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  :تدوين برنامهاسامي اعضاي كميته 
    عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران دكتر پريدخت نخستين داوري*

             عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  دكتر سعيد مجتهدزاده* 
          عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  دكتر علي اكبر  زينالو*

   عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران         دكتر  فاطمه وزيري* 
          عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران  دكترآرمن كچاريان*
          عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايراندكتر محمد يوسف اعرابي*
          عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز  دكتر محمد برزويي*
            عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران  دكتر عبدالرزاق كياني*
                عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي  اصفهاندكتر محمدرضاصبري*
         عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  دكترسيما رفيعيان*

  : دوره فوق تخصصي قلب كودكاناسامي اعضاي كميته راهبردي
  عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران  خستين داورين دكتر پريدخت* 
  عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران    اكبر زينالو دكتر علي* 
  عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    مجتهدزاده دكتر سعيد * 
  عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز       دكتر محمدبرزويي* 
  عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان    بريص دكتر محمدرضا * 
 عصوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران    لكان راد مدكتر الهه* 

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

 نلهه ملكـا   وخانم دكترا   دكتر مهدي پناه خواهي    ، دكتر محمد علي صحرائيان    ،دكتر محمد رضا فرتوك زاده    دكتر رضا لباف قاسمي،   
شـهيد  (صـفوي نـائيني   دكتـر علـي      : ،نمايندگان دانشگاههاي علـوم پزشـكي      دكتر مهرداد حق ازلي    : معاونت سالمت  هراد،نمايند
 )شـيراز    (دكتـر محمـد حـسين فـالح زاده         )تهـران (شـريفي دكتـر سيدرسـول مير     )مـشهد (يدكتر محمدمهدي قاسم  )بهشتي
دكتـر علـي    )گـيالن (دكتر علي حميدي مدني    )اهواز(دكتر احمد فخري     )ايران (دكتر شهرام آگاه   )يزد(اميرهوشنگ مهر پرور  دكتر

دكتـر مـريم     خـانم )وزايمـان زنـان    (گيالنـي   دكتـر ميتـرا مـدرس     ومجريـان كميتـه هـاي راهبـردي خـانم           ) تبريـز  (مشكيني
 دكتـر علـي ربـاني      )داخلـي    (دكتـر مهـدي صـابري فيـروزي        )جراحـي عمـومي    (اله پيروي   دكتر حبيب  )روانپزشكي(رسوليان

  ريحانه بنازادگانخانم   و برنامه ريزي آموزشيوكارشناس كميسيون تدوين)كودكان(
   :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

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

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

دكتر امير محـسن    و)شيراز  (دكتر مجيد فروردين    )هشتيشهيد ب (دكتر نادر ممتاز منش   )شهيد بهشتي   (حسين قاضي زاده هاشمي     
مدير كل دفتر امور حقوقي وكارشناس دبيرخانه آمـوزش پزشـكي            گسترش وارزيابي دانشگاههاي علوم پزشكي و     مدير كل    ضيائي

  وتخصصي، دكتر نيره اسالمي  وفرانك باميان
  : درجلسه كميسيون تدوين وبرنامه ريزي مدعويناسامي

     )قلب وعروق بالغين(غمبريي دكتر سيدمهدي پ-)قلب وعروق بالغين(يدكتر عباس محقق
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       Pediatric cardiology               قلب كودكان               

شاخه اي از رشته كودكان است كـه در زمينـه پيـشگيري،             .اين دوره كه به نام فوق تخصص قلب كودكان شناخته مي شود
 قلـب جنـين     مـشكالت    همچنـين    ،در كودكان و نوجوانـان       قلب و عروق  ابي   اكتس  و تشخيص و درمان بيماريهاي مادرزادي    

 پس از موفقيت در آزمون رسمي وارائه پايان نامه مدرك فوق تخصص دريافـت مـي                 دورهدانش آموختگان اين    .فعاليت دارد   
 .كنند 

 .مي باشد)سه سال( ماه 36طول دوره آموزشي 

 وابـسته    كنوني مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي          در1350با ايجاد بخش قلب كودكان در سال
فـوق  طـي    آموزش مستقل دستيار  قلب كودكان توسط تعـدادي از اسـاتيد كـه بعـد از        ، به دانشگاه علوم پزشكي ايران    

 شروع شد و از آن زمان اين رشته جايگـاه خـود را              1355گشته بودند از سال     از آمريكا به وطن ب    صصي مربوطه دركشور  تخ
 افزايش جمعيت ،افزايش تعداد بيماران ،تغيير الگوي بيماريها و تغييـرات            با توجه به  . دربين رشته هاي دانشگاهي باز نمود     

 سـه دهـه و نـيم از آمـوزش     گذشتبازنگري اساسي بعد ازشي ،لزوم تغييرودر پي آن تغيير شرايط ونيازهاي آموز     فناوري  
اين كميته بـا بهـره گيـري از         .براي اين منظور ،كميته اي مامور تدوين برنامه جديد گرديد           . ضرورت دارد   اين دوره   رسمي  

دوين  وپس از تـصويب در  برنامه هاي موجوددردانشگاههاي معتبر دنيا ،تجربيات ونظرات صاحبنظران رشته ،اين برنامه رات       
  .خواهد گرفتمراجع قانوني ،جهت اجرا در اختيار دانشگاههاي مجري برنامه 

  .كميته تدوين برنامه ،از پيشنهادات صاحبنظران ارجمند استقبال نموده وآنها را در بازنگري برنامه ملحوظ خواهد نمود
 

  قلب كودكان فوق تخصصيكميته تدوين برنامه                  
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  :سير تكاملي دوره قلب كودكان درجهان وايران تاريخچه و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

   در جهان–الف
درمان طبي و ،ل براي تشخيص  سال قب50از . طب كودكان و قلب است ازشامل  ،در برگيرنده دورشته قلب كودكان دوره

  . رخ داده استپيشرفت شگرف وبي سابقه اي جراحي بيماريهاي مادرزادي قلب 
 راديولوژيست ها و فيزيولوژيست ها با كمك همديگر روي ،پزشكان عالقمند به بيماريهاي قلبي و عروقياز گذشته ،

  . استفاده از كاتتريزاسيون و آنژيوگرافي كار كرده اندهموديناميك گردش خون و عكس برداري از مالفورماسيونهاي قلبي با 
 قلب  Sub – board شكل گرفت و اولين امتحان ورودي از طرف انستيتوي 1961 آموزش فوق تخصص قلب كودكان در سال 

 آموزش قلب كودكان در مراكزي كه مورد تاييد قرار برآموزش طب كودكان و سپس بر، آموزش ابتدا شدكودكان انجام 
  .ند،استوارگرديدگرفت

توسط متخصصين قلب مطالعات روي آنژيوگرافي كرونري و آنژيوپالستي كرونري تحت الشعاع  بيشتر  طب قلب با وجوديكه
 كودكان در همان زمان مطالعات خود را در مورد مسائل توام با بيماريهاي مادرزادي قلب متخصصين قلب ،ولي بودبالغين 

  .   به بيماريهاي مادرزادي قلب اضافه شد نيز كارديوميوپاتي ها و بيماريهاي رماتيسمي در كودكان ،ادامه داده و آريتمي ها
 مورد پاتولوژي بيماريهاي مادرزادي 1000 از اطلس  بر مي گردد كه در آن يك 1936رشته مدرن  قلب كودكان به سال ايحاد

كه توسط كتاب در اولين  اين درحالي بود كه . گرديد منتشر، جمع آوري شده بود Maude E.Abbottقلبي كه توسط دكتر 
Thomas Morgan صفحه به بيماريهاي مادرزادي قلب اختصاص 7 صفحه فقط 1100از , بچاپ رسيده بود1896 در سال 

