين
  
  
  
  

  
  
  

دومبخش   
 
 

 ضوابط كلي دوره هاي فوق تخصصي  
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  كليات : بخش اول 
   هدف -1ماده 

  

تخصص مورد نياز كشور ، به منظـور ارتقـاي            تخصصي پزشكي ، تربيت پزشك فوق       هاي فوق   هدف از برقراري دوره     
  باشد  هاي علمي پزشكي مي كي و نيز دستيابي به آخرين يافتهسطح علمي آموزش پزشكي ، پژوهش و خدمات پزش

  
   تعريف دوره -2ماده 

متقاضيان واجدشرايط پس   . باليني ، باالترين مقطع تحصيالت دانشگاهي پزشكي است           تخصصي پزشكي   دوره فوق   
مصوب ، در يكـي از مراكـز        و گذراندن دوره آموزش علمي و عملي        ) كتبي و شفاهي    ( آزمون پذيرش دستيار      از موفقيت در    

موزش پزشكي با دفاع و تائيد رساله و موفقيت در آزمون نهايي بـه اخـذ دانـشنامه                    مورد تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آ       
  . گردند  تخصصي نايل مي فوق

   تعريف دستيار -3ماده 
نيـاز يـا گـواهي      پـيش شود كه با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته         تخصصي به فردي اطالق مي      دستيار فوق   

هاي نظري ، كسب      نامه در مدت زمان مصوب به آموزش        قبولي آن و پذيرش در آزمون ورودي ، با رعايت كليه مفاد اين آيين             
  . هاي پژوهشي بپردازد  هاي عملي و فعاليت مهارت

  

  شرايط عمومي ) الف 
  

  : تخصصي باليني  هاي فوق شرايط پذيرش دستيار در رشته -4ماده 
   شركت و قبولي در آزمون پذيرش دستيار -1/4
   تائيد صالحيت عمومي طبق ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي -2/4

تخصصي نياز بـه گـزينش عمـومي          هاي فوق   براي تحصيل در دوره   ) قطعي يا آزمايشي    ( علمي رسمي     اعضاي هيات : تبصره  
  . مجدد ندارند 

هـا يـا مراكـز مـورد تائيـد وزارت             ياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاه       ن   داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش      -3/4
  موزش پزشكي  بهداشت ، درمان و آ

   داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان -4/4
ليت باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشكي و يا كفالـت بـا مـسئو                 معافي به مفهوم معافيت دايم مي      كلمه -1تبصره  

بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خـدمت وظيفـه ،             . توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند          خود مي 
  . اين وزارتخانه هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد داشت 

باشـند در     ان بهداشـت مـي    آور   داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيـام              -2تبصره  
رسد مجاز به شـركت در         شهريورماه سال بعد به اتمام مي      31صورت ارائه گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ            

  . آزمون پذيرش دستيار خواهند بود 
وظيفـه در   علمـي مـشغول انجـام خـدمت            آن دسته از متقاضياني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامين هيات            -3تبصره  
باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهي مبني بر اينكه تـا تـاريخ          هاي علوم پزشكي كشور مي      دانشگاه

 18در حال حاضر مدت     (  شهريورماه سال بعد معادل مدت خدمت سربازي مصوب ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح را                31
طور مشروط در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر                توانند ب   خواهند گذراند ، مي   )  ماه   21تا  

  . وظيفه ، طبق مقررات شروع به آموزش نمايند  اداره نظام
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 برابـر   2نياز در هر سـال تحـصيلي ، معـادل             هاي آزمون دانشنامه تخصصي هر رشته پيش         از ميان حائزين رتبه    -4تبصره  
نياز در صورتي كه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند با رعايت ساير شرايط                آن رشته پيش   تخصصي  هاي فوق   تعداد رشته 

نام و شركت نماينـد و در صـورت قبـولي بـا               توانند بصورت مشروط در آزمون پذيرش دستيار ثبت         نامه مي   مندرج در آيين  
تحصيلي باالتر به مشموالن اين قـانون ، تـا   علمي و قانون اجازه ادامه تحصيل در مقاطع       استفاده از قانون نحوه تامين هيات     

نـام بـر       شهريورماه سال بعد از خدمت ترخيص شده و شروع به آموزش نمايند انتخاب رشته اين افراد در هنگـام ثبـت                     31
بعنـوان  . باشـد   تخصصي مي   نفر در هر رشته فوق     2نياز و تا سقف حداكثر        اساس رتبه آزمون دانشنامه تخصصي رشته پيش      

