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  :اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
  تهران  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي      علي ربانيدكتر * 
   تهران  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي      آرياستودهدكتر * 

    تهرانت علمي دانشگاه علوم پزشكي  عضو هيئ    حشمت مويريدكتر
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    دكتر زهره كرمي زاده* 

 :اسامي اعضاي كميته راهبردي
 تهرانعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     دكتر علي رباني * 
 ايرانعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     مريم رزاقي آذر دكتر *
 شيرازعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي   المحسين اميرحكيميغدكتر *
 تهرانعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي       فريدون مصطفويدكتر *
 اصفهانعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     مهين هاشمي پوردكتر *
 ايرانهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي عضو     فرزانه روحاني دكتر *

  :كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي اسامي همكاران 
  دكتر سيدمنصور رضوي   دكتر محمدعلي محققي                

  دكتر علي رباني    امير هوشنگ مهرپروردكتر
  دكتر ابوالفتح المعي   گيالني  دكتر ميترا مدرس

  دكتر الهه ملكان راد  دكتر علي صفوي نائيني
   ري فيروزيدكتر مهدي صاب  اله پيروي  دكتر حبيب

  دكتر مريم رسوليان  دكتر علي مشكيني 
  دكتر محمدمهدي قاسمي  دكتر شهرام آگاه

  دكتر علي حميدي مدني  دكتر محمد حسين فالح زاده
  دكتر محمد رضا فرتوك زاده   دكتر سيد رسول مير شريفي

  دكتر رضا لباف قاسمي   دكتر احمد فخري
  حرائياندكتر محمد علي ص  دكتر مهدي پناه خواهي 

    دكتر مهرداد حق ازلي 
  :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي 

ست دانشكده پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي ايران ،تهران،شهيد بهشتي ،شيراز ، اصفهان،يزد، مازندران ،كردستان، تبريز،               يار
ش،دكتر جعفريان ،دكتر علي حائري،دكتر نجابت،دكتر رزمجو، دكتر مهران گيالن، شهر كرد، اهواز به ترتيب آقايان دكتر فراست كي       

  ي اسكوئي ، دكتر حيدر زاده ،دكتر علي مومني، دكتر مصطفي فقهي  دكريمي،دكتر سيدحمزه حسيني، دكتر بهرام نيكخو،دكتر سوا
دكتر امير  )كرمان(محمد رضا شكيبي  دكتر  )تهران(،دكتر سيد منصوررضوي    )مشهد(دكتر مجيد ابريشمي    :ونمايندگان منتخب وزير  

و مدير كل دفتر امور )شيراز  (دكتر مجيد فروردين    )شهيد بهشتي (دكتر نادر ممتاز منش    )شهيد بهشتي (حسين قاضي زاده هاشمي     
   وفرانك باميان دكتر نيره اسالمي خانم ها، دبيرخانه آموزش پزشكي وتخصصيانكارشناسو حقوقي
  : مدعوين حاضردر جلسهاسامي

-)غدد درون ريـز ومتابوليـسم بـالغين       (دكترمحمد پژوهي   -)ژنتيك(دكتر سيد محمد اكرمي     -)جراح كودكان  (ر بهاره اشجعي  دكت
دكتـر محمـود    –) غدد درون ريز ومتابوليسم بالغين    (دكتر فريدون عزيزي    -)غدد درون ريز ومتابوليسم بالغين    (دكتر عطيه آموزگار  

  )مغز واعصاب (اشرفي 
  :وكارشناسان دبير خانه اسامي ساير همكاران 
   مسئول واحد تدوين برنامه آموزشي دبير خانه آموزش پزشكي وتخصصي     دكتر سيد منصور رضوي

   واحد تدوين برنامه آموزشي دبير خانه آموزش پزشكي وتخصصي كارشناس     ريحانه بنازادگان
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  مقدمه
  
  
  
  
     

  
  
  
  

  :انگليسي دوره به فارسي وعنوان 
  
  
 

 

 : دورهتعريف
 
 
 
 
 

 :طول دوره آموزش

  
 
 
 
  
  
  

   كودكان درون ريز و متابوليسمغدد 
Pediatric Endocrinology and metabolism 

پيشگيري غربالگري ، زير مجموعه اي از طب كودكان است كه در زمينه ،م كودكانس و متابوليدرون ريزدورة غدد
غدد نظير بيماري هاي هيپوفيز تيروئيد، پاراتيروئيد، آدرنال،  درمان بيماري هاي مادرزادي و اكتسابي  وتشخيص

   . فعاليت داردكودكان ارثي  متابوليكگونادها، پانكراس و بيماري هاي

  . ماه مي باشد24م كودكانيسطول دوره آموزشي غدد درون ريز و متابو
  

 ها، به ايجاد و گسترش دوره هاي فوق تخصصي، از در حال حاضر در كنار توسعه آموزش رشته كودكان در دانشگاه

بنابراين ضروري است برنامه آموزشي . جمله دوره فوق تخصصي غدد و متابوليسم كودكان، نيز توجه خاصي مي شود

بدين منظور، كميته اي تحت عنوان كميته . اين دوره نيز همگام با برنامه آموزشي رشته مادر، بازنگري و تدوين شود

رنامه آموزشي تشكيل گرديد و از طريق نظرخواهي از خبرگان، ارزيابي برنامه هاي موجود و مرور برنامه هاي تدوين ب

تدوين اين برنامه . دانشگاه هاي منتخب خارج از كشور، برنامه آموزشي دروه غدد و متابوليسم كودكان تدوين شد

 اجراي برنامه و درس هايي كه در حين اجرا كسب .اولين گام در جهت ارتقاي كيفيت آموزش اين دوره تلقي مي شود

از اين منظر، از نظرات فراگيران، اعضاي هيئت علمي، . خواهد شد، فرصت هاي بيشتري براي ارتقا فراهم خواهد كرد

  .  مسئولين اجرايي و ساير صاحبنظران استقبال مي شود
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  :تاريخچه وسيرتكاملي دوره در جهان وايران 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :داليل نياز به اين دوره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :تاريخچه و سير تكاملي دوره در جهان
ر  د1894وي در سال .  مي باشد (Lawson wilkins)آغاز گر رشته فوق تخصصي غدد اطفال دكتر الوسن ويلكينز 

كينز را كه وي نيز پزشك اطفال قابلي بود در پيش گرفت و در دانشگاه ابالتيمر به دنيا آمد و راه پدرش دكتر جرج وي
 به توصيه دكتر 1935هاپكينز تحصيل در رشته پزشكي را پيش گرفت و سپس در رشته اطفال وارد شد و در سال ان ج

  .  هاپكينز راه اندازي نمودانج ارستانادوارد پاركز رشته فوق تخصصي غدد اطفال را در بيم
  او يك كتاب با نام

 “The Diagnosis and treatment of endocrine disorders in childhood and adolescence”     
 به چاپ رسيد كه از آن زمان به 1950با مجموعه اي از عكسها و نقاشي ها مربوط به بيماريهاي غدد اطفال در سال كه 

  . ار تجديد چاپ شده و به عنوان يكي از مراجع معتبر اين رشته مورد استفاده قرار گرفته استبعد پنج ب
 مركز اموزش فوق تخصصي 75هم اكنون درامريكا و كانادا حدود .  شكل گرفت1971انجمن غدد اطفال امريكا از سال 

ر پژوهشي در اين رشته پرداخته مي  سال بوده و بيشتر به امو3 تا 2غدد اطفال وجود دارد كه طول دوره آموزشي 
  . شود

  

  :تاريخچه و سير تكاملي دوره در ايران
ولين بخشهاي فوق تخصصي غدد درون ريز و متابوليسم كودكان به طور رسمي و با مجوز از وزارتخانه بهداشت، درمان ا

مام جناب آقاي دكتر  در دانشگاه علوم پزشكي شيراز  به اهت1368و آموزش پزشكي براي اولين بار در سال 
  . غالمحسين امير حكيمي و در تهران به اهتمام جناب آقاي دكتر حسينعلي عسگري  شروع به كار كرد

 مركز آموزش فلوي فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم اطفال در  سراسر ايران وجود 5) 1388تا سال (هم اكنون 
  . دارد

  اصفهان و مشهد مي باشدكي تهران، ايران، شيراز،اين مراكز وابسته به دانشگاههاي علوم پزش

 بيماريهاي تيروئيد، كوتاهي قد ، ديابت بارتغيير الگوي: نظيردرون ريزتغيير الگوي بار بيماريهاي مرتبط با غدد -1
  ونظاير آنو اختالالت دوران بلوغ

 افزايش آگاهيهاي مردم نسبت به معيارهاي رشد بعنوان يكي از شاخص هاي سالمت كودكان  -2
 و  ارثيتشخيص و درمان بسياري از بيماري هاي غدد، متابوليكپيشگيري ،توسعه و پيشرفت روشهاي  -3