  .داشت
 و در Robert Gross توسط  PDA   اولين بار بستن1938 در سال . فالو عالئم باليني تترالوژي فالو را شرح داد1888در سال 

 1944ازآمريكا و در سال Gross    ازسوئد وNylin و Grafoort محل آن توسط Resection بوسيله COA ترميم 1945سال 
 در يك بيمار سيانوتيك انجام Blalock , Thomas, Taussig توسط  پيوند شريان ساب كالوين به پولمونر عمل شنت 

  .گرفت
 متخصصين داخلي و كارديولوژيستها بيشترين ،اي شد تا اينكه متخصصين كودكانعروق انگيزه جراحي برروي اين سه عمل 

 1940 كودكان در دهه  قلب دوره نوينبه اين ترتيب  سعــي خود را براي تشخيص بيماريهاي مادرزادي قلب معطوف كنند و 
 .شكل گرفت
 كلينيك قلب كودكان در رئيس  كه Helen B.Taussingبيشترين تالش براي توسعه قلب كودكان توسط دكتر  ،در آن زمان 

 Natural history كلينيك اختصاصي براي تشخيص پاتولوژي و يكTaussing بعدها .دانشگاه جان هاپكينز بود انجام گرفت
 شهرت جهاني پيدا ، روي بيماران سيانوتيك انجام داده بودبر بخاطر عمل شنت كه وي.مالفورماسيونهاي قلبي تاسيس نمود

  . روي آوردند اوو عالقمندان از تمام دنيا براي يادگيري بهكرده 
 ، در حقيقت  اصيلشبخاطر مقاالتو اولين كتاب كالسيك مالفورماسيونهاي مادرزادي قلب را منتشر نمود1947او در سال 

 قلب از همان كاتتريزاسيون قلب براي مطالعه و تشخيص بيماريهاي مادرزادي.  استبنيانگذار رسته باليني قلب كودكان 
 از طريق in vivo قلب را بطور  توان در آلمان براي اولين بار نشان داد كه مي1929Forsmmanسالها شروع شد و در سال 

 و  Forsmmanده سال بعد تكنيك كاتتريزاسيون توسط . نمودبداخل وريد و سپس قلب بررسي   لولهوارد كردن يك
Cournand و Richardاين سه پزشك جايزه 1956 در سال .شدكه در حال شوك بودند انجام  اراني در نيويورك روي بيم 

  .نوبل را در طب دريافت نمودند
با پا گرفتن آنژيوگرافي ، هموديناميك قلبي و فانكشن بطني قابل اندازه گيري و ارتباط آنها با عالئم و نشانه هاي كلينيكي 

رزادي قلبي همانند بيماريهاي دريچه اي اكتسابي قلب بتوانند مورد  ، ولي اينكه همه بيماريهاي پيچيده مادشناخته شد
 ، 1948 در سال .مورد چالش كارديولوژيستها و جراحان قرار داشت هنوزاعمال جراحي تسكيني و ترميمي قرارگيرند 

 و در سال Brockتوسطبراي باز كردن تنگي دريچه پولمونر )بدون استفاده از باي پس قلبي ريوي(تكنيكهاي قلب بسته 
 بند گذاشتن برروي شريان  با درهمان سالASD وترميم Bailey براي باز كردن تنگي رماتيسمي دريچه ميترال توسط 1949

  .انجام گرفت1952 در سال Mullerريوي جهت كم كردن جريان خون ريوي دربيماران با شنتهاي بزرگ چپ به راست توسط 
 1954 و در سال Gibbonستفاده از باي پس قلبي ريوي و پمپ اكسيژناتور توسط  با اASD اولين عمل بستن 1953در سال 

 , Kirklin عمل جراحي ترميم كامل تترالوژي فالو و آترزي پولمونر توسط "ا و نهايتLillehei توسط VSDاولين عمل بستن 
Lilleheiگزارش شد . 

 Circulatory اولين بار استفاده از1960 ، در اواخر سال  جديد درباره موضوعات انتشار يافت1950Text bookدر اواخر دهه 
arrest , deep Hypothermia توسط دكتر Moriدر ژاپن انجام گرفت .  
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 روي  بر،حتي  با اصالحات بيشتر روي روش هيپوترمي عميق توانستند عملهاي ترميمي و تسكيني را1970در طول سال 
 براي بيماران با ترانسپوزيشن عروق بزرگ بدون نقص ديواره بطني Rashkindواران با وزن كم انجام دهند ، تكنيك شيرخ

و سپس ) زنينگ و موستارد(سپس عمل سوئيچ دهليزي . از فيالدلفيا انجام گرفتWilliam Rashkindبراي اولين بارتوسط 
  .سوئيچ شرياني انجام شد

بخاطر .  ارائه داد كه انقالبي در درمان بطريق غير جراحي بودdevice را با PDA و ASD طريقه بستن Rashkindدكتر 
  .آغازگر بودن ، وي را بايد پدر درمان مداخله اي در بيماريهاي مادرزادي قلب دانست

لب  و داپلر دگرگوني شگرفي در تشخيص و بررسي ق2D سال اخير پيشرفت در وسايل و كاربرد اكوكارديوگرافي 15در 
 40-30يصي بيشتر از  و با استفاده از اين تكنيك تعداد كاتتريسم هاي تشخ ايجادنمودشيرخواران و كودكان و حتي در جنين

  .در عوض از كاتتريزاسيون بيشتر براي اعمال مداخله اي و الكتروفيزيولژي استفاده مي شود وكم شده است% 
ي قلبي حتي از نوع پيچيده با روشهاي درمان مديكال  و جراحي معالجه شيرخواران با بيماريهاي مادرزاد% 95در حال حاضر 

  .مي شوند
 الكتروفيزيولوژي و پيس ميكر تاثير بسيار زيادي در بهبود زندگي بخصوص در شيرخواران و كودكاني  فناوريپيشرفت

  .گذاشته است كه بعد از اعمال جراحي اوليه و ثانويه دچار آريتمي مي شوند
 كودكان در پيشگيري از هيپرتانسيون اسانسيل و بيماري عروق كرونر وبيماري هاي اكتسابي قلب  قلبمتخصصيننقش 

 كارديولوژيستهاي كودكان بيشتر وجه خود را به نوزاداني كه از ،وعروق از سالها قبل ثابت شده است لذا در تعدادي از مراكز
  . والدين با هيپركلسترومي بدنيا مي آيند معطوف مي كنند

 تاثير گذار در قلب در حال  عواملدر سالهاي اخير تحقيق در بيولوژي مولكولي و ژنتيكي باعث عرضه ابزار موثر براي مطالعه
همچنين توسعه گسترده . آن شده است) فانكشن( است و باعث درك بهتر نظم ساختمان قلب و رشد عمل شدهرشد

pediatric interventional cardiologyخير در جهان سبب شده كه الزاما دانش مربوطه به نسل جديد منتقل  ا هاي در سال
  .رددگ
   در ايران -ب

 اولين بار در بيمارستان قلب شهيد 1350از سال است كه  در ايران  اولين دوره فوق تخصصي  رشته بيماريهاي مادرزادي قلب
 رشته فوق تخصصي قلب 1355آغاز و در سال رجائي توسط تعدادي از استادان ايراني كه در آمريكا تحصيل كرده بودند 

 ورودي )دو سال طب كودكان و دو سال قلب كودكان(چهار ساله بود  مذكور  دستيار نمود ابتدا دوره  پذيرشكودكان شروع به
 و اين روش مدت ها ادامه داشت ولي هم اكنون دستياران براي ورود بايد متخصص هاي اين دوره پزشك عمومي بودند 