باشد به نفرات اول تا چهاردهم آزمـون     تخصصي وابسته به آن هفت رشته مي        هاي فوق    رشته داخلي كه تعداد رشته     مثال در 
شود در صورت دارا بودن  دانشنامه تخصصي رشته داخلي در صورتي كه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند اجازه داده مي     

  . صصي در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند تخ  نفر در هر رشته فوق2نامه و حداكثر  ساير شرايط آيين
  
علمـي    براي اعـضاي هيـات    { تواند حداكثر تا سن مجاز ورود به دوره دستياري            هر داوطلب مي  :  داشتن شرايط سني     -5/4

بدون محـدوديت   }  سال تمام تا پايان شهريورماه سال بعد         42 سال تمام و ساير داوطلبان       45) قطعي يا آزمايشي    ( رسمي  
  . ات در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايد دفع

  اي برحسب رشته   نداشتن نقص عضو موثر حرفه-6/4
اي را  هـاي ممتحنـه ، نقـص عـضو مـوثر حرفـه       دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است با همكاري هيات     

  . برحسب رشته تنظيم و اعالم نمايد 
و ) فلوشـيپ  ( هـاي تكميلـي تخصـصي     تخصصي پزشـكي و دوره     ي فوق ها   عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته        -7/4

Ph.D  
هـاي پزشـكي    تخصصي در يكي از رشـته  شدگان آزمون نهايي فوق تخصصي و قبول دارندگان مدرك دانشنامه فوق   : تبصره  

  . باشند  مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستيار نمي
  

  شرايط اختصاصي ) ب 
يت پذيرش هر رشته در آزمون پذيرش دستيار به مشمولين قانون ايجاد تـسهيالت بـراي                از كل ظرف  % 20معادل   -5ماده  

نمـره آخـرين نفـر      % 80ها و موسسات آموزش عالي كـه حـداقل            ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه       
  . يابد  شده به آزمون شفاهي برابر ظرفيت را كسب نمايند ، اختصاص مي اعالم

  

متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان در كليه مراحل امتحان كتبي و شفاهي و اعالم نتيجه به عنوان سـهميه                    -1تبصره  
شود بدين معنا كه متقاضيان در صورت احراز هر رتبه از آزمون كتبي ، هنگام معرفي به شـفاهي بعنـوان                       رزمنده منظور مي  

  . رزمنده ديده خواهد شد 
  . باشد سهميه مذكور قابل اعمال نيست   نفر مي5رفيت پذيرش كمتر از هايي كه ظ در رشته -2تبصره 

  

درمـاني و نيـز       هاي علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي         دانشگاه) قطعي يا آزمايشي    ( علمي رسمي     اعضاي هيات  -6ماده  
نام   ي بايست هنگام ثبت   تخصصي را دارند م     هاي فوق    قصد ورود به دوره    4/4 بند   4داوطلباني كه با استفاده از شرايط تبصره        

  : يكي از مدارك مستند ذيل را حسب مورد ارائه نمايند 
  و اعالم نياز دانشگاه محل خدمت ) قطعي ِيا آزمايشي ( حكم استادياري رسمي ) الف 

  نياز ، به تائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  گواهي رتبه در آزمون دانشنامه تخصصي رشته پيش) ب 
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۳۱      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

  تخصصي وابسته هاي فوق نياز و رشته هاي تخصصي پيش  رشتهجدول
  تخصصي هاي فوق رشته  نياز رشته تخصصي پيش  تخصصي هاي فوق رشته  نياز رشته تخصصي پيش

  كليه اطفال  نفرولوژي
  قلب اطفال  بيماري هاي قلب و عروق

  عفوني اطفال   روماتولوژي
  فالاعصاب اط  خون و سرطان بالغين

  خون و سرطان اطفال  ريز و متابوليسم غدد درون
  نوزادان  هاي ريه  بيماري

  داخلي

  گوارش اطفال  گوارش بالغين
  ايمونولوژي و آلرژي اطفال  جراحي اطفال

  جراحي قفسه صدري
  جراحي قلب و عروق

  اطفال

  عمومي جراحي  غدد اطفال 
جراحي پالستيك ، ترميمـي و      

  زشكي اطفال روانپ  روانپزشكي  سوختگي

  
نامه   نام موظف به ارائه معرفي      ها و نهادها در هنگام ثبت       ها ، سازمان    داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه       -7ماده  