 .غربالگري آنها در كشور 
 تفاده بهينه از امكانات موجود كشور و ايجاد بستر مناسب براي ارائه درمانهاي پيشرفته اس -4
 پزشكان متخصص كودكان با   بيشترآشنايلزوم پيشرفت دانش و فن آوري در اين حيطه تخصصي و -5

 .توانمنديهاي مرتبط با اين دوره
 و تشخيص و درمان اين بيماريها افزايش توقع و انتظارات مردم و توجه مسئولين كشوري به غربالگري  -6
 باال بودن بار بيماريهاي متابوليك به علت ازدواجهاي خويشاوندي در كشور  -7
بيشتر در حيطه بيماريهاي غير واگير  خدمات  ارائه لزوم و سالمت و كاهش بار بيماريهاي عفونيارتقاي سطح -8

 .در جامعه 
با توجه به تاثير جدي آنها در  بيماريهاي كروموزومي افزايش سن ازدواج و بارداري در كشور وضرورت توجه به -9

 اختالالت غدد درون ريز ،به منظور كاهش ميزان معلوليتهاي جسمي وذهني 
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  :براي ده سال آيندهحدود نياز به تربيت دستيار در اين دوره 
  
  
  

  

  
  

  

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

  
  
  
  
  

  
                                                                                    :Mission):ماموريت(رسالت 

  
  

  
  

                                                                                 :Vision):چشم انداز(دورنما
                    

 
                    

   :                                             Expected outcomes از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار
  
  
  
  
  
  

 :در تدوين اين برنامه بر ا رزشهاي زير تأكيد مي شود
  ارتقاي سالمت مبتني بر طبابت جامعه نگر و جامع نگر -1
  رعايت اصول اخالق اسالمي و پزشكي  -2
    درتمام سطوح و همكارانان،همراهان راحترام به بيما -3
  احترام به حقوق كودكان بيمار به لحاظ آنكه قادر به دفاع از حقوق خود نمي باشند و دفاع از آنها -4
 عمل صالح و نيك انديشي  -5

   توانمند و متعهد است كه در جهت ارائه خـدمات، درزمينـه هـاي تـشخيص،                آگاه، تربيت نيروي انساني رسالت اين دوره،  
و م كودكان به جامعه اقدام نماينـد      س فوق تخصصي غدد درون ريز و متابولي        يطة آموزش و پژوهش، در ح       پيشگيري،  رمان،د

. اين فرايند رامستمرا ارتقائ دهيم

م كودكان به وق تخصصي غدد درون ريز و متابوليس سال آينده در زمينه آموزش درحيطه ف10انتظار آن است كه در 
همچنين در ارائه خدمات كيفي . رميانه در زمره كشورهاي برتر باشيمو در منطقه خاو. استانداردهاي جهاني دست يابيم

 .و توليد علم با بهترين كشورها در منطقه رقابت كنيم

 : دانش آموختگان اين دوره، قادر باشند انتظار مي رود،
  .  قرار نمايند بر همراهان و اعضاي تيم سالمت ارتباط مناسب-با بيماران •
 . با به كارگيري راهكارهاي مختلف، وضعيت سالمت جامعه را ارتقا بخشند •
 . درماني و مراقبتي بيماران مرتبط با اين دوره را باتسلط و مهارت كافي انجام دهند تشخيصي، پيشگيري ، روشهاي •
  .ند غربالگري بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم كودكان مهارت كافي بدست آوردبراي انجام •
 . شنددر نظام پژوهشي بين دانشگاهي در سطح كشور، در زمينه تخصصي خود همكاري و تعامل سازنده داشته با •
 . مربوطه را داشته باشند انترنها و دستياران در رشته دانشجويان، هاي مختلف اعم از آموزش رده توانائي كافي در •

  نفر700,000 در كشور، به ازاي هر  ،متخصصين اين حيطه تخصصي در هيئت ممتحنه وكميته راهبردي دورهباتوجه به نظر 
 نياز فعلي به متخصص اين  به عبارت ديگر،.  غدد درون ريز و متابوليسم كودكان نياز داريمجمعيت يك نفر فوق تخصص

لذا بايستي براي تربيت .  نفر در اين حيطه تخصصي در كشور مشغول هستند30 تعداد  در حال حاضر،.  نفر مي باشد100 دوره،
ها اين  و خروجيكشور جمعيت افزوده شدن سال كار هر متخصص، 30 الي 25ر دادن  نفر برنامه ريزي شود كه با مد نظر قرا70

مربوط به ( هزار نفر 550معيت ترين استانهاي كشور ، با حدود با رويكرد ديگر ،چنانچه نياز كم ج.  نفر برآورد مي شود100تعداد
در مجموع در حال ،)دانشگاهها ومراكز خصوصي (نياز استانهاي كشور  نفر تعيين شود ،1به فوق تخصص كودكان )استان ايالم 

 نفر نيروي موجود ،باز 30جمعيت و خروجي ها وكسر  در صد رشد 5/1 نفر بر آورد مي شوذ كه با احتساب 140حاضر حدود 
   .نفر قبل فبول خواهد بود100عدد 



 1388 خرداد-تاريخ تنفيذ در هفتاد ويكمين تشست شورا – دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

۷ ن كودكامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبرنا

                                                                       :Roles:دانش آموختگان در جامعه نقش هاي
  
  

  

                                                                    :Tasks: حرفه اي دانش آموختگانيفاوظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
   

يشگيري  پ- پژوهشي- آموزشي- مشاوره اي- درماني و مراقبتيدانش آموختگان اين دوره در جامعه نقشهاي تشخيصي،
  . و مديريتي را ايفا مي كنند–كننده 

   مراقبتي - درماني–در نقش تشخيصي ) الف
 .مسئولين نظام سالمت.با بيماران ،همراهان ،اعضاي تيم سالمت برقراري ارتباط  •
  ل تخصصي از بيماران و معاينه آنها گرفتن شرح حا •
  درخواست آزمايشات پاراكلينكي مورد نياز  •
  مندرج در اين برنامهانجام تست هاي تشخيصي  •
 تشخيص بيماري  •
  ثبت اطالعات پزشكي بيماران  •
  مندرج در اين برنامه تجويز دارو و انجام پروسيجرهاي درماني مورد نياز •
  پيگيري و مراقبت از بيماران  •

  ر نقش مشاوره اي د) ب 
  مانند سازمان نظام پزشكي( ي ديگر وسازمانها نظام سالمت همكارانهمراهان ارائه مشاوره تخصصي به بيماران،-

  )  و شوراي عالي پزشكي،پزشكي قانوني 
  در نقش آموزشي) ج

   به بيماران ،همراهان ،اعضاي تيم سالمت و در صورت نياز جامعه  موضوعات مرتبط آموزش- 
  )پزشكان، پرستاران و بيماران( درماني و مراقبتي براي رده هاي مختلف  آموزشي مرتبطيه راهنماهاي ته-
   مشاركت در تدوين دستورالعمل هاي آموزش كشوري-
   پژوهشي  در نقش)د
    تجزيه وتحليل داده ها در حد نياز،  تهيه گزارش تحقيق، تهيه مقاله علمي و نشر نتايج-طرحهاي تحقيقيپيشنهاد-

  همكاري در پژوهش هاي كشوري مرتبط با حيطه تخصصي
  در نقش پيشگيري )ه
  شناسايي مشكالت بهداشتي جامعه در جمعيت كودكان و ارائه گزارش آن به مسئولين بهداشتي  -
  غربالگري مرتبط مشاركت ونظارت بر برنامه هاي -
  وارد نيازژنتيك وارجاع در م در خواست مشاوره هاي تخصصي از ساير متخصصين -
  در نقش مديريتي ) و
 پذيرفتن مسئوليت بخش،  بيمارستان،  مراكز آموزشي و ارائه خدمات مديريتي و ايفاي نقش در سياست گذاريهاي -

 بهداشتي و درماني در صورت نياز 
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  : توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار
   Expected Competencies & Procedural Skills:                                 

  :توانمندي ها:          الف      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :گردآوري و ثبت اطالعات
 (Interpersonal communication)برقراري ارتباط  
 History taking)( اخذ شرح حال 
  (Patient assessment & Physical examination)ارزيابي و معاينه بيماران  
  (Rational para clinical tests apply)درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي  
 انجام پروسيجرهاي تشخيصي مندرج در اين برنامه  
 ثبت اطالعات وتنظيم مدارك پزشكي 

  :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا
 كلينيكي تفسيرآزمايشات پارا 
  ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي  
 )clinical judgment( استنتاج و قضاوت باليني 
 تشخيص بيماري 
 تصميم گيري باليني و حل مساله  