بيمارستان قلب شهيد رجائي بود كه در كشور،تعداد متخصصين قلب كودكان محدود و تنها مركز موجود ابتدا. باشندكودكان
 5تا4 لذا وقتهاي درمانگاهي طوالني و وقتهاي بستري به . بود بايد پاسخگوي كل بيماران با بيماري مادرزادي قلب كشور مي

  كودكان و اعزام آنها به مراكز استانها و نيز آموزش دستيار در شيراز بعنوان رسيد با افزايش تعداد كارديولوژيستهاي سال مي
دومين مركز، تعداد كارديولوژيست هاي كودكان تا حدودي افزايش يافت و با افزايش جمعيت و افزايش تعداد بيماران با 

 در حال حاضر،تعداد. ود داردوجبيماريهاي مادرزادي قلب هنوز نياز به افزايش تعداد كارديولوژيست هاي كودكان 
در چهار مركز دانشگاهي تهران ،ايران ، نيز نفر دستيار 20 نفر بوده و تعداد 75بيشتر از دركشوركودكان هاي كارديولوژيست 

دستيار كننده تربيت مراكز دانشگاه علوم پزشكي  شهيد بهشتي به اخيراًنيزشيراز و اصفهان در حال آموزش هستند و 
بيماريهاي پيچيده به خارج از كشور اعزام مي شدند ولي با افزايش بيماران با در ابتدا و قبل از انقالب اغلب . ه استپيوست

 هم اكنون اعزام بيماران به خارج از كشور به صفر ، امكانات درمانيگسترشتجربه جراحان و كارديولوژيست هاي كودكان و
  .رسيده است

هاي پيشگيري را بهتر از درمان ، ارائه نمايد و هدف  ها و برنامه راههايي است كه روشبطور كلي هدف نهائي در طب پيدا كردن 
 درمان به موقع و آموزش جامعه ، اقدامات پيشگيرانهبا و باشدكارديولوژي كودكان بايد كاهش ضايعات و نقايص مادرزادي

 .رسيدن به اين هدف مهم مورد حمايت قرار گيرند بهتر است محققين جوان و با استعداد براي .هدف اين وظيفه را ايفا نمايد
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   :داليل نياز به اين دوره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  :ده سال آينده دوره در حدود نياز به تربيت دستيار در اين
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :يل زير ،تداوم دوره فوق تخصصي قلب  كودكان در كشور مورد نياز است بنا به دال
با توجه به ميزان .است زنده ر تولد درهزا8-10ميزان تولد نوزادان مبتال به بيماريهاي قلبيبراساس آمارهاي موجود دنيا*

در بتال به نقص مادر زادي قلبي   هزار نوزاد م12 در حال حاضر بيش از ،مواليدزنده ورواج ازدواج هاي فاميلي در كشور
 . عاجل درماني ومراقبتي هستندبررسيمتولد مي شوند واين گروه ،نيازمند كشور

  . هاي مرتبط كشور مراجعه مي كنند هزار بار به كلينيك60حدود در سال ،بيماران مبتال به بيماريهاي قلبي عروقي كودكان *
دردنيا رو به توسعه است و در صورتيكه بخواهيم همپاي دنيا پيش برويم فناوري وپيدايش روشهاي نوين تشخيصي ودرماني *

  .،تداوم اين دوره با شرايط روز ضروري است
كه مجاز به انجام توانمنداقدامات مداخله اي در زمينه  قلب  وعروق كودكان در دنيا رو به گسترش است وما به داشتن افراد *

  .اين مداخالت باشند ،نيازمنديم
 . باال رفته است ا وانتظارات مردم نياز ه*
  .سند راهبردي دوره ،بر تداوم وارتقاي اين دوره تاكيد دارد *
  .ري است حضور فوق تخصص قلب كودكان ،حداقل در بخش هايي كه متخصص كودكان تربيت مي كنند،ضرو*
 

كودكان و قلب و بـا حـساس بـودن و           دو رشته    تركيبي است از   ،كودكان استقلبي بيماريهايمحتوايش مبتني بر   كه دورهاين
كـه  طلب مـي كند   فرادي را   ظريف بودن كار با كودكان و بخصوص با بيماريهاي پيچيده قلبي و توام بودن آن با كارهاي عملي، ا                  

اي انجـام    را همزمان دارا  بوده و با رعايت اصول اخالق پزشكي و اتكاء به صداقت علمي و حرفـه       باور وعمل   احساس ، هنر ،علم  
 مانند همه پزشكان بايد خود را در تمام مراحـل تـشخيص و              دوره   اين   دانش آموختگان متخصص قلب كودكان و     .وظيفه نمايند 
 و  ان و تكـريم و احتـرام بـه بيمـار           دانسته ت منظم بعد از آن و نيز بعد از درمانهاي مداخله اي و جراحي مسئول              درمان و مراقب  

د، بعالوه با توجه به حساس بودن كودكان در مقابل آزمايش هاي تشخيصي  و درمـاني                 نرا وظيفه اصلي خود قرار ده     هاخانواده  
 افرادي با سـالمت فكـري و        شوددر آموزش اين دوره سعي مي       . نظر گرفته شود    قلب بايد انديكاسيونهاي  انجام آنها  كامال در          

  تاكيد مي شـود     و براين مهم    شوند    تربيت  ومصالح بيماران  روحي و رعايت اخالق پزشكي و نيز اولويت دادن به نيازهاي جامعه           
در نظـر   ي و عملي و دور از مسائل مالي و          كه افراد تربيت شده در ارائه خدمات تخصصي خود به نيازمندان با حد اكثر توان علم               

گيران و بيماران را كسب نموده و با تأكيد بر آموزش             نفعان، خدمت   اختالف طبقاتي انجام وظيفه نمايند و رضايتمندي ذي       گرفتن  
 و  اي  حد اكثر توان خـود را در كـاهش صـدمات احتمـالي                 حرفه  هاي   اي و كسب مهارت     همكاري و تعامل گروهي و بين رشته      ،

 .افزايش كيفيت زندگي بيماران بكار برند

 30841092 ،تعـداد  1375 سال در ابـان سـال        20باتوجه به اطالعات موجود دروب  سايت مركز آمار ايران  ، جمعيت افراد زير                
حساب ،ميزان جمعيـت زيـر   با اين . نفر بوده است   26408390،تعداد  1385نفروجمعيت افراد در همين محدوده سني در سال         

اگر روند كاهش رشد جمعيت     .  درصد كاهش داشته است      3/14 نفر يعني حدود     4432702 سال كشور ، طي يك دهه تعداد         20
 نيز به همين شكل فرض كنيم ، تخمين زده مي شود كه تعداد جمعيت زيـر                 1395 تا سال    1385را در دهه بعدي يعني از سال        

  .  نفر باشد 22613505حدود  1395 سال كشور در سال 20
 ميالدي در ژورنال كودكان آمريكا به چاپ رسيده است ، تعداد فوق تخصص هاي قلب كودكان در  2006در مقاله اي كه در سال       

  .  سال ذكر گرديده است 20 هزار نفر كودك زير 100 به ازاي هر 7/1اين كشور حدوداً 
 نفر فوق تخصصي قلب 384 تعداد 1395سبت استفاده كنيم ، ميزان نياز در سال       ما نيز از همين ن     ، برآورد نياز كشور   جهتاگر  

 نفـر قابـل   300 حدود1395 نفر فوق تخصص موجود در كشور ، عدد نياز براي سال            85كودكان تخمين زده مي شود كه با كسر       
  . تخمين است 

در حـال   . ت فوق تخصصي ، كارايي الزم را ندارند         نكته قابل توجه اينكه افراد فوق تخصص ، بدون وجود مراكز مجهز به امكانا             
 300لذا در صورت تربيت   .  مركز فوق تخصصي قلب كودكان در دانشگاه هاي دولتي و آزاد كشور موجود است                15حاضر ، تعداد    