  . باشند  از سازمان ذيربط مبني بر موافقت با ماموريت آموزشي خود مي
  

  آزمون پذيرش دستيار ) ج 
ها و در اسفندماه هر سال توسط دبيرخانه شـوراي آمـوزش              ز در همه رشته    آزمون پذيرش دستيار بصورت متمرك     -8ماده  

  . شود  پزشكي و تخصصي برگزار مي
هـاي    شـده ، يكـي از رشـته         هـاي تعيـين     نيـاز و ظرفيـت      تواند با توجه به رشته تخصصي پـيش          هر داوطلب مي   -9ماده  
  . تخصصي را انتخاب و در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايد  فوق

شده توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشـكي و تخصـصي از             نام آزمون پذيرش دستيار در مدت زمان اعالم          ثبت -10ماده  
  . شود  هاي علوم پزشكي كشور انجام مي طريق دانشگاه

  

  . گيرد  ميموزش پزشكي و تخصصي انجام   به صورت متمركز در دبيرخانه شوراي آ4/4 بند 4نام از داوطلبان مشمول تبصره  ثبت: تبصره 
  . باشد  مي)  ريال 000/165( هزار ريال   وپنج نام براي شركت در آزمون پذيرش دستيار يكصدوشصت  مبلغ ثبت-1/10

  . باشد  نام و انتخاب رشته ، تغيير رشته به هيچ عنوان مجاز نمي  پس از ثبت-11ماده 
 100باشد ، آزمـون كتبـي داراي          تبي و شفاهي مي   ها بصورت ك    تخصصي در كليه رشته      آزمون پذيرش دستيار فوق    -12ماده  

شده به ميزان دوبرابر ظرفيت هر رشـته بـه آزمـون              اي بوده و داوطلبان برحسب اولويت نمره كتبي كسب          سوال چندگزينه 
  . شوند  شفاهي معرفي مي

هاي   علمي دانشگاه    هيات  چنانچه در مرحله احتساب نمره كل ، داوطلبين نمرات مشابه كسب نمايند اولويت با اعضاي               -1/12
  . باشد  درماني كشور مي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

تخصصي حداكثر تـا ظرفيـت هـر رشـته            شدگان نهايي آزمون پذيرش دستيار فوق        در مرحله آزمون شفاهي ، قبول      -2/12
 دانشگاه يا سازمان محل      ،شدگان مشمول خدمات قانوني براي ترخيص به معاونت درمان            اسامي پذيرفته . شوند    برگزيده مي 

  شود   خدمت اعالم مي
  . گردد  شده ، توسط داوطلب انتخاب مي  محل آموزش بر اساس اولويت نمره كل كسب-13ماده 
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۳۲      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

هـاي علـوم پزشـكي و     علمـي دانـشگاه    در صورت يكسان بودن نمره آزمون كل ، اولويت انتخاب محل با داوطلبان عـضو هيـات       -1تبصره  
علمي با نمـرات برابـر ، نمـره نهـايي آزمـون دانـشنامه        در مورد داوطلبان آزاد يا اعضاي هيات      . ماني كشور خواهد بود     در  خدمات بهداشتي 

در صورتي كه در يك دوره نتيجـه آزمـون شـفاهي بـه صـورت                . مالك عمل قرار خواهد گرفت      ) ) شفاهي  + دوبرابر كتبي   /(3( تخصصي  
  . مون كتبي مالك عمل قرار خواهد گرفت قبول يا مردود اعالم شده باشد ، نمره آز

شده در هر رشته باشد ، محل آموزش دسـتياران            كنندگان در آزمون كتبي كمتر از ظرفيت اعالم          در مواردي كه تعداد شركت     -2تبصره  
  .شود ممتحنه رشته مربوطه تعيين مي شده آزمون شفاهي توسط هيات پذيرفته

  

  دوره آموزشي : بخش سوم 
  شدگان  م پذيرفتهنا ثبت) الف 
درماني موظفند حداكثر تا پانزدهم شهريورماه هر سال نسبت بـه      هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -14ماده  
  . شدگان آزمون پذيرش دستيار اقدام نمايند  نام پذيرفته ثبت

نـام   ني را كه در موعد مقرر ثبـت شدگا درماني موظفند اسامي پذيرفته هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  دانشگاه -1/14
ماه به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي    ننموده و يا در مهرماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند ، حداكثر تا دهم آبان               