   ):Patient Management( اداره بيمار 
  )Patient care( مراقبت از بيمار  
  )order نوشتن  نسخه دارويي و ( تجويز منطقي دارو  
  اقدامات تشخيصي ـ درماني مندرج در اين برنامهانجام 
 انجام اقدامات توانبخشي و بازتواني مندرج در اين برنامه 
 درخواست مشاوره پزشكي  
 ارجاع بيمار  
 آموزش بيمار  
 پيگيري بيمار  

  : توانمندي هاي ديگر 
 پژوهش  
 مديريت و رهبري 
 ارائه مشاوره هاي تخصصي 
  (Advocacy)حمايت از بيماران  
 طبابت مبتني بر شواهد 
 استفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترونبكي 
 پايش سالمت جامعه 

 
   .تسلط پيدا خواهند نمودي دوره تخصصي كودكان ، بر مهارت هاي زير بيشترادستياران عالوه بر مهارته

  بار5انجام تست هاي تحريكي و مهاري هر كدام -
  بار5هر كدام محروميت از آبانجام تست  -
  بار20 هر كدام پيش بيني قد نهايي با استفاده از روش هاي معمول -
   بار30روش هاي مختلف هر كدام ارزيابي سن استخواني با  -
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  ) :درماني–اقدامات تشخيصي (مهارت هاي پروسيجرال: ب
  
  
  
  
  
  
  

  : كه با اين دوره تداخل عملي دارند ياسامي رشته ها يا دوره هاي
  
  
  

                                                               :Educational Strategies  :راهبردهاي آموزشي 
  
  
  
  
  
   

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

  
  
  
  
  
  
  

 :اين برنامه بر راهبردهاي زير مبتني است -
  (Task Oriented)يفه يادگيري مبتني بر وظ -
  )(Problem Orientedيادگيري مبتني بر مشكل -
 (Community Oriented)يادگيري جامعه نگر  -
 (Subjected Based)يادگيري مبتني بر موضوع  -
 (Hospital Based))سرپائي –بستري (آموزش بيمارستاني  -

 حضور در درمانگاه به منظور آموزش هاي سرپايي -
 ويزيت روزانه بخش و حضور فعال در راندها و گراند راندهاي آموزشي -
  CPC  ژورنال كالب و ،برقراري كنفرانس هاي درون بخشي و بيمارستاني  -
 آموزش شركت در مشاوره هاي بخش هاي مختلف به همراه استاد به منظور -
 .ههاي آموزشي نظير كارگاه روش تحقيق و غيرهشركت در كارگا -
 بحث در گروه هاي كوچك و تحليل بيماران دشوار  -
 مشاركت فعال در آموزش رده هاي پايين تر جهت افزايش تجربه آموزشي  -
   روشها و فنون ديگر برحسب نياز و اهداف آموزشي   -

  براي يادگيري)انجام مستقل(حداقل تعداد دفعات  پروسيجر
-FNA  10 بار   
   بار50   ويژهتريك بيمار و استفاده از جداولمنتروپو معاينه آ-
  بار10  تزريق انسولين  -
  بار 5   اندازه گيري كتون خون و ادرار -
   بارCGMS  3 كار با پمپ انسولين و -
   بار10   كاربا گلوكومتر-

زرگسال، اورولوژي ، ژنتيك، جراحي اطفال، اني با رشته هاي زنان، غدد بم دراين دوره در بعضي اقدامات تشخيصي،
 .دوره اي در تعارض نيست ياهماتولوژي، اعصاب و گوارش كودكان همپوشاني دارد ولي با هيچ رشته اي 
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    : ساختار كلي دوره آموزشي 
مدت   )1 ( اقدامات– محتوي  بخش،واحديا عرصه آموزش

 )ماه(زمان
ون ريز و بخش غدد در

    كودكانمسمتابولي
   در بخش انه روزحضور 
   ه روز در هفته در مانگا3حداقل حضور 

   ماه 20
  

غدد درون ريز و  بخش
   بالغينمسمتابولي

  
  

  
غدد درون ريز سرپائي وبستري  بيماران ويزيت، FNAيادگيري 
  بزرگسال 

   

  
   ماه1

  
  

  
  آزمايشگاه غدد درون ريز

  
  

 ,ELISA- RIAل آزمايشگاهي مانند آشنايي با روشهاي متداو
IRMA    

  

  
   روز15

  
  

  آشنايي با روش هاي اسكن راديوايزوتوپ غدد درون ريز  پزشكي هسته ايبخش 
  

   روز15

كاريوتايپ - روشهاي مولكولي–آشنائي با رسم شجره نامه   درمانگاه وآزمايشگاه ژنتيك
  وبوكال اسمير

   ماه1

–شركت در برنامه هاي آموزشي بخش  –حضور روزانه در بخش   )2 (انتخابي
 مشاوره بيماران طبق برنامه تنظيمي بخششركت در برنامه هاي 

  ماه1

  
  :توضيحات

   پزشكي،ههاي  شركت در مشاور  ويزيت بيماران سرپايي و بستري، : به اموري نظير  تنظيمي بخش،  طبق برنامة دستياران، •
 شركت در برنامه هاي  انجام پروسيجرهاي مرتبط،ه وراديولوژي ،شي مرتبط با آزمايشگاشركت در برنامه هاي آموز

 . آموزشي و پژوهشي و كشيكهاي مربوطه مي پردازند
 . غدد بزرگسال  وژنتيك مي باشند–پزشكي هسته اي –تغذيه –راديولوژي :بخشهاي انتخابي شامل  •
 . نگارش پايان نامه در طول دوره انجام مي شود •
  .نمي باشد )كودكان(شاركت در برنامه هاي آموزشي در رشته مادر اجراي اين برنامه نافي م •
 . يك ماه مرخصي طبق مقررات آموزشي در طول دوره گرفته مي شود •
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 : اعم از عمومي، تخصصي پايه يا تخصصي بالينيعناوين دروس

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 آندوكرينولوژي مولكولي و ژنتيك غدد مترشحه داخلي -1
 آشنايي با نحوه عمل هورمونها  -2
  مينرال استخوانها متابوليسمهموستاز  -3
 ابهام تناسلي  -4
 هيپوگليسمي در نوزاد و شيرخوار  -5
 هيپوگليسمي در كودكان  -6
  وشيرخواران اختالالت تيروئيد در نوزادان -7
 اختالالت تيروئيد در كودكان ونوجوانان  -8
  IGF1اختالالت هورمون رشد و ترشح  -9

   وهيپوتاالموس اختالالت هيپوفيز خلفي و هيپوفيز قدامي  -10
 ديابت  -11
 كورتكس آدرنال و اختالالت آن  -12
 فئوكروموسيتوم و سندرمهاي مولتيپل نئوپالزي آندوكرين  -13
 بلوغ و اختالالت آن  -14
 موستاز مينرال در نوزاد، شيرخوار،  كودك و نوجوانان اختالالت ه -15
 سندرمهاي پلي گالندولر اتوايمون  -16
 اختالالت باالنس انرژي  -17
 اختالالت چربي در كودكان و نوجوانان  -18
 آشنايي با متدهايي آزمايشگاهي در آندوكرينولوژي اطفال  -19
 آشنايي با غربالگري در ايران  -20
 رشد طبيعي و غير طبيعي  -21
 لوژي تكامل جنينيآندوكرينو -22
  اختالالت كروموزومي  -23

  بخش متابوليك 
  وترسيم شجره نامهفنوتيپ هاي كلينيكي، تشخيص، آلگوريتم در بيماريهاي متابوليك ارثي  -
 اختالالت كربوهيدرات -
 اختالالت اسيدهاي آمينه  -
 اسيدمي هاي ارگانيك -
 اختالالت ميتوكندريال  -
 فيري ورپ -
 وم زاختالالت پروكسي -
 وم زيزواختالالت ل -
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 :)به تفكيك هر بخش(ي به آنها بپردازند مباحثي كه بايد دستياران در بخشهاي چرخشعناوين 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  : نظر در بخش غدد درون ريز و متابوليزم بزرگساالندعناوين مور - 1
 -  يباريهاي تيروئيد- 2آشنايي با بيماريهاي غدد درون ريز بزرگساالن و درمان آنها مانند ديابت نوع  -

 -و اختالالت چربي)  پيشگيري- تشخيص( استئوپروز –) ون و كوشينگسآدي(بيماريهاي آدرنال 
   و هيپرتانسيون آندوكرين  Multiple endocrine neoplasiaآشنايي با بيماري 

 FNAنجام يادگيري ا -
  
 : نظر در آزمايشگاه غدد درون ريز و متابوليزم دعناوين مور - 2

 Barr bodyآشنايي با روش آزمايش  -
  , Elisa RIA-IRMA به روش  TSHآشنايي با روشهاي آزمايشگاهي اندازه گيري  -
 آشنايي با انجام تشت هاي مربوط به هيپرپالزي -آشنايي با انجام تستهاي تحريكي هورمون رشد -