ان راه  بديهي است ، در صـورت عـدم تـو         . كودكان بايستي امكانات الزم را نيز براي آنها فراهم نماييم            نفر فوق تخصصي قلب   
در  نفـر    100  مـثالً حـدود       1 به كمتـر از      7/1اندازي مراكز تخصصي قلب كودكان با  استانداردهاي قابل قبول ، بايستي نسبت              

  .  تقليل داده شود مجموع
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                                                                                   :Mission):ماموريت(رسالت 
                                                           

 
 
 

  
                                                                                        :Vision):چشم انداز(دورنما
             

                    
 
 

  

                                            Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار
        

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

                                                                          :Roles: در جامعهدانش آموختگان هاينقش 
  : كنندآموختگان اين دوره ،در نقشهاي زيردر جامعه ايفاي وظيفه مي نشدا
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

هـاي    اصلي اين دوره تربيت فوق تخصص قلب كودكان با پشتكار، دانا،توانا، كار آمد و متعهدي اسـت كـه در حيطـه                     رسالت
و در نظام سالمت كشور نقـش        هش به بهترين وجه و با وجدان كاري تالش نمايد         درمان، آموزش و پژو   ،تشخيص و پيشگيري  

  .اي خود را به خوبي ايفا نمايد رفهآموزشي و ح

شـوند  مندي تربيـت    افرادتوان سطح سالمت جامعه در زمينه قلب كودكان         ي سال آينده در راستاي ارتقا10انتظار مي رود در     
 و  بـوده  استاندارهاي جهـاني منطبق با  ، و بيماران فرا گيرندگان  و ارائه خدمات به      توليدعلم شاخص هاي آموزشي ،    از نظر كه  

 .د ندر منطقه جزو مقام هاي برتر باش

 :انتظار ميرود دانش آموختگان اين دوره قادر باشند
  .دانش كافي در حوزه علوم پزشكي مرتبط كسب كرده و در مراقبت از بيماران آن را به خوبي بكار گيرند -
  .مناسب برقرار نمايندحرفه اي با بيماران و همراهان و اعضاء تيم سالمت ارتباط  -

 . با مهارت وتسلط كافي انجام دهند براساس برنامه آموزشيكليه روش هاي تشخيصي و درماني ومراقبتي بيماران را -
 . اقدام نمايند دورهدر تشخيص بيماريهاي مرتبط با اين با بكار گيري ارزانترين و مناسبترين روش ها  -
اي سالمت در محيط درمان همكـاري و از دانـش و              هاي حرفه   ا ساير گروه  ،برت كسب شده    با استفاده از دانش و مها       -

  .دنمهارت آنان استفاده نماي
- Life long learnerبوده ودانش ومهارتهاي خود را به ديگران انتقال دهد .  
  .نمايندرعايت اي را با حساسيت و مسئوليت  اخالق حرفه -
   . كوشا باشند حيطه تخصصي در اين علميدر گسترش سطح  جامعه به منظور پاسخگويي به نيازهاي -

 پيشگيري -1
  مراقبتي – درماني –تشخيصي  -2
 مشاوره اي  -3
 آموزشي -4
 پژوهشي -5
 مديريتي -6
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                                                                      :Tasks:دانش آموختگان  حرفه اييفاوظ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 : قلب كودكان بشرح زير استدوره وظايف حرفه اي دانش آموختگان
  :در نقش پيشگيري-الف
  فيالكسي در موارد لزومشيميوپرو •
 .همكاري ومشاركت در برنامه هاي ملي پيشگيري از بيماريهاي مادرزادي واكتسابي قلبي كودكان •
–شيميوپروفيالكسي  (زم براي پيشگيري از ابتال به بيماريهاي مادرزادي واكتسابي قلبي كودكان نظير             انجام اقدامات ال   •

 ...)جلوگيري از بارداريهاي وتولدهاي جنين ناقص ثابت شده و–واكسيناسيون–مشاوره هاي ژنتيكي–ايمنوپروفيالكسي

  : مراقبتي – درماني – در نقش تشخيصي -ب
 ت آنوثبگرفتن شرح از بيماران  •

 و ثبت يافته ها معاينه دقيق بيماران  •

  آزمايشهاي پاراكلينيكي الزم منطقيدرخواست •

 وثبت آنتشخيص بيماري  •

 تجويز منطقي و علمي دارو و درصورت نياز بستري نمودن  بيمار •

-اكوكـارديوگرافي    – ECG(تكميلي مرتبط با بيمـاري جهـت تـشخيص دقيـق            درماني و –انجام اقدامات تشخيصي     •
 . درمان مناسب مداخله اي و يا جراحي انتخابو)يسم ، آنژيوگرافي، درمان مداخله ايكاتتر

 درخواست مشاوره تخصصي از ساير تخصص ها •

 )جهاني/ هاي مصوب كشوري  براساس پروتكل(پيگيري بيمار بعد از انجام كاتتريسم و اعمال مداخله اي  •

 )جهاني/ هاي مصوب كشوري  براساس پروتكل(پيگيري بعد از جراحي  •

 انجام اقدامات مراقبتي بطور مداوم با فاصله هاي مناسب با رعايت اقتصاد خانواده و قوانين و اعتبارات •

  : در نقش مشاوره اي -ج
    ومديران نظام سالمتاي قانوني سازمان ه،همكاران ،ارائه مشاوره تخصصي به بيماران ، والدين  •

  : در نقش آموزشي -د
  . وافراد تيم سالمت،دانشجويان ودستياران وجامعهن بيمارانوالديبيمار ،آموزش به  •

 يادگيري مادام العمر •

  : در نقش پژوهشي -ه
 داده هاي پژوهشي در  تجزيه و تحليل، بيماريهاي قلب كودكانزمينهآماده سازي و ارائه موضوعات پژوهشي در •

  .خارج كشور  داخل ودر كنگره هاي علمي و تهيه مقاالت علمي و چاپ در مجالت داخلي و خارجي و ارائه حدنياز،
  ت كشورالمحيطه تخصصي در نظام س مرتبط با اين  هاي همكاري با پژوهش •
  : در نقش مديريتي - و
  قلب كودكاندر حيطه تخصصيسالمت وبيماريهايسازي و سياست گذاري در زمينة  در تصميممشاركت  •
  مشاركت در مديريت واحدهاي تخصصي مرتبط •
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۱۰  قلب كودكانبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي                  

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

  (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها:   الف
،در اينجا انتظار مي رود ،دستياران در انجام اين مهارتها با تسلط دستياران مهارتهاي زير را در دوره تخصصي خود كسب نموده اند 

  .باالتري اقدام نمايند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :گردآوري و ثبت اطالعات 
 (communication)برقراري ارتباط  
 History taking)( اخذ شرح حال 
  (Patient assessment & Physical examination)ارزيابي و معاينه بيماران  
  )درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي  
 ثبت اطالعات وتنظيم مدارك پزشكي 

 
  :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا

- اكوكـارديوگرام -Tilt test-تـست ورزش -هولتر مونيتورينگ-ECG –CXRنظير تفسيرآزمايشات پاراكلينيكي  
 * قلبMRI ،سي تي اسكن،اسكن ايزوتوپ و Angiography  CT تفسير نتايجوژيوگرام آن

 .سير آزمايشات فوق ،توسط استاد مربوطه مشخص مي شودتعداد موارد تف:تذكر *
  ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي  
 )clinical judgment( استنتاج و قضاوت باليني 
 تشخيص بيماري 
 ارد تهاجمي  ياجراحي ه ويژه براي موبتصميم گيري باليني  