  . و تخصصي اعالم نمايند 
رفي جايگزين  ماه هر سال تحصيلي نسبت به مع         دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي حداكثر تا پانزدهم آبان          -2/14

  . نمايد   و نيز افرادي كه صالحيت عمومي آنان مورد تائيد قرار نگرفته اقدام مي1/14افراد مشمول بند 
در شرايط مساوي از نظـر نمـره        ) مرحله اصلي و اعالم جايگزين منصرفين       ( تخصصي    در هر مرحله از آزمون پذيرش دستيار فوق       : تبصره  

  . باشد  تبي آزمون پذيرش و در مرحله بعد بر اساس نمره كل آزمون دانشنامه تخصصي ميكل اولويت پذيرش بر اساس نمره ك
شده حداكثر سه نفر به دانشگاه محل تحصيل معرفي خواهـد شـد كـه برحـسب اولويـت نمـره تـا تـاريخ                           به ازاء هر فرد منصرف    : توضيح  
  . نام نمايند  شده اقدام به ثبت معين

شدگاني كه صالحيت عمومي آنان پس از پايان          ش قبولي علمي و شروع به تحصيل پذيرفته       گيري در مورد ارز      تصميم -3/14
 بـه عهـده   16گيرد با رعايت مفـاد مـاده     مركزي گزينش دانشجو مورد تائيد قرار مي مهرماه هر سال تحصيلي توسط هيات   

  .باشد  ممتحنه رشته مربوطه مي هيات
  

ممتحنـه رشـته      شده موجه تلقي شده و زمان شروع به آموزش وي با نظر هيـات     حيت مجد نام اوليه فردي كه تائيد صال        ثبت -1تبصره  
  . گردد  مربوطه تعيين مي

  . موزش فردي كه تائيد صالحيت مجدد شده بالمانع است  افزايش ظرفيت ناشي از شروع آ -2تبصره 
تواننـد بطـور همزمـان بـه          رايي دارند ، نمـي    درماني مسئوليت اداري و اج       كساني كه در مراكز آموزشي يا بهداشتي       -4/14

  . تحصيل بپردازند 
دار مـسئوليت يـا       شدگاني كه بنا به تائيد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي عهده               ارزش قبولي علمي پذيرفته    -5/14

ايت مفاد مـاده    با رع ) اول مهرماه   ( شوند حداكثر به مدت يك سال از شروع سال تحصيلي پذيرش شده               ماموريت اداري مي  
  . باشد   محفوظ مي16

  تعهدات ) ب 
  . باشد  شدگان ، منوط به ارائه تعهدنامه محضري به ميزان دوبرابر مدت آموزش مي نام پذيرفته ثبت -15ماده 

باشد و محل انجام تعهد خدمت اين دسته          تخصصي بصورت خاص مي     هاي فوق   شدگان آزاد دوره     اخذ تعهد از پذيرفته    -1/15
درماني كشور توسط معاونت آموزشي وزارت        هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شدگان بر اساس نياز دانشگاه      يرفتهاز پذ 

پـس از اعـالم قبـولي ، بـر          . گيرد    بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و قبل از پذيرش در اختيار داوطلبان قرار مي               
در صورت يكـسان    . گردد    شدگان انتخاب مي    د خاص توسط پذيرفته   مبناي اولويت نمره آزمون كل پذيرش ، محل انجام تعه         
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۳۳      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

هاي علـوم پزشـكي محـل تعهـد موظفنـد نـسبت               دانشگاه. شود     عمل مي  13بودن نمره آزمون كتبي ، طبق تبصره ماده         
  . تخصصي برابر مدت تعهد اقدام نموده و در صورت نياز آنان را استخدام نمايد  بكارگيري متعهدين فوق

  

شدگان آزاد پس از طي مراحل قانوني منوط بـه اتمـام مـدت تعهـد در             تخصصي پذيرفته   ئه مدرك دانشنامه فوق    ارا  :تبصره
تواند نسبت به لغو دوره آموزشي افرادي كه از انجام تعهـد              موزش پزشكي مي    دانشگاه ها بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آ         

  . اند برابر مقررات اقدام نمايد  خدمت سر باز زده
  .  سال تجاوز ننمايد 10دستياران به نحوي است كه در صورت اضافه شدن به تعهدات قبلي ، در مجموع از  اخذتعهد از-2/15
درماني ملزم به سپردن تعهد محضري به ميزان دوبرابـر              هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        مستخدمين دانشگاه  -3/15