 زادي آدرنال مادر
 و تست هاي تحريكي و مهاري آدرنال  ACTH و آشنايي با روشهاي اندازه گيري كورتيزول -
ون هاي استروژن و تستوسترون و تست مهاي اندازه گيري گونادوتروپين ها و هورآشنايي با تست -

LHRH  در بلوغ زودرس و تستhcG   
 
 : نظر در بخش پزشكي هسته ايدعناوين مور - 3
  و گرم   اسكن تيروئيد و تشخيص گره هاي سرد-در تيروئيد Radioiodine uptakeمتد  آشنايي با -
   آشنايي با درمان بيماري گريوز بايد راديواكتيودربچه ها و نوجوانان و عوارض آن-
 در اختالالت غده پاراتيروئيد MIBI آشنايي با اسكن -
  روز و تشخيص استئوپ DEXAآشنايي با روش دانسيتومتري به روش  -
  در آدرنال  MIBGآشنايي با اسكن    -

   
   عناوين مورد نظر در آزمايشگاه ودرمانگاه ژنتيك - 4
  ترسيم شجره نامه آشنائي با  -
 آشنائي با رويكرد مشاوره ژنتيك در بيماريهاي مختلف ،شناخت سندرمها ،ديس مورفولوژي -
 DNA  - Sequencing PCR –ARMSاستخراج :آشنائي با روشهاي مولكولي نظير  -
 FISHكاريو تايپ و:روش هاي سيتوژنيك نظير  -
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  :ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي 
  :از دستياران و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود

   در حوزه نوع دوستي-الف
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند )1
 .ماران  مختلف عدالت را رعايت كننددر مواجهه با بي )2
 .در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي،  رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند )3
 .در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند )4
 . به خواسته ها و آالم بيماران توجه داشته باشند )5
 . كرده و از آن دفاع كنندمنشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت  ) 6
   در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت-ب

  .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )1
 .به سواالت بيماران پاسخ دهند )2
 .اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهند )3
 .ز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل داشته باشنداز دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهي )4
 . در تمامي مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند )5
 . براي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرند ) 6
ماري و نيز بهبود كيفيـت زنـدگي بـه طـور            در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بي             )7

 .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
 . ار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ، از ذكر عناوين پزشكي به جاي نام بيمار پرهيز نمايندبيم )2
 . به وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را رعايت نمايند )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
 .به طور مستمر،دانش و توانمنديهاي خود را ارتقاءدهند )3
 . اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند )4
 . هاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي را رعايت كننداستاندارد )5
  
 



 1388 خرداد-تاريخ تنفيذ در هفتاد ويكمين تشست شورا – دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

۱۴ ن كودكامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبرنا

                                  :References:كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا استمنابع درسي 
                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فوق تخصصي غدد درون ريز  توسط هيئت ممتحنه دورة ، منابع آزمونهاي كشوري، براساس آئين نامه هاي موجود :توضيح
   .م كودكان تعيين خواهد گرديدسو متابولي

                                                                               :Student Assessment:انارزيابي دستيار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : كتب اصلي-الف
• Williams text Book of Endocrinology 
• Sperling pediatric Endocrinology  
• Nelson text book of pediatric  
• Scriver the metabolic and molecular bases of inherited disease.  

  
  
  

  . فوق الذكر است كه در دسترس قرار دارند منابع  منظور، آخرين چاپ : تذكر
  
 : مجالت اصلي- ب

• Endocrinology and metabolism clinics of North America  
• Journal of pediatric Endocrinology and metabolism 
• Journal of Endocrinology and metabolism 
 مجله بيماريهاي كودكان ايران •

برنامه ها ودستوالعمل هاي مصوب وروزآمد كشوري- ج  

 :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
 log bookارزيابي  •
 Portfollioارزشيابي  •
• DOPS 
 امتحان شفاهي •
 آسكي  •
  MCQكتبي  •
 

  :(Periods of Assessment)عات ارزيابيدف: ب 
   ماه يكبار 3الگ بوك بطور مستمر وهر ارزيابي  •
 )آزمون ارتقائ( (MCQ)ارزيابي ساالنه كتبي  •
  )آزمون دانشنامه(ارزيابي نهايي  •
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  )  :ه رتب–گرايش –تعداد (اقل هيئت علمي مورد نياز حد
  
  
  

 

  ) :گرايش –تعداد (اقل كاركنان تخصصي مورد نياز حد
  
  
  
  
  
  

 : مورد نياز تخصصي فضاهاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فوق تخصص غدد كودكان) استاديار2حداقل يك دانشيار ، (سه نفر

  والدين وفوق ليسانس پرستاري  جهت آموزش بيماران ديابتي
  آشنا به تغذيه كودكان مبتال به بيماري هاي غدد و متابوليك ارثي ارشد تغذيه يك نفر كارشناس وكارشناس 

  ) نفر3(آزمايشگاه آشنا به تست هاي مهاري و تحريكي غدد و انجام آزمايشات متابوليك فوق ديپلم 
 ارائه خدمات توان بخشي  نفر پرسنل متناسب براي 2حداقل 

 بخش آموزشي در بيمارستان عمومي يا تخصصي اطفال
  بخش اورژانس 

 (NICU) و (PICU)بخش مراقبت هاي ويژه 
  ت درمانگاه سرپايي بيماريهاي غدد درون ريز و دياب

  اتاق غربالگري و خدمات بيماريهاي متابوليك 
  هاي مهاري يا تحريكي در بخش غدد  اتاق جهت انجام تست

  بخش و درمانگاه غدد باليني 
  آزمايشگاه مجهز به انجام تست هاي غدد و متابوليك 

  بخش اسكن قابل دسترس 
  بخش فيزيوتراپي و گفتار درماني 

   تغذيه واحد
  نتيكدرمانگاه وآزمايشگاه ژ

  .يا دانشگاه قابل دسترس باشندموارد فوق بايستي در بيمارستان :تذكر
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  :تنوع وتعداد بيمار مورد نياز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تعداد تخت مورد نياز
  
  
  

  بخشهاي تربيت كننده دستيار فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم كودكان بايستي حداقل در طول هر سال،
  : درمان و پيگيري بيماريها و اختالالت زير باشند واجد بيماران مراجعه كننده جهت تشخيص،

   مورد در سال 50ديابت كودكان 
   سال  مورد در10كتواسيدوز 

   مورد در سال 50اختالالت تيروئيد 
   مورد در سال 100كوتاهي قد 

   مورد در سال 25اختالالت بلوغ 
   مورد در سال 15اختالالت آدرنال 

   مورد در سال15ابهام تناسلي 
   مورد در سال 10چاقي 

   مورد در سال15 كلسيم و فسفر متابوليسماختالالت 
  بيماريهاي متابوليك ارثي 

   مورد در سال15اسيدهاي آمينه اختالل 
   مورد در سال15اختالل كربوهيدرات 

   مورد در سال15اختالل چربي 
 حسب تشخيص گروهساير موارد 

  :حداقل
   تخت بستري در بخش 8
  PICU –NICU تخت 2
  كودكان   تخت اورژانس2
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  :مورد نيازوكمك آموزشي تجهيزات تخصصي 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  :رشته هاي تخصصي مورد نياز 
  
  
  

  :معيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه هستند
  
  
  
  
  

  :رشته هاي ورودي مجاز
  
  
  
  
  

 تجهيزات سمعي بصري شامل 
   هاي آموزشي با خدمات اينترنت DVD ، CDكامپيوتر، ويدئو پروژكتور، 

  گلوكومتر جهت آموزش بيماران 
  ) در صورت امكان (CGMSدستگاه 

  : تجهيزات درمانگاهي
 Infantometre - Stadiometre –وزنه دقيق، اركيدومتر 

   BMIنمودارهاي مختلف پايش رشد و 
Setup انجام FNA   
   جهت ارزيابي سن استخواني Greulich –pyle اطلس 

 تجهيزات آزمايشگاهي 
    وتجهيزات متناسب جهت تشخيص بيماريهاي ژنتيكيMSMS, HPLC   گاما كانتر و در صورت امكان فلوسيتومتري 

 :رشته هاي تخصصي و آموزشي مورد نياز براي اين دوره عبارتند از
 دوره غدد درون ، توانبخشي  راديولوژي ،  پزشكي هسته اي،  پاتولوژي، كودكان،نفرولوژي  تخصصي كودكان،رشته  تغذيه،

  دوره جراحي اطفال–ژنتيك – م بزرگساالنسريز و متابولي

   : دانشگاهي مجاز به تربيت دستيار در اين دوره است كه واجد حداقل مالكهاي زير باشد-
  .  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ازشده قطعييه  تأييد -
  . تجهيزات و نيروي تخصصي ذكر شده در اين برنامه، هيئت علمي -
  موزش در رشته كودكان  سال آ10حداقل سابقه  -
 