 
   ):Patient Management( اداره بيمار 

  )Patient care( مراقبت از بيمار  
  )order نوشتن  نسخه دارويي و ( تجويز منطقي دارو  
 انجام اقدامات تشخيصي ـ درماني مندرج در اين برنامه 
 ه اقدامات توانبخشي و بازتواني مندرج در اين برنامتجويز 
 درخواست مشاوره پزشكي  
 ارجاع بيمار  
 و خانواده ويآموزش بيمار  
 پيگيري بيمار  

 
  : توانمندي هاي ديگر 

 طبابت مبتني بر شواهد 
 ارائه مشاوره هاي تخصصي 
  بيماران حقوقازدفاع  
 يكياستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترون 
 پايش سالمت جامعه 
 پژوهش  
 هبريمديريت و ر 
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۱۱  قلب كودكانبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي                  

  : )درماني–اقدامات تشخيصي (مهارت هاي پروسيجرال: ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :د عملي دارناسامي رشته ها يا دوره هاي كه با اين دوره تداخل 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

   فعات دحداقل  پروسيجر
  انجام براي يادگيري 

ECG     5بار   
   مورد100   رنگي – داپلر 2D,Mmode اكوكارديوگرافي 

  *     اكوي سه بعدي وچهار بعدي
  *    اكوي حين عمل و پس از عمل جراحي 

  *    استرس اكوكارديوگرافي
  مورد10        اكوي كونتراست     

  *            اكوي جنيني    
  *   اي اكوي حين اعمال مداخله

  *  (TEE).اكوي مري 
   مورد150  كاتتريسم و آنژيوگرافي تشخيصي

MRI , CT Angioمورد20  )به صورت تيمي با راديولوژيست ها( قلب   
  *            EPSانجام    

   مورد10  والولوپالستي دريچه ريوي 
   مورد10  والولوپالستي آئورت  

    موردRecoarctation   10پالستي آنژيو
   موردnative  10)(آنژيوپالستي كواركتاسيون آئورت بطور اوليه 

   مورد10  بيوپسي قلب                
موارد ستاره دار رابه ضروري تغيير )1393تاسال ( سال آينده 5مراكزمجري اين برنامه الزم است ،به تدريج ظرف :تذكر مهم*

 .دهند

 فوق تخصصي تفاوت مـاهوي       تداخل عملي دارد ولي نظر به اينكه رشته پايه اي دودورهرشته قلب بزرگسالاين دوره با
  .دارند ،مشكالت حرفه اي پيش نخواهد آمد
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۱۲  قلب كودكانبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي                  

                                                                 :Educational Strategies  : آموزشي راهبردهاي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

o  آموزش نظري  
o – شاگردي –آموزش استاد(apprentenship)  
o توسط استادگيري  آموزش عملي  عمدتاً دانشجو محور و تسهيل  
o  يادگيري مستمر  
o    نظام منديSystematic    
o  جامعه نگريCommunity-Oriented   
o  يادگيري انتخابي توسط فراگير  
o  آموزش مبتني بر شواهد(EBE)  و مبتني بر كار (Practice Based)  
o  آموزش مبتني بر تعامل و حل مسئله(Interactive and Problem-Solving)   
o  محور بيماريوآموزش بيمارمحور  
o اي  آموزش تلفيقي و چند حرفه(Interacted & multi professional)   

  

 (Out patient teaching)عنوان آموزش سرپايي  ر درمانگاه بهحضور د •

  (Bed side Teaching)) با حضور استاد و اعضاي تيم آموزشي( ويزيت بخش به دو روش ويزيت درماني و آموزشي  •

  . اقدامات تشخيصي و درمان دارويي و تصميم گيري براي انجام پروسجرها زير نظر استاد  •
 روزانه و شركت در كنفرانسهاي روزانه حضور فعال در راندهاي  •

 . ارائه سخنراني بصورت دوره اي  •

 . روزانه progress noteنوشتن  •

 آموزش با روش مولتي مديا •

 تنظيم گزارش براي اقدامات عملي از جمله كاتتريسم و آنژيوگرافي و اكوكارديوگرافي ، تست ورزش با تكيه بر متدها  •

 روههاي كوچكر گ  وبحثشركت در بحث هاي جمعي  •

 شركت در ژورنال كالب •

 شركت در گزارش صبحگاهي •

 انجام امتحانات دوره اي  •

 شركت در كنگره هاي علمي و ارائه مقاله  •

 وروش ها وفنون ديگر بر حسب اهداف آموزشي •
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۱۳  قلب كودكانبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي                  

    :ساختار كلي دوره آموزشي
  )ماه(مدت زمان  محتوي  بخش،واحديا عرصه آموزش
  :بخش قلب كودكان

  
طبق برنامه هاي تدوين شده شركت در برنامه هاي آموزشي  و درماني 

 ها كه توسط برنامه نويسان آموزشي  تنظيمي هفتگي و ماهانه بخش
ييس بخش رسما به دوره در دانشگاه تاييد و توسط مدير گروه و ر
                 .دستيار وبخش آموزش دهنده ابالغ مي گردد

  ماه24

  بخش هاي ويژه
CCU,PICUكودكان   

شركت در برنامه هاي آموزشي  و درماني تدوين شده طبق برنامه هاي 
  .تنظيمي هفتگي و ماهانه بخش 

   ماه4

  :بخش چرخشي اجباري شامل
  اكوي مري 
  اكوي جنيني 
              ولوژيالكتروفيزيو 
 تست ورزش 
 اطاق عملجراحي قلب و 
 CCUبزرگسال  

شركت در برنامه هاي آموزشي  و درماني تدوين شده طبق برنامه هاي 
  .تنظيمي هفتگي و ماهانه بخش 

حضور فيزيكي در آموزش و چگونگي استفاده از ابزار هاي مربوطه در 
هاي بخشهاي مرتبط و چگونگي انجام آنها جهت تكميل مهارت

وگذاشتن EPSتشخيصي و درماني و انجام روشهاي تهاجمي مثل
   و تفسير آنيرهولتر مانيتورينگ انجام تست ورزشفسپيس وت

  ماه6

  :بخش انتخابي 
 و MRI(بخشهاي (انتخاب ازميان 

CT آزمايشگاه ،پيوند قلب –آنژيو
پزشكي مولكولي ـ پزشكي  حيوانات
هاي قلب  اي و ژنتيك و بيماري هسته
 و تشريح امات درماني نوپديدـ اقد

ا نظر رئيس بخش ب )وپاتولوژي قلب
 دستيار با توجه به فعاليت تمايلو

  برنامه آموزشي

شركت در برنامه هاي آموزشي  و درماني تدوين شده بخشهاي 

آشنايي .مربوطه طبق برنامه هاي تنظيمي هفتگي و ماهانه بخش 

استفاده براي  آنژيو و تفسير و CTوMRIبيشتر با اصول انجام 

تشخيص بهتر بيماريها و مطالعه مطالب نظري در بخش هاي مرتبط از 

  كتاب هاي مرجع 

  

                     

  

   ماه2
  
  
  
  
  

  : توضيح
  وسـطح    ايد هاي آموزشي مختص دستيار اين رشته مي بايست با استفاده از محتواي درسي، عنـاوين دوره آموزشـي وميـزان                    ب*

 به طور روشن،مكتوب وهماهنگ شده توسط رييس بخش به بخـش            هاي چرخشي   رت مورد نياز در بخش       كسب دانش ومها   انتظار
 در پرونده آموزشي     درج بديهي است كه گزارش كيفيت آموزش وميزان فراگيري دستيار  جهت          .ارجاعي وخود دستيار اعالم گردد    

  . نامه بخش چرخشي باشد دستياردربخشهاي چرخشي بايد تحت ضوابط و بر .. الزاما منعكس خواهد شد
  . توسط رئيس بخش مشخص مي شود3و2و1سالهاي درترتيب گذراندن دوره *
  .پايان نامه در طول دوره تهيه خواهد شد*
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۱۴  قلب كودكانبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي                  