   . باشند مدت آموزش به دانشگاه محل استخدام مي
نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود هـستند و سـازمان مربوطـه                 اين آيين  7 مستخدمين مشمول ماده     -4/15

  باشد  هاي تحصيلي ، برابر ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي موظف به پرداخت شهريه و كليه هزينه
  

  شروع دوره ) ج 
نام ، دوره دستياري خود را از اول مهرماه سال تحـصيلي شـروع    فند پس از انجام ثبت شدگان موظ    كليه پذيرفته  -16ماده  

  . نمايند 
  . باشد   مهلت شروع به آموزش افراد جايگزين حداكثر تا پانزدهم آذرماه مي:تبصره 

  

  آموزش دوره دستياري ) د 
  

ممتحنه همان    تخصصي كه توسط هيات      فوق آموزش دوره دستياري بر مبناي برنامه و محتواي آموزشي هر رشته           -17ماده  
  . گردد ، پس از تصويب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل اجراء است  رشته پيشنهاد مي

ممتحنه برحسب برنامه   ماه كامل  است كه بنابه پيشنهاد هيات36 تا 24تخصصي   هاي دستياري فوق     طول دوره رشته   -1/17
  . شود  ش پزشكي و تخصصي تعيين و به اجرا گذاشته ميآموزشي رشته مربوطه توسط شوراي آموز

هـاي    تـر ، برگـزاري كـالس        هاي پايين    دستياران موظفند وظايف آموزشي ، پژوهشي و درماني ، اعم از آموزش دوره             -2/17
  . هاي بيمارستاني و درمانگاهي و كشيك را مطابق برنامه گروه آموزشي مربوطه انجام دهند  نظري ، كارآموزي

. باشـد     و بر اساس برنامه گـروه آموزشـي مـي          ) 16 صبح لغايت    8حداقل از ساعت    ( وقت     خدمت دستيار بطور تمام    -3/17
دستياران در طول دوره آموزش حق هيچگونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جملـه طبابـت در مطـب را                       

  . ندارند 
دهنده حداكثر دو روز در هفته بالمانع است          كلينيك ويژه ، به شرط موافقت بخش آموزش       اشتغال دستياران در رشته مربوطه در       : تبصره  

  . باشد  الزحمه اين گروه از دستياران برابر مقررات كلينيك ويژه مي و پرداخت حق
 اول و    نفر داوطلب داشته باشد فقط رتبه      5هايي كه كمتر از       تخصصي در رشته    شدگان آزمون نهايي فوق      از بين قبول   -4/17

 نفر و يـا بيـشتر داوطلـب داشـته باشـد      10هاي اول و دوم و چنانچه   نفر داوطلب داشته باشد رتبه    5-9در صورتي كه بين     
تخصـصي و بـا كـسب         هاي اول تا سوم مجاز هستند پس از اتمام دوره آموزشي مقرر و قبولي در آزمون نهـايي فـوق                     رتبه

التحصيلي حداكثر به   اند ، قبل از فارغ       كه با ماموريت آموزشي تحصيل كرده      موافقت دانشگاه محل استخدام در مورد افرادي      
ممتحنه و منطبق با مقررات وزارت بهداشت ، درمان و            مدت يك سال در مراكز آموزشي خارج از كشور كه مورد تائيد هيات            

مراحل تائيد صـحت صـدور و       اين دسته از دستياران پس از مراجعت به كشور و طي            . نمايند  آموزش پزشكي باشد تحصيل     
التحـصيلي معرفـي      ممتحنه رشته مربوطه براي طـي مراحـل فـارغ           تعلق و تائيد ارزش علمي گواهي اخذشده توسط هيات        

  . شوند  مي
تخصصي تا سه ماه پس از اعالم نتـايج قبـولي آمـادگي خـود را بـراي       در صورتي كه نفرات برتر آزمون نهايي فوق   : تبصره  

تخصصي كتباً به دبيرخانه اعالم ننمايند منصرف از استفاده از بورس شناخته شده               ايان دوره آموزش فوق   استفاده از بورس پ   
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۳۴      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

نامه    آيين 4/17و نفرات بعدي به ترتيب اولويت نمره به شرط تائيد شوراي عالي بورس و به تعداد و با شرايط مندرج در ماده                       
  . توانند از بورس مذكور استفاده نمايند  مي