  .ا متخصصين كودكان مجاز مي باشندم كودكان تنهس غدد درون ريز و متابولي براي ورود به دورة
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  :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
  شرايط ارزشيابي وبازنگري برنامه-الف  

 
 
 
 
  
  
  شيوه ارزشيابي برنامه-ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :برنامه ارزشيابي متولي -  ج       

 
 
 
  برنامهبازنگري نحوة  – د
  
 
 
 
 
  
 

 گذشت حداقل دو دوره از اجراي برنامه
ودرمان  توسعه غربالگري و امكان بهتر تشخيص         تغيير فن آوري ،    تغيير در وظايف دانش آموختگان در سطح جامعه با توجه به          

  بيمارهاي مزمن و صعب العالج 
 برنامه وتائيـد دبيـر خانـه شـوراي آمـوزش            ن براي بازنگري   صاحب نظران و اساتيد رشته يا عمده دانش آموختگا         تدرخواس

  پزشكي وتخصصي

 نظر سنجي ساالنه در طول دوره و پايان آن از دستيار -1
 نظر سنجي ساالنه از اعضاي هيئت علمي بخش غدد درون ريز و متابوليسم كودكان -2
 نظر سنجي ساالنه از اعضاي هيئت ممتحنه بورد -3
 ها  تخصصي و بررسي نقاط ضعف و قوت برنامه ي بورد بعد از امتحانات بورد فوقگزارش تحصيلي اعضا -4
 گزارش ساالنه روساي بخش هاي فوق تخصصي و ارائه تحليلي نكات ضعف و قوت برنامه آموزشي -5
 بررسي عملكرد دانش آموختگان -6
 پي گيري ميزان شكايات و قصور پزشكي و بررسي تحليلي آن به كمك سازمان نظام پزشكي -7
ها، پژوهش ها و پايان نامه هاي تخصصي توسط بخش هاي آموزشي و معاونت پژوهشي دانشگاه محل آموزش  بررسي مقاله -8
بررسي تحليلي و آماري نتايج حاصله هر دو سال يكبار با كمك كاركنان آمار و آموزش وزارتخانه و ارائه آن به مسئولين در  -9

 كميته تدوين برنامه
  ار ارزشيابيهاي وزارت متبوع استخراج اطالعات حاصله -10

 گروه تدوين برنامه باهدايت وزارت متبوع

و پس مورد تحليل قرار مي گيرند گروه تدوينها وارزيابي فرايندها وشاخص ها در اطالعات حاصل از نظر سنجي ها ، بررسي
  . دوين وبرنامه ريزي ارائه مي گردد جديد ، با پيشنهادات جديد به كميسيون ت برنامهاز ملحوظ نمودن تغييرات الزم ،
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 :برنامهشاخصها و معيارهاي پيشنهادي گروه براي ارزشيابي  – ه

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-آموزشي  كميسيون تدوين وبرنامه– دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي –راهنماي تدوين برنامه -
1387 

  م كودكان در مركز طبي كودكان سمقررات آموزشي دستياران فوق تخصصي غدد و متابولي -
 م كودكان در دانشگاه علوم پزشكي شيرازستياران فوق تخصصي غدد و متابوليمقررات آموزشي دس -
 رشته فوق تخصص  غدد و متابوليسم كودكان برنامه راهبردي -

- Sperling pediatric endocrine, third edition  
- Wilkins “ the diagnosis and treatment of endocrine disorders in  Childhood 

and adolescence” fourth edition  
- Diagnostic nuclear medicine, fourth edition  
- Henry, clinical diagnosis and management by laboratory methods  
- Williams textbook of endocrinology, 11th edition 

 .در ارزشيابي برنامه، شاخص ها و معيارهاي زير در نظر گرفته مي شود
  ميزان رضايت دانش آموختگان 

  ميزان رضايت بيماران از خدمات ارائه شده 
  ميزان تسلط دانش آموختگان در آزمون دانشنامه فوق تخصصي

  عملي دانش آموختگان ميزان تسلط 
  ميزان قبولي دانش آموختگان در بورد فوق تخصصي 

  ميزان رضايت اعضاي بورد فوق تخصصي 
  ميزان شكايت قانوني از دانش آموختگان 

  ميزان مقاالت داخلي منتشر شده توسط دانش آموختگان 
  ميزان مقاالت خارجي منتشر شده توسط دانش آموختگان 

 .نيز مورد ارزشيابي قرار خواهدگرفت)چك ليست ضميمه( سؤاله دبيرخانه 24يست ضمنا برنامه ،توسط چك ل
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منـد  ممكن است پاسخ به هريـك از سـواالت فـوق ، نياز            .برنامه با استفاده از چارچوب زير ارزشيابي خواهدشد         
 در اين مورد ارزيابان ، پس از تدوين ابزار مناسـب ، اقـدام بـه ارزشـيابي برنامـه              . د  باشكامل  تحقيق  انجام يك   

  .خواهند نمود 
   

  
  
  
  

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  يا محتواي برنامه، اطالع رساني كافي شده است؟آ  2
 -دستياران  آيا اعضاي هيئت علمي و دستياران از اجزاي برنامه آگاهي دارند؟  3

  اساتيد
  <50%  پرسشنامه

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

تاييد اساتيد و 
  يرانمد

مصاحبه و 
  مشاهده

%70>  

  <80%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند  آيا باورها و ارزشها در طول اجراي برنامه رعايت شده است؟  5
  <70%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند  آيا اجراي برنامه رشته را به دورنما نزديك كرده است؟   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   آيا پيامدهاي پيش بيني شده در برنامه تحقق يافته اند؟   9
  دستياران

  <80%  پرسشنامه

  100%  مشاهده  مستندات  الزم وجود دارد؟ آيا براي اجراي برنامه، هيئت علمي   10
  100%  مشاهده  مستندات  آيا تنوع بيماران براي آموزش و پژوهش در رشته كافي بوده است؟  11
  100%  مشاهده  ارزيابي تجهيزات  آيا تجهيزات تخصصي پيش بيني شده در اختيار قرار گرفته است؟   12
 براي اجراي برنامه فراهم آيا عرصه ها، بخش ها و واحدهاي آموزشي ضروري  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  قدر بوده است؟ ميزان رعايت ساختار دوره و رعايت بخشهاي چرخشي چ  16
  <90%  مصاحبه   بيماران–اساتيد   آيا رعايت انتظارات اخالقي رضايت بخش بوده است؟  17
  100%  مشاهده  مستندات  آيا منابع تعيين شده در دسترس دستياران قرار دارد؟   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

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

مديران محل 
  اشتغال

  <70%  پرسشنامه

  >10%  مصاحبه  اساتيد  هاي ديگر معضالتي را در پي داشته است؟آيا موضوع تداخل وظايف با رشته   22
  <70%  پرسشنامه  اساتيد-دستياران  ميزان رضايت دستياران و استادان از برنامه؟   23
  <80%  پرسشنامه مديران  ميزان رضايت مديران محل اشتغال دانش آموختگان از عملكرد آنها؟ 24
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۲۱ ن كودكامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبرنا

   :ضمائم
  :شرح وظايف دستياران

            : ،وظا يف زير را نيز انجام دهند بر وظايفي كه آئين نامه هاي مربوطه براي آنها مشخص نموده اند موظفند ،عالوهياراندست
                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وظايف آموزشي-الف
  حضور در راندهاي آموزشي و كاري قبل از گزارش صبحگاهي  -1
 حضور فعال در گزارش صبحگاهي  -2
 شركت در برنامه آموزشي بخش مربوطه تحت نظارت رياست محترم بخش  -3
  و ديس چارج كنفرانس شركت در برنامه هاي آموزش عمومي بيمارستان از جمله موارد گزارش بيماران جالب -4
 كارورزان و دانشجويان  شركت در آموزش رده هاي پايين تر از جمله دستياران، -5
 حضور در درمانگاه طبق برنامه بخش  -6
 حضور سريع در اورژانس هنگام درخواست مشاوره ها  -7
 ويزيت بيماران بستري در ايام تعطيل طبق برنامه بخش  -8
  در صورت نياز حضور هر چه سريعتر در بيمارستان حضور در ليست آنكال طبق برنامه بخش و -9

  . وظايف زير مخصوص دستياران فوق تخصصي سال اول مي باشد  :1تبصره
  كمك در برقراري كالسهاي آموزشي كارورزان طبق برنامه تنظيمي دفتر آموزش -1
 كشيك ماهانه در بيمارستان طبق ليست تنظيم شده توسط چيف فلو  -2