 :عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني  اعم از عناوين دروس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم پايه مرتبط •

 ژنتيك و پزشكي مولكولي و سلولي •

 آناتومي قلب •

 جنين شناسي و تكامل قلب و عروق •

 معاينه فيزيكي     •

  اصول وتكنيك تست ورزش •

 اكوكارديوگرافي جنين ـ – اسكن CTهاي تصوير برداري قلب شامل اكوكارديوگراف و آنژيوگرافي و  شاصول و رو •
MRIقلب وعروق اصلي و اسكن ايزوتوپ  

 اصول كاتتريسم و اينترونشن در بيماريهاي مادرزادي •

 الكتروفيزيولوژي و خواندن نوار قلب و تفسير •

 سنكوپ و آريتمي هاي قلبي •

 پيوند قلب •

 بتروماي قل •

 ها مراقبت هاي ويژه قلب در بعد از جراحي و عوارض جراحي و برخورد آن •

 ديالته و ميوكارديت –كارديوميوپاتي شامل هيپرتروفيك  •

 :نقايص مادرزادي قلب شامل  •

 AVSD,ASDنقص ديواره بين دهليزي  •

 VSDنقص ديواره بين بطني  •

 PDAباقي ماندن مجراي شرياني  •

 آئورت آنوماليهاي عروق كرونر و ريشه  •

 آنوماليهاي وريدي شامل وريدهاي ريوي و عمومي •

 تريكوسپيد و پولمونر– ميترال –آنوماليهاي دريچه اي نارسايي و تنگي دريچه هاي آئورت  •

  تترالوژي فالوت–ضايعات انسدادي قلب راست شامل آترزي پولمونر  •

  كواركتاسيون آئورت –ضايعات انسدادي قلب چپ شامل هيپوپالزي قلب  چپ  •

ضايعات همراه با جابجايي عروق بزرگ شامل جابجايي تصحيح شده و تصحيح نشده عروق بزرگ  •
DTGA,LTGA بطن راست يا چپ با خروجي دوگانه DORV, DDLV 

 بيماريهاي همراه با جابجايي موقعيت قلب در سينه دكستروكاردي و جابجايي عروق و احشاي شكمي •
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۱۵  قلب كودكانبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي                  

 
 
 
 
 
 
 

  ):به تفكيك هر بخش(ين مباحثي كه بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند عناو
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  انديكاسيون انجام آن ،آموزش نحوة انجام ، مشاهده ، تشخيص:اكوي مري
  انديكاسيون انجام آن ، آموزش نحوة انجام ، انجام اكوي جنيني ، تفسير و تهيه گزارش: اكوي جنيني 

دائم مطالعه هولتر مانيتورينگ و تفسير آن ، آريتمي ها ، پيس ميكر موقت ، گذاشتن پيس ميكر  :الكتروفيزيولوژي 
  الكتروفيزيولوژي

  انديكاسيون انجام آن  ، انجام تست ورزش  و تفسير و تهيه گزارش : تست ورزش 
و  و مشاهده )بيماريهاي مادرزادي ( حضور فعال براي مشاهده تكنيك هاي عملهاي ساده و پيچيده قلبي : اطاق عمل 
  انجام اكوي حين عمل  نحوةفراگيري

MRI و CT برد ، انجام و تفسير  آن در بيماري هاي مادرزاديكار:  آنژيو.  
  .انديكاسيون ، مشاهده و آموزش پروتكل انتخاب،درمان و پي گيري پس از پيوند: پيوند قلب 

  .مشاهده كيسهاي تحقيقاتي كه روي حيوانات انجام مي شود : آزمايشگاه حيوانات 
   سالماتوپسي و تشريح ضايعات قلبي و قلب: شناسي قلب بخش آسيب

  بر اساس برنامه  توافقي بخش ها: پزشكي هسته اي، ژنتيك و پزشكي مولكولي 

 اتيولوژي، مكانيسم، تشخص ـ درمان وهولتر مانيتورينگ/ هاي قلب  آريتمي •

 بيماريهاي همراه با تك بطني بودن قلب  •

 سكوالررينگضايعات همراه با اختالالت عروق مثل وا •

 آندوكارديت -كاوازاكي –بيماريهاي اكتسابي قلب شامل رماتيسم قلب  •

 بيماريهاي پريكارد شامل نقايص پريكارد و پريكارديت •

 بيماريهاي عروق ريوي و هيپرتانسيون ريوي  •

 كليه بيماريهاي سيستميك كه درگيري قلب نيز وجود دارد مثل ديستروفي عضالني •

 سينه در كودكان بيماريهاي همراه با درد  •

 ريسك فاكتورهاي بيماريهاي كرونري در كودكان  •

 علل و درمان نارسايي قلب  •

 درمان و مراقبت در نوجوانان  و جوانان داراي بيماري قلب كه حامله شده اند  •

 اثرات متقابل دستگاه قلب و عروق و سيستم هماتولوژي •

 درگيري قلب در بيماريهاي Eliss van creveld مثل سندروم هاي همراه ضايعات مادرزادي قلب و ديگر ارگانها •
 ژنتيكي مثل سندرم نونان 

 آريتميك و نارسايي قلب داروهاي آنتي •

  متخصص قلب در آموزش خانواده و جامعهنقش •
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۱۶  قلب كودكانبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي                  

  :دستياراناز)Professionalism(اخالق حرفه اي انتظارات  
  :از دستياران و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود

   در حوزه نوع دوستي-الف
 .جيح دهندمنافع بيمار را بر منافع خود تر )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
 .در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند )4
 . به خواسته ها و آالم بيماران توجه داشته باشند )5
 . را در شرايط مختلف رعايت كرده و از آن دفاع كنندمنشور حقوق بيمار ) 6

  

   در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت-ب
  .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )1
 . پاسخ دهند با صرف وقت و احترام و مطابق با فرهنگ و دانش بيمار و خانواده به سواالت بيماران )2
 .مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهنداطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با  )3
 .از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل داشته باشند )4
 . در تمامي مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند )5
 .  اجازه بگيرندبراي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخيصي درماني از بيماران ) 6
 و نيـز    ، نحوه مصرف دارو و عوارض آن      در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري             )7

 به بيماران  و با ترخيص بيماران بستري    و با صرف وقت كافي در پايان ويزيت سرپايي          بهبود كيفيت زندگي به طور مناسب       
 .ش دهند آموزو والدين يا قيم وي 

   در حوزه شرافت و درستكاري-ج 
  ..راستگو باشند )1
 . درستكار باشند )2
 باشندرازدار )3
 حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند  )4
   در حوزه احترام به ديگران-د

 .  به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند )1
 . كي به جاي نام بيمار پرهيز نمايندبيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ، از ذكر عناوين پزش )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
 .مي خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و كمك بخواهندمحدوديت هاي عل )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
 . را رعايت كنندسي و خالصه پرونده نوياستانداردهاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي  )5

 . و پايش مستمر عملكرد دستياران استRole modeling   ايروش اصلي در آموزش اخالق حرفه
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                              :References : كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا استمنابع درسي
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .،توسط هيئت ممتحنه دوره  تعيين خواهند گرديدمنابع آزمونهاي كشوري ،بر اساس آئين نامه هاي موجود :  توضيح

  : كتب اصلي-الف
1- Moss and Adams ' ( Heart disease ) 

2- Longman ,Embriology 

3- Pediatric cardiac intensive care 

4- Cardiac catheterization pediatric 

5- Snider ( Echo cardiography) 

 

  
  

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

1- Pediatric cardialogy 
2- Congenital cardiology to day ( Electronic) 
3- Cardiology of young 
4- Catheterization and cardiac intervention. 