شوند مشمول كليـه مقـررات و ضـوابط دوره            تخصصي وارد مي    هاي فوق   دستياراني كه با ماموريت آموزشي به دوره       -5/17
   . باشند آموزشي مربوطه مي

  

  ارتقاي دستياران ) هـ
  

ارتقاي دستياران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطه بر اساس مقـررات ارتقـاي دسـتياران كـه توسـط           -18ماده  
درماني كـشور     هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شود خواهد بود و دانشگاه      تخصصي تنظيم مي    حنه رشته فوق  ممت  هيات

  . موظف هستند هر سال نتايج ارتقاي دستياران را به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منعكس نمايند 
ته خود را تنظيم كرده و پس از تائيـد بيرخانـه            تخصصي ، مقررات ارتقاي دستياران رش       هاي فوق   ممتحنه رشته    هيات -1/18

  . نمايند  هاي علوم پزشكي ابالغ مي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي براي اجرا به دانشگاه
 صدور حكم آموزشي دستياران براي سال باالتر ، پس از احراز شرايط ارتقاء ساليانه ، توسط دانشگاه محل آمـوزش                     -2/18

  . شود   توسط گروه آموزشي نسبت به تمديد دوره اقدام مي م موفقيت در ارتقاءدر صورت عد. شود  انجام مي
تخصصي در امتحان ارتقاي دستياري سه بـار مـردود شـوند از سيـستم       دستياراني كه در طول دوره دستياري فوق -3/18

  . شوند  تخصصي باليني پزشكي اخراج مي آموزش فوق
  

باشـند و از سيـستم         دو بار مردود شوند مجاز به ادامـه تحـصيل در دوره مربوطـه نمـي                2 به   1ي   دستياراني كه در امتحان ارتقا     :تبصره  
  . تخصصي باليني پزشكي اخراج خواهند شد  آموزش فوق

  

  ها  مرخصي) و
  .هاي ساليانه ، استعالجي و زايمان برحسب مورد استفاده نمايند  توانند از مرخصي دستياران مي -19ماده 

. توانند با رعايت مقررات ، در هر سال تحصيلي حداكثر پانزده روز از مرخصي ساليانه استفاده نماينـد                      مي  دستياران -1/19
  . گردد  موزشي محسوب مي مدت مذكور جزء دوره آ

 دستياراني كه همسر آنان با استفاده از فرصت مطالعاتي يا دوره تكميلي به تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش                      -2/19
توانند با موافقت دانشگاه محل تحصيل حـداكثر   ي و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي عازم خارج از كشور هستند مي          پزشك

  .هزينه تحصيلي و تنها براي يكبار استفاده نمايند  ازيك سال مرخصي بدون دريافت كمك
نشگاه محـل تحـصيل از مرخـصي        توانند با ارائه گواهي پزشكي تائيدشده از سوي شوراي پزشكي دا             دستياران مي  -3/19

  .استعالجي برابر مقررات استفاده نمايند 
 ماه تجاوز كند ادامه دوره دستياري منوط بـه نظـر گـروه آموزشـي مربوطـه       6در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي دستيار از         : تبصره  

 اقـدام   16با رعايت مقررات مندرج در تبـصره مـاده          تواند نسبت به معرفي فرد جايگزين         باشد و بنا به درخواست دانشگاه دبيرخانه مي         مي
  .نمايد 

  . استفاده دستياران خانم از چهار ماه مرخصي زايمان براي يك بار در طول دوره دستياري بالمانع است -4/19
  .شود  هاي استعالجي و زايمان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به طول دوره افزوده مي  مدت زمان مرخصي-5/19
  تغيير رشته ، انتقال و ميهماني ) ز

  . باشند  شدگان دستياري مجاز به تغيير رشته نمي  پذيرفته-20ماده 
  

  شدگان دستياري   انتقال پذيرفته-21ماده 
ماهـه اول دوره بـشرط موافقـت گـروه يـا بخـش آموزشـي و تائيـد                   6تخصصي در     جابجايي محل تحصيل دستياران فوق    

  . المانع است هاي مبدا و مقصد ب دانشگاه
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۳۵      رطان كودكانخون وس فوق تخصصيبر نامه آموزشي دوره 

تخصـصي    هـا ، انتقـال دسـتياران فـوق          نامه ارزشيابي بخـش     دهنده برابر آيين    در صورت لغو صالحيت بخش آموزش     ) الف  
  . ممتحنه و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است  هاي مورد تائيد ، با نظر هيات شده به ساير بخش پذيرفته