   :عبارتند ازشرح وظايف در روز كشيك 
   ويزيت بيماران بستري در اورژانس و ارائه خدمات مشاوره اي به دستياران -الف
 و  حضور داردكشيك يا آنكال كه در بيمارستان شب با همراهي دستيار7 ويزيت بيماران در درمانگاه اورژانس از ساعت -ب

  كارورز 
   آن  حضور در راند شب دستياران و نظارت بر حسن اجراء) ج
حضور دستياران فوق تخصصي در كشيك جهت افزايش بار آموزشي خود و دستياران تخصصي و اعمال نظارت بر امور ) د

  . بديهي است كه مديريت كشيك همچنان بر عهده دستيار ارشد بيمارستان است.  درماني دستياران مي باشد-آموزشي
  ويزيت بيماران بخش در روزهاي تعطيل) ه
  والدين در رابطه با بيماري و نحوه درمان و پي گيري آموزش بيماران و )و

  .وظايف زير مخصوص دستياران فوق تخصصي سال دوم مي باشد  :2تبصره
  حضور در راندهاي ظهر طبق ليست ماهيانه و نظارت در برقراري و استمرار اين راندها  )الف
 گزارش سير پيشرفت بيماري و دستورات درماني  ل،هاي بيماران بستري و سرپايي و ارزيابي شرح حا بازبيني پرونده )ب

 دستياران و كارورزان و گزارش نقاط قوت و ضعف آنها به معاون آموزشي
  حضور در درمانگاههاي فوق تخصصي عصر در صورت موافقت رياست بخش و برنامه ريزي رياست درمانگاه ) ج

  ليست دفتر آموزششركت در برگزاري جلسات گزارش صبحگاهي و گردانندگي آن طبق 
  .  مي باشد7-13 و پنج شنبه ها از ساعت 7-16حداقل ساعت كار در روزهاي رسمي از ساعت 

  .  ممنوع ا ست اشتغال به كار خارج از بيمارستان طي دوره آموزشي اكيداً
   :وظايف پژوهشي  )ب

   شركت در پروژه هاي پژوهشي بخش يا بيمارستان -1
  ه در سال اول دوره  ثبت پروپوزال و پايان نام-2
   دفاع از پايان نامه فو قتخصصي قبل از امتحان بورد -3
   ارائه حداقل يك مقاله تحقيقي و يا گزارش مورد در طي دوره دستياري -4
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  ورتجلسهص
    بـا تـالش امـضا كننـدگان زيـر،در تـاريخ                فوق تخـصص          درمقطع    دوره غدددرون ريز ومتابوليسم كودكان    

  .ه پايان رسيد و به عنوان سند در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي نگهداري مي شود   ب 19/1/1388
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  دكتر سيدمنصور رضوي   دكتر محمدعلي محققي                

  دكتر علي رباني   امير هوشنگ مهر پرور ردكت

  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  حسين فالح زادهدكتر محمد 

  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 مهرداد حق ازلي 
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 بخش دوم
 
 

 ضوابط كلي دوره هاي فوق تخصصي  
 
  



 1388 خرداد-تاريخ تنفيذ در هفتاد ويكمين تشست شورا – دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي
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  تخصصي هاي آموزش فوق هاي دوره نامه مقررات و آيين
  

  كليات : بخش اول 
   هدف -1اده م

  

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

  
   تعريف دوره -2ماده 

متقاضـيان واجدشـرايط پـس از       .  باالترين مقطع تحصيالت دانشگاهي پزشكي اسـت         باليني ،   تخصصي پزشكي   دوره فوق   
و گذراندن دوره آموزش علمي و عملي مصوب ، در يكي از مراكز مورد تائيـد                ) كتبي و شفاهي    ( آزمون پذيرش دستيار      موفقيت در   

تخصـصي نايـل      ون نهايي به اخذ دانشنامه فـوق      موزش پزشكي با دفاع و تائيد رساله و موفقيت در آزم            وزارت بهداشت ، درمان و آ     
  . گردند  مي

   تعريف دستيار -3ماده 
نياز يا گواهي قبـولي آن و   شود كه با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش تخصصي به فردي اطالق مي    دستيار فوق   

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

  

  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 مجـدد            هاي فوق   براي تحصيل در دوره   ) قطعي يا آزمايشي    ( علمي رسمي     عضاي هيات ا: تبصره  
  . ندارند 

ها يا مراكز مـورد تائيـد وزارت بهداشـت ،     نياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاه          داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش      -3/4
  موزش پزشكي  درمان و آ

  رگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان  داشتن ب-4/4
باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشكي و يـا كفالـت بـا مـسئوليت خـود                     معافي به مفهوم معافيت دايم مي      كلمه -1تبصره  

 اين وزارتخانـه  بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت وظيفه ،        . توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند          مي
  . هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد داشت 

باشند در صورت ارائه      آوران بهداشت مي     داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيام             -2تبصره  
رسد مجـاز بـه شـركت در آزمـون پـذيرش               مي  شهريورماه سال بعد به اتمام     31گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ          

  . دستيار خواهند بود 
هـاي    علمي مشغول انجام خدمت وظيفه در دانشگاه         آن دسته از متقاضياني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامين هيات            -3تبصره  

 شـهريورماه سـال     31ا تاريخ   باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهي مبني بر اينكه ت               علوم پزشكي كشور مي   
خواهند گذراند ،   )  ماه   21 تا   18در حال حاضر مدت     ( بعد معادل مدت خدمت سربازي مصوب ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح را             
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وظيفـه ، طبـق مقـررات     توانند بطور مشروط در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام             مي
  . ع به آموزش نمايند شرو

 برابـر تعـداد     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 سـاير شـرايط منـدرج در                    تخصصي آن رشته پيش     هاي فوق   رشته
نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با استفاده از قانون نحـوه                 بصورت مشروط در آزمون پذيرش دستيار ثبت       توانند  نامه مي   آيين

 شـهريورماه سـال بعـد از        31علمي و قانون اجازه ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي باالتر به مشموالن اين قانون ، تـا                    تامين هيات 
نام بر اساس رتبه آزمون دانشنامه تخصـصي          ب رشته اين افراد در هنگام ثبت      خدمت ترخيص شده و شروع به آموزش نمايند انتخا        

هـاي   بعنوان مثال در رشته داخلـي كـه تعـداد رشـته    . باشد  تخصصي مي  نفر در هر رشته فوق     2نياز و تا سقف حداكثر        رشته پيش 
ه تخصصي رشته داخلـي در صـورتي كـه    باشد به نفرات اول تا چهاردهم آزمون دانشنام تخصصي وابسته به آن هفت رشته مي   فوق

 نفر در هـر رشـته       2نامه و حداكثر      شود در صورت دارا بودن ساير شرايط آيين         مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند اجازه داده مي       
  . تخصصي در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند  فوق

( علمـي رسـمي       براي اعضاي هيات  { ه دوره دستياري    تواند حداكثر تا سن مجاز ورود ب        هر داوطلب مي  :  داشتن شرايط سني     -5/4
بدون محدوديت دفعات در آزمون     }  سال تمام تا پايان شهريورماه سال بعد         42 سال تمام و ساير داوطلبان       45) قطعي يا آزمايشي    

  . پذيرش دستيار شركت نمايد 
  اي برحسب رشته   نداشتن نقص عضو موثر حرفه-6/4

اي را برحسب رشته      هاي ممتحنه ، نقص عضو موثر حرفه        كي و تخصصي موظف است با همكاري هيات       دبيرخانه شوراي آموزش پزش   
  . تنظيم و اعالم نمايد 

  Ph.Dو ) فلوشيپ ( هاي تكميلي تخصصي  تخصصي پزشكي و دوره هاي فوق  عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته-7/4
هاي پزشكي مجـاز بـه        تخصصي در يكي از رشته      شدگان آزمون نهايي فوق    تخصصي و قبول    دارندگان مدرك دانشنامه فوق   : تبصره  

  . باشند  شركت در آزمون پذيرش دستيار نمي
  

  شرايط اختصاصي ) ب 
از كل ظرفيت پذيرش هر رشته در آزمون پذيرش دستيار به مشمولين قـانون ايجـاد تـسهيالت بـراي ورود                     % 20معادل   -5ماده  

شده به آزمون  نمره آخرين نفر اعالم% 80ها و موسسات آموزش عالي كه حداقل  سيجي به دانشگاهرزمندگان و جهادگران داوطلب ب    
  . يابد  شفاهي برابر ظرفيت را كسب نمايند ، اختصاص مي

  

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

  . خواهد شد 
  . باشد سهميه مذكور قابل اعمال نيست   نفر مي5هايي كه ظرفيت پذيرش كمتر از  در رشته -2تبصره 

  