 

  
 .به چاپ مي رسند است كه در طول دوره دستياريشماره هايي از مجالتمنظور ،م:كرتذ



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

۱۸  قلب كودكانبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي                  

                                                                              :Student Assessment:ارزيابي دستيار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            :ف دستيارانشرح وظاي
  
  
  
  

  
  
  

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

  :(Assessment Methods)ارزيابيهای روش -الف
 آزمون كتبي •
 آزمون شفاهي •
 DOPSآزمون  •
• OSCE 
  Log book استفاده از •
 پورت فوليو استفاده از •
• Case based discussion 
  استاندارد  هايليست  چكاستفاد از •
  

  :(Periods of Assessmentدفعات ارزيابي: ب 
 ارزيابي مستمر •

 ارزيابي  ماهانه نظري توسط استاد مستقيم •

 ارزيابي شش ماهه نظري توسط كليه اساتيد بخش و با نظارت رئيس بخش  •

 .ارزيابي ساالنه كتبي ، شفاهي و عملي توسط اساتيد و تحت نظر رئيس بخش  •

 ارزيابي پاياني •
و ) طور خصوصي يا عمومي توسط رئيس بخش يا معـاون آموزشـي             به(اهد رسيد   نتيجه همه مراحل به اطالع دستيار خو      * 

 .هاي ساالنه در پرونده دانشجو ضبط خواهد شد گزارش

 )يك استاد يا دو دانشيار(حداقل سه نفر
  فوق تخصص قلب كودكان–گرايش 

نمايد عبارتند  مواردي كه گروه بر آن تاكيد مي.هاي مربوطه آورده شده استنامهانوني دستياران در آئينشرح وظايف ق
  : از 

  ويزيت روزانه بيماران  -
 تخصصي هاي فوق انجام مشاوره -
  كنفرانس يا ژورنال كالب در طول دوره 5ارائه  -
 شركت در برنامه هاي آنكالي -
 مشاركت در يك پروژه هاي تحقيقاتي  -
 نگارش يك مقاله پژوهشي در طي دوره -
 شركت در برنامه هاي آموزشي وپژوهشي طبق برنامه تنظيمي  -
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  ) :گرايش –تعداد (اقل كاركنان تخصصي مورد نياز حد
 
 
 
 
 
 

  : مورد نياز  تخصصيفضاهاي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تنوع وتعداد بيمار مورد نياز
 
 
 

  :به ازاي هر دستيارتعداد تخت مورد نياز
 
 

 كار آزموده آزمايشگاه كاتتريزاسيون دوره ديده وسين يتكنپرستارو •

  و اتاق عمل قلبCCU, PICU كار آزموده دوره ديده و پرستار •

 ميكر  پيس هولتر و، تست ورزشي ،الكتروكارديوگرافي ،كار آزموده اكو دوره ديده  وسين يتكن •

                                                                     اطاق معاينه -1
 ECGاطاق براي انجام  -2
 اتاق اكوكارديوگرافي دربخش براي بيماران بستري -3
 اتاق اكوكارديوگرافي در درمانگاه براي بيماران سرپايي -4
 اتاق كاتتريسم -5
  ) post cath( تريسم شده اتاق براي بيماران كات -6
 اتاق تست ورزش -7
 اتاق هولترمانيتورينگ -8
9- EP lab    (Electrophysiology laboratory)  

10- PICUجنرال وقلب 
11- NICU و   Post ICU و   (Pediatrics Cardiac Critical Care Unit)CCU 
  پانسمان و غيره،اتاق مخصوص براي خونگيري -12
 اتاق ايزوله در بخشها -13
 ب مناسكتابخانه -14
 ...)لب، اتاق دستياران و  استادان و اتاق كنفرانس و ها، كت در درمانگاه(دسترسي به اينترنت  -15
  ) تاداناس( اتاق پزشكان  -16
  اتاق دستياران -17
 اتاق مخصوص دارو -18
 ) نفر15ـ20حداقل براي (كالس آموزش و كنفرانس  -19
 اورژانس قلب -20
 امكانات واتاق عمل جراحي قلب نوزاد و كودك -21
  كودكان بخش جراحي قلب -22
 يح قلبربخش آسيب شناسي وتش -23

 .كليه فضاها بايستي مجهز به تجهيزات و امكانات كامل و استاندارد باشند* 
 

  بيمار بستري در سال350 مراجعه به درمانگاه و3500حداقل

          تخت به ازاي هر دستيار5حداقل
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  :مورد نياز تجهيزات تخصصي    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشي براي معاينه -1
 فشار سنج براي سنين مختلف -2
   به اندازه كافيECGدستگاه  -3
  پيشرفته به اندازه كافي Echoتگاه دس -4
 وسايل پونكسيون پريكارد -5
 وسايل پونكسيون پلور -6
 وسايل انتوباسيون -7
 تخت هاي بيمار استاندارد و متناسب با سن -8
 ژنراتور پيس ميكر به اندازه كافي -9

 دستگاه كاتتريسم پيشرفته و كامل -10
  در اندازه هاي مختلفCoil – Amplatzer –كاتتر و وسايل الزم جهت  اعمال مداخله اي مثل بالون  -11
 )Post Cathلب، بخش و  در اورژانس، درمانگاه، كت(دستگاه مانيتورينگ پرتابل  -12
 دستگاه شوك به اندازه كافي -13
 دستگاه ساكشن -14
 كپسول اكسيژن پرتابل  -15
 كامپيوتر و امكان استفاده از اينترنت پر سرعت -16
 وسايل كمك آموزشي سمعي و بصري متناسب و پيشرفته -17
 رزش تست و -18
 هولترمونيتورينگ -19
 دستگاه پيس آناليزر -20
 راديوگرافي پرتابل -21
 سونوگرافي كالر داپلر -22
 دستگاه گازاناليزر -23
 لب و اورژانس  و كتICU درمانگاه (دستگاه اكسيمتر به تعداد كافي  -24
 لب و اورژانس  و كتICU درمانگاه (پالس اكسيمتر -25
 سته اي  وپزشكي ه قلبMRI و دستگاه CT Angioدسترسي به دستگاه  -26
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  :مورد نياز يا تخصص هاي رشته هاي تخصصي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  :كه مجاز به اجراي برنامه هستند معيارهاي دانشگاههائي 

  
 
 
 
 
 
 

    :رشته هاي ورودي مجاز 
 
 
 
 
 
 
 
 

:د ردسترس بودن متخصصين زير
  متخصص بيهوشي قلب 
  جراح قلب كودكان 
  پرفيوژنيست 
  فوق تخصص عفوني كودكان 
 فوق تخصص نوزادان 
  فوق تخصص جراحي عروق 
  ي كودكانفوق تخصص جراح 
  فوق تخصص ريه كودكان 
  فوق تخصص اعصاب كودكان 
  فوق تخصص خون كودكان 
  فوق تخصص گوارش كودكان 
   فوق تخصص غدد كودكان 
  فوق تخصص كليه كودكان  
  تصويربرداريمتخصص راديولوژي و  
  متخصص پزشكي هسته اي  
  متخصص توان بخشي و فيزيوتراپي  
  فوق تخصص روانپزشكي كودكان 
  متخصص تغذيه 

  .) مراجعه شود13به صفحه (.چرخشي دستياران مورد استفاده قرار مي گيرندرشته هايي كه براي گذراندن بخش هاي و
  

  .سابقة آموزش دستيار كودكان را به مدت بيش  از ده سال داشته باشد  •
  .سابقة آموزش و انجام اعمال جراحي قلب را داشته باشد  •
 .مسئوالن دانشگاه نگرش مثبت به توسعه آموزش در آن رشته را داشته باشند  •
  .رنامه باشدواجد حداقل هاي مندرج دراين ب •