تخصصي بصورت موقت لغو گردد ، انتقـال          ها صالحيت بخش آموزشي فوق      نامه ارزشيابي بخش    در صورتي كه برابر آيين    ) ب  
ممتحنه و موافقت دانـشگاه مقـصد          تا احراز مجدد صالحيت آموزشي با نظر هيات         هاي مورد تائيد ،     دستياران به ساير بخش   

  . بالمانع است 
  .بدا و مقصد بالمانع است هاي م  ماه با موافقت دانشگاه6 ميهمان شدن دستياران حداكثر به مدت -22ماده 
شود از     دستياراني كه دوره آموزشي آنها برابر برنامه آموزشي مصوب رشته مربوطه به صورت چرخشي انجام مي                -23ماده  

  . شمول مقررات انتقال و ميهماني مستثني هستند 
  ترك تحصيل و انصراف ) ح 

  . شود  آموزش در آن دوره مي ترك تحصيل يا انصراف در طول دوره موجب انفصال از -24ماده 
شدگان به داليل غيرموجه حداكثر تـا آخـر     نام  شدگان در موعد مقرر ، يا عدم شروع دوره ثبت           نام پذيرفته    عدم ثبت  -1/24

  .شود  مهرماه ، به منزله انصراف قطعي تلقي مي
توانـد بـا    از يك ماه نباشـد مـي   در صورت ترك تحصيل و يا انصراف از آموزش دستيار ، چنانچه مدت انفصال بيش              -2/24

موافقت گروه آموزشي مربوطه به تحصيل بازگردد و در صورت انفصال بيش از يك ماه حق ادامه تحصيل در دوره مربوطه را                      
  . شود  نداشته و مطابق مقررات با وي رفتار مي

شت بـه تحـصيل در آن دوره مجـاز    اعالم انصراف در مهرماه اولين سال تحصيلي ، انصراف قطعي تلقي شده و بازگ        :تبصره  
   .باشد نمي

باشند الزم است درخواست انصراف خود را براي اخذ موافقـت بـه                دستياراني كه ضمن تحصيل متقاضي انصراف مي       -3/24
  . دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند 

 انصراف دستيار را حداكثر     درماني موظفند در صورت موافقت ، مراتب        هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -4/24
  . ظرف مدت يك هفته به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و در اولين فرصت به ساير مراجع ذيربط اعالم نمايند 

شود به دفتر حقـوقي وزارت    پرونده دستياراني كه پس از پايان مهرماه هر سال تحصيلي حكم دستياري آنها لغو مي            -5/24
  . شده و مقررات موجود با آنها رفتار شود  گردد تا بر اساس تعهد سپرده آموزش پزشكي ارسال مي درمان و  بهداشت ،

  

  امور رفاهي : بخش چهارم 
هزينه تحصيلي دستياران آزاد كه داراي تعهد خدمت بـه وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي                       كمك -25ماده  
وقتـي از محـل درآمـدهاي     مزايـاي طـرح تمـام   % 50اديار پايه يـك و  العاده شغل است حقوق و فوق% 80باشند ، معادل    مي

هزينـه تحـصيلي      ميزان عيدي و افزايش سنواتي كمـك      . باشد    امناء مي   اختصاصي دانشگاه محل تحصيل و با تصويب هيات       
  . باشد  دستياران معادل استادياران پايه يك مي

  .باشند  هزينه تحصيلي برخوردار مي  دستياران در مدت مرخصي استحقاقي و زايمان از كمك-1/25
  .گيرد  هزينه تحصيلي تعلق نمي  در مدت مرخصي استعالجي بيش از سه ماه ، به دستياران كمك-2/25
  . شود  هزينه تحصيلي دستياران ميهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت مي  كمك-3/25
كنند به  تخصصي شركت مي هاي فوق آموزشي در دورهعلمي كه با ماموريت  هزينه دستياران غيرهيات     پرداخت كمك  -4/25

امناي دانشگاه خواهد     ميزاني كه مجموع وجوه دريافتي ايشان با دريافتي داوطلبان آزاد معادل باشد منوط به تصويب هيات               
  . بود 

تواننـد بـا       ، مي  فرما استفاده نمايند     دستياراني كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمت درماني بصورت خويش            -5/25
 ح./حق سرانه از اين امتياز برخوردار شوند% 50پرداخت 

  
  