درماني و نيز داوطلباني كه  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه) يشي قطعي يا آزما ( علمي رسمي     اعضاي هيات  -6ماده  
نـام يكـي از مـدارك         تخصصي را دارند مي بايست هنگـام ثبـت          هاي فوق    قصد ورود به دوره    4/4 بند   4با استفاده از شرايط تبصره      

  : مستند ذيل را حسب مورد ارائه نمايند 
  و اعالم نياز دانشگاه محل خدمت )  آزمايشي قطعي ِيا( 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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  تخصصي وابسته هاي فوق نياز و رشته هاي تخصصي پيش جدول رشته
  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
  اعصاب اطفال  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 راحيج  غدد اطفال 
جراحي پالستيك ، ترميمـي و      

  روانپزشكي اطفال   روانپزشكي  سوختگي

  
نامـه از      بـه ارائـه معرفـي      نام موظف   ها و نهادها در هنگام ثبت       ها ، سازمان    داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه       -7ماده  

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

  آزمون پذيرش دستيار ) ج 
ها و در اسفندماه هر سال توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و               آزمون پذيرش دستيار بصورت متمركز در همه رشته        -8ماده  

  . شود  تخصصي برگزار مي
تخصـصي را     هـاي فـوق     شده ، يكي از رشته      هاي تعيين   نياز و ظرفيت    تواند با توجه به رشته تخصصي پيش        اوطلب مي  هر د  -9ماده  

  . انتخاب و در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايد 
شده توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشـكي و تخصـصي از طريـق               نام آزمون پذيرش دستيار در مدت زمان اعالم          ثبت -10ماده  

  . شود  هاي علوم پزشكي كشور انجام مي هدانشگا
  

  . گيرد  موزش پزشكي و تخصصي انجام مي  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 
 سـوال   100باشد ، آزمـون كتبـي داراي          ها بصورت كتبي و شفاهي مي       تخصصي در كليه رشته      آزمون پذيرش دستيار فوق    -12ماده  

به ميزان دوبرابر ظرفيت هر رشته به آزمون شـفاهي معرفـي            شده    اي بوده و داوطلبان برحسب اولويت نمره كتبي كسب          چندگزينه
  . شوند  مي

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

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

  . گردد  ب انتخاب ميشده ، توسط داوطل  محل آموزش بر اساس اولويت نمره كل كسب-13ماده 
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هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات         علمـي دانـشگاه      در صورت يكسان بودن نمره آزمون كل ، اولويت انتخاب محل با داوطلبان عضو هيـات                -1تبصره  
دوبرابـر  /(3( خصصي علمي با نمرات برابر ، نمره نهايي آزمون دانشنامه ت      در مورد داوطلبان آزاد يا اعضاي هيات      . درماني كشور خواهد بود       بهداشتي

در صورتي كه در يك دوره نتيجه آزمون شفاهي به صورت قبول يا مردود اعالم شـده باشـد ،                    . مالك عمل قرار خواهد گرفت      ) ) شفاهي  + كتبي  
  . نمره آزمون كتبي مالك عمل قرار خواهد گرفت 

شـده در هـر رشـته باشـد ، محـل آمـوزش دسـتياران                  عـالم كنندگان در آزمون كتبي كمتر از ظرفيـت ا           در مواردي كه تعداد شركت     -2تبصره  
  .شود ممتحنه رشته مربوطه تعيين مي شده آزمون شفاهي توسط هيات پذيرفته

  

  دوره آموزشي : بخش سوم 
  شدگان  نام پذيرفته ثبت) الف 
نـام   هر سال نسبت به ثبتدرماني موظفند حداكثر تا پانزدهم شهريورماه  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  دانشگاه-14ماده  

  . شدگان آزمون پذيرش دستيار اقدام نمايند  پذيرفته
نام ننموده و     شدگاني را كه در موعد مقرر ثبت        درماني موظفند اسامي پذيرفته     هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -1/14

اه به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم م يا در مهرماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند ، حداكثر تا دهم آبان
  . نمايند 

ماه هر سال تحصيلي نسبت به معرفي جـايگزين افـراد     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 مي1/14مشمول بند 

  
در شـرايط مـساوي از نظـر نمـره كـل      ) مرحله اصلي و اعالم جـايگزين منـصرفين   ( تخصصي  در هر مرحله از آزمون پذيرش دستيار فوق   : تبصره  

  . باشد  اولويت پذيرش بر اساس نمره كتبي آزمون پذيرش و در مرحله بعد بر اساس نمره كل آزمون دانشنامه تخصصي مي
شده اقدام    شده حداكثر سه نفر به دانشگاه محل تحصيل معرفي خواهد شد كه برحسب اولويت نمره تا تاريخ معين                   فبه ازاء هر فرد منصر    : توضيح  
  . نام نمايند  به ثبت

  
شدگاني كه صالحيت عمومي آنان پس از پايان مهرماه           گيري در مورد ارزش قبولي علمي و شروع به تحصيل پذيرفته             تصميم -3/14

ممتحنه رشته     به عهده هيات   16گيرد با رعايت مفاد ماده         مركزي گزينش دانشجو مورد تائيد قرار مي        اتهر سال تحصيلي توسط هي    
  .باشد  مربوطه مي

  

ممتحنـه رشـته مربوطـه           شده موجه تلقي شده و زمان شروع به آموزش وي با نظر هيات               نام اوليه فردي كه تائيد صالحيت مجد         ثبت -1تبصره  
  . گردد  تعيين مي

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

  . بپردازند 
دار مسئوليت يا ماموريـت   تائيد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي عهدهشدگاني كه بنا به     ارزش قبولي علمي پذيرفته    -5/14

 محفـوظ   16بـا رعايـت مفـاد مـاده         ) اول مهرماه   ( شوند حداكثر به مدت يك سال از شروع سال تحصيلي پذيرش شده               اداري مي 
  . باشد  مي
  تعهدات ) ب 

  . باشد  ضري به ميزان دوبرابر مدت آموزش ميشدگان ، منوط به ارائه تعهدنامه مح نام پذيرفته ثبت -15ماده 
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باشد و محل انجام تعهـد خـدمت ايـن دسـته از               تخصصي بصورت خاص مي     هاي فوق   شدگان آزاد دوره     اخذ تعهد از پذيرفته    -1/15
اشت ،  درماني كشور توسط معاونت آموزشي وزارت بهد        هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شدگان بر اساس نياز دانشگاه      پذيرفته

پس از اعالم قبولي ، بر مبنـاي اولويـت نمـره            . گيرد    درمان و آموزش پزشكي تعيين و قبل از پذيرش در اختيار داوطلبان قرار مي             
در صورت يكسان بودن نمره آزمـون كتبـي ،          . گردد    شدگان انتخاب مي    آزمون كل پذيرش ، محل انجام تعهد خاص توسط پذيرفته         

تخصـصي برابـر      هاي علوم پزشكي محل تعهد موظفند نسبت بكارگيري متعهدين فوق           دانشگاه. شود    عمل مي  13طبق تبصره ماده    
  . مدت تعهد اقدام نموده و در صورت نياز آنان را استخدام نمايد 

  

ه هـا   شدگان آزاد پس از طي مراحل قانوني منوط به اتمام مدت تعهد در دانشگا               تخصصي پذيرفته   ئه مدرك دانشنامه فوق   ارا : تبصره
تواند نسبت به لغو دوره آموزشي افرادي كه از انجام تعهـد خـدمت سـر بـاز                    موزش پزشكي مي    بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آ       

  . اند برابر مقررات اقدام نمايد  زده
  . نمايد  سال تجاوز ن10 اخذ تعهد از دستياران به نحوي است كه در صورت اضافه شدن به تعهدات قبلي ، در مجموع از -2/15
درماني ملزم به سپردن تعهد محضري به ميـزان دوبرابـر مـدت                 هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        مستخدمين دانشگاه  -3/15

  . باشند  آموزش به دانشگاه محل استخدام مي
وطه موظف بـه    نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود هستند و سازمان مرب               اين آيين  7 مستخدمين مشمول ماده     -4/15

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

  شروع دوره ) ج 
  . نام ، دوره دستياري خود را از اول مهرماه سال تحصيلي شروع نمايند  شدگان موظفند پس از انجام ثبت  كليه پذيرفته-16ماده 

  . باشد  ع به آموزش افراد جايگزين حداكثر تا پانزدهم آذرماه مي مهلت شرو:تبصره 
  

  آموزش دوره دستياري ) د 
  

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

ممتحنـه برحـسب برنامـه         ماه كامل  است كه بنابه پيـشنهاد هيـات          36 تا   24تخصصي    هاي دستياري فوق     طول دوره رشته   -1/17
  . شود  آموزشي رشته مربوطه توسط شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تعيين و به اجرا گذاشته مي

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

ستياران در د. باشد  و بر اساس برنامه گروه آموزشي مي ) 16 صبح لغايت 8حداقل از ساعت    ( وقت     خدمت دستيار بطور تمام    -3/17
  . طول دوره آموزش حق هيچگونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جمله طبابت در مطب را ندارند 

دهنـده حـداكثر دو روز در هفتـه بالمـانع اسـت و                اشتغال دستياران در رشته مربوطه در كلينيك ويژه ، به شرط موافقت بخـش آمـوزش               : تبصره  
  . باشد  روه از دستياران برابر مقررات كلينيك ويژه ميالزحمه اين گ پرداخت حق

 نفر داوطلب داشـته باشـد فقـط رتبـه اول و در     5هايي كه كمتر از      تخصصي در رشته    شدگان آزمون نهايي فوق      از بين قبول   -4/17
هاي اول تـا      داشته باشد رتبه   نفر و يا بيشتر داوطلب       10هاي اول و دوم و چنانچه          نفر داوطلب داشته باشد رتبه     5-9صورتي كه بين    

تخصـصي و بـا كـسب موافقـت دانـشگاه محـل               سوم مجاز هستند پس از اتمام دوره آموزشي مقرر و قبولي در آزمون نهايي فوق              
التحصيلي حداكثر به مـدت يـك سـال در مراكـز              اند ، قبل از فارغ      استخدام در مورد افرادي كه با ماموريت آموزشي تحصيل كرده         

ممتحنه و منطبق با مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشـد تحـصيل           از كشور كه مورد تائيد هيات     آموزشي خارج   
اين دسته از دستياران پس از مراجعت به كشور و طي مراحل تائيد صـحت صـدور و تعلـق و تائيـد ارزش علمـي گـواهي          . نمايند  

  . شوند  التحصيلي معرفي مي فارغممتحنه رشته مربوطه براي طي مراحل  اخذشده توسط هيات
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تخصصي تا سه ماه پس از اعالم نتايج قبولي آمادگي خود را بـراي اسـتفاده از                   در صورتي كه نفرات برتر آزمون نهايي فوق       : تبصره  
بعدي بـه   تخصصي كتباً به دبيرخانه اعالم ننمايند منصرف از استفاده از بورس شناخته شده و نفرات                  بورس پايان دوره آموزش فوق    

تواننـد از بـورس       نامـه مـي      آيين 4/17ترتيب اولويت نمره به شرط تائيد شوراي عالي بورس و به تعداد و با شرايط مندرج در ماده                   
  . مذكور استفاده نمايند 

ـ           تخصصي وارد مي    هاي فوق    دستياراني كه با ماموريت آموزشي به دوره       -5/17 ي شوند مشمول كليه مقررات و ضـوابط دوره آموزش
   . باشند مربوطه مي

  

  ارتقاي دستياران ) هـ
  

ممتحنه   ارتقاي دستياران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطه بر اساس مقررات ارتقاي دستياران كه توسط هيات                 -18ماده  
تند هـر   درماني كشور موظـف هـس       هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شود خواهد بود و دانشگاه      تخصصي تنظيم مي    رشته فوق 

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

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

  . شود   توسط گروه آموزشي نسبت به تمديد دوره اقدام مي در صورت عدم موفقيت در ارتقاء. شود  مي
تخصصي در امتحان ارتقاي دستياري سه بار مردود شـوند از سيـستم آمـوزش                  دستياراني كه در طول دوره دستياري فوق       -3/18

  . شوند  يني پزشكي اخراج ميتخصصي بال فوق
  

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

  

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

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

العاتي يا دوره تكميلي به تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي   دستياراني كه همسر آنان با استفاده از فرصت مط  -2/19
توانند با موافقت دانشگاه محل تحـصيل حـداكثر ازيـك سـال               و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي عازم خارج از كشور هستند مي            

  .هزينه تحصيلي و تنها براي يكبار استفاده نمايند  مرخصي بدون دريافت كمك
توانند با ارائه گواهي پزشكي تائيدشده از سوي شوراي پزشكي دانشگاه محل تحصيل از مرخصي اسـتعالجي                   ان مي  دستيار -3/19

  .برابر مقررات استفاده نمايند 
باشـد و    ماه تجاوز كند ادامه دوره دستياري منوط به نظر گروه آموزشي مربوطـه مـي  6در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي دستيار از        : تبصره  

  . اقدام نمايد 16تواند نسبت به معرفي فرد جايگزين با رعايت مقررات مندرج در تبصره ماده   به درخواست دانشگاه دبيرخانه ميبنا
  . استفاده دستياران خانم از چهار ماه مرخصي زايمان براي يك بار در طول دوره دستياري بالمانع است -4/19
  .شود  مان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به طول دوره افزوده ميهاي استعالجي و زاي  مدت زمان مرخصي-5/19
   

  تغيير رشته ، انتقال و ميهماني ) ز
  . باشند  شدگان دستياري مجاز به تغيير رشته نمي  پذيرفته-20ماده 
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۳۰ ن كودكامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبرنا

  شدگان دستياري   انتقال پذيرفته-21ماده 
هاي مبـدا   شرط موافقت گروه يا بخش آموزشي و تائيد دانشگاه    ماهه اول دوره ب   6تخصصي در     جابجايي محل تحصيل دستياران فوق    

  . و مقصد بالمانع است 
شده به    تخصصي پذيرفته   ها ، انتقال دستياران فوق      نامه ارزشيابي بخش    دهنده برابر آيين    در صورت لغو صالحيت بخش آموزش     ) الف  

  . قصد بالمانع است ممتحنه و موافقت دانشگاه م هاي مورد تائيد ، با نظر هيات ساير بخش
تخصـصي بـصورت موقـت لغـو گـردد ، انتقـال               ها صالحيت بخش آموزشي فوق      نامه ارزشيابي بخش    در صورتي كه برابر آيين    ) ب  

ممتحنه و موافقت دانشگاه مقـصد بالمـانع           تا احراز مجدد صالحيت آموزشي با نظر هيات         هاي مورد تائيد ،     دستياران به ساير بخش   
  . است 
  .هاي مبدا و مقصد بالمانع است   ماه با موافقت دانشگاه6ميهمان شدن دستياران حداكثر به مدت  -22ماده 
شود از شمول      دستياراني كه دوره آموزشي آنها برابر برنامه آموزشي مصوب رشته مربوطه به صورت چرخشي انجام مي                -23ماده  

  . مقررات انتقال و ميهماني مستثني هستند 
  نصراف ترك تحصيل و ا) ح 

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

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

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

   .باشد انصراف در مهرماه اولين سال تحصيلي ، انصراف قطعي تلقي شده و بازگشت به تحصيل در آن دوره مجاز نمياعالم  :تبصره 
باشند الزم است درخواست انصراف خود را براي اخذ موافقت به دانـشگاه                دستياراني كه ضمن تحصيل متقاضي انصراف مي       -3/24

  . محل تحصيل ارائه نمايند 
درماني موظفند در صورت موافقت ، مراتب انصراف دستيار را حداكثر ظـرف               علوم پزشكي و خدمات بهداشتي    هاي     دانشگاه -4/24

  . مدت يك هفته به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و در اولين فرصت به ساير مراجع ذيربط اعالم نمايند 
شود به دفتر حقوقي وزارت بهداشت   دستياري آنها لغو مي پرونده دستياراني كه پس از پايان مهرماه هر سال تحصيلي حكم     -5/24
  . شده و مقررات موجود با آنها رفتار شود  گردد تا بر اساس تعهد سپرده  درمان و آموزش پزشكي ارسال مي ،
  

  امور رفاهي : بخش چهارم 
باشـند ،   ان و آموزش پزشـكي مـي    هزينه تحصيلي دستياران آزاد كه داراي تعهد خدمت به وزارت بهداشت ، درم              كمك -25ماده  

وقتي از محل درآمدهاي اختصاصي دانـشگاه محـل           مزاياي طرح تمام  % 50العاده شغل استاديار پايه يك و         حقوق و فوق  % 80معادل  
هزينه تحصيلي دستياران معـادل اسـتادياران پايـه     ميزان عيدي و افزايش سنواتي كمك . باشد    امناء مي   تحصيل و با تصويب هيات    

  . باشد  مييك 
  .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 ميزاني     تخصصي شركت مي    هاي فوق   علمي كه با ماموريت آموزشي در دوره        هزينه دستياران غيرهيات     پرداخت كمك  -4/25

  . امناي دانشگاه خواهد بود  كه مجموع وجوه دريافتي ايشان با دريافتي داوطلبان آزاد معادل باشد منوط به تصويب هيات
توانند با پرداخـت      فرما استفاده نمايند ، مي      باشند از مزاياي بيمه خدمت درماني بصورت خويش        دستياراني كه تمايل داشته      -5/25

  ح./حق سرانه از اين امتياز برخوردار شوند% 50