 ه تخصصيداراي مدرك دانشناممتخصصين كودكان 
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  (Program Evaluation) :                                                                                             :ارزشيابي برنامه
  : برنامهارزشيابيشرايط  -  الف 

  
 
 

 
 

  

  :شيوه ارزشيابي برنامه-ب
 
 

 

  
  : ارزشيابي برنامهمتولي-ج
 

 

  

  
  :نحوه باز نگري برنامه-د
 
 :شاخص ها ومعيارهای پيشنهادی گروه برای ارزشيابی برنامه-ه
  
  

  

  

    شاخص ها ومعيار هاي پيشنهادي گروه براي ارزشيابي برنامه-ه
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 )سال4(داشتن دو دوره فارغ التحصيل•
 تغيير در وظايف دانش آموختگان در سطح جامعه با توجه به ارتباط با ساير رشته ها •
 اي تشخيصي و درماني تغييرات عمده در روش ه •
 ان و اساتيد رشته و يا عمده دانش آموختگان براي بازنگريدر خواست صاحب نظر •

  الزم ،منطبق بر اجزاي برنامه ،بازديد از مراكز مجري برنامه وارزشيابي اجزاي برنامهتهيه چك ليست هاي

با همكاري كميته تدوين دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي واعتبار بخشيمتولي ارزشيابي برنامه واحد ارزشيابي
 برنامه است

  ،ارزيابيهاي دروني ،ارزشيابي بيروني برنامه ونظر سنجي هاتحقيقات:گرد آوري اطالعات حاصل از )1
  ه طرح اطالعات در كميته تدوين برنام)2
  تهيه پيش نويس برنامه جديد با اعمال تغييرات الزم)3
 ارائه به دبير خانه جهت طي مراحل بعدي)4

 .در ارزشيابي  برنامه شاخص ها و معيارهاي زير در نظر گرفته مي شود
   معيار ها                                                                                                             شاخص ها    
   درصد طبق رضايت سنجي80                              ميزان رضايت دانش آموختگان                                  •
  طبق رضايت سنجي درصد 90         ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي                                                     •
   درصد به طور متوسط70ميزان تسلط دانش آموختگان در آزمون دانشنامه                                      •
   درصد نمره آزمون70                                                                       نمره قبولي در امتحان نهايي •
   درصد مهارت هاي ضروري برنامه90        تگان                                                  ميزان تسلط عملي دانش آموخ •
   در صد دانش آموختگان 80      ولي دانش آموختگان در بورد فوق تخصصي                          قب انميز •
   درصد طبق رضايت سنجي80                 ميزان رضايت اعضاي بورد فوق تخصصي                                 •
    كمتر از نيم مورد در هزار پروسجر     ميزان شكايات قانوني از دانش آموختگان                                         •
  آموخته  نشدار سال به ازاي ه3 يك مورد در  حداقل  ميزان مقاالت داخلي نشر شده توسط دانش آموختگان                      •
  آموخته  سال به ازاي هر دانش3يك مورد در  حداقل                      ميزان مقاالت خارجي نشر شده توسط دانش آموختگان  •
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  منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Moss and Adam's  Heart diseases  Infants , children , Adolescents     seventh Edition.    

2-  ACCF/AHA/AAP Recommendations for Training in Pediatric Cardilogy 
3-  AReport of the American college  of cardiology foundation /   

American Heart  Association /Amerrican college of physicians  
4-  Jounal of the American college of cardiology Vol.46,No 7,2005 
5-  Mayo School of Graduate Medical Education  Pediatric cardiology fellowship  

Curriculum http: // www.mayo.edu/msgme/ped- cardio-rch-curriculum.html 
6- Pediatric cardiology fellowship  Training program –curriculum  
        http://www.bcm.edu/pediatrics /index.cfm   
7-  Fellowship Training program in pediatric cardiology at the department of cardiology 

Royal children's hospital  Melbourne, Australia. 
تجربيات اساتيد پيش كسوت اين رشته وبرنامه هاي در حال اجرا در مراكز آموزشي قلب كودكان وساير رشته هاي  -8

  . .فوق تخصصي كشور
 . روش كوريكولوم نويسي هاردن -9  

كميسيون تدوين وبرنامه – وتخصصي  دبيير خانه شوراي آموزش پزشكي–راهنماي تدوين برنامه هاي فوق تخصصي  -10
   1387 سال -ريزي آموزشي
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  ورتجلسهص
 بـا تـالش امــضا كننـدگان زيـر،در تــاريخ            فـوق تخـصص    درمقطــع قلـب كودكـان   دوره دسـتياري  برنامـه  

 رسيد و به عنوان سند در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصـصي نگهـداري مـي                  تصويب به5/5/1388
  .شود

  :اسامي همكاران حاضردر جلسه
 
 
 

  دكتر سيدمنصور رضوي   دكتر محمدعلي محققي                

  دكتر علي رباني   امير هوشنگ مهر پروردكتر 
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  تخصصي هاي آموزش فوق هاي دوره نامه مقررات و آيين
  كليات : بخش اول 

   هدف -1ماده 
  

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

  
   تعريف دوره -2ماده 

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

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

   تعريف دستيار -3ماده 
نياز يا گواهي قبـولي آن و   ته پيششود كه با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رش تخصصي به فردي اطالق مي    دستيار فوق   

هاي عملي و     هاي نظري ، كسب مهارت      نامه در مدت زمان مصوب به آموزش        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     اعضاي هيات : 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

   داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان -4/4
ئوليت خـود   باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشـكي و يـا كفالـت بـا مـس                   معافي به مفهوم معافيت دايم مي       كلمه -1تبصره  

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

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

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

 شـهريورماه سـال     31باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهي مبني بر اينكه تا تاريخ                  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             

وظيفـه ، طبـق مقـررات      بطور مشروط در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام           توانند  مي
  . شروع به آموزش نمايند 
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 برابـر تعـداد   2نياز در هـر 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                    صي آن رشته پيش   تخص  هاي فوق   رشته
نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با استفاده از قانون نحـوه                توانند بصورت مشروط در آزمون پذيرش دستيار ثبت         نامه مي   آيين

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

هـاي   در رشته داخلـي كـه تعـداد رشـته    بعنوان مثال . باشد  تخصصي مي  نفر در هر رشته فوق     2نياز و تا سقف حداكثر        رشته پيش 
باشد به نفرات اول تا چهاردهم آزمون دانشنامه تخصصي رشته داخلـي در صـورتي كـه     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  { تواند حداكثر تا سن مجاز ورود به دوره دستياري            هر داوطلب مي  :  داشتن شرايط سني     -5/4
عات در آزمون   بدون محدوديت دف  }  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        دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است با همكاري هيات          
  . تنظيم و اعالم نمايد 

  Ph.Dو ) فلوشيپ ( هاي تكميلي تخصصي  تخصصي پزشكي و دوره اي فوقه  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 

يت پذيرش هر رشته در آزمون پذيرش دستيار به مـشمولين قـانون ايجـاد تـسهيالت بـراي ورود                    از كل ظرف  % 20 معادل   -5ماده  
شده به آزمون  نمره آخرين نفر اعالم% 80ها و موسسات آموزش عالي كه حداقل  رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه    
  . 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 سـهميه رزمنـده                      -1تبصره  
شود بدين معنا كه متقاضيان در صورت احراز هر رتبه از آزمون كتبي ، هنگام معرفي به شفاهي بعنـوان رزمنـده ديـده                          منظور مي 

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

  

درماني و نيز داوطلباني كـه   هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه) قطعي يا آزمايشي ( علمي رسمي   اعضاي هيات  -6ماده  
نـام يكـي از مـدارك         ي بايست هنگـام ثبـت     تخصصي را دارند م     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 ) 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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  تخصصي وابسته هاي فوق نياز و رشته هاي تخصصي پيش دول رشتهج
  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
   اطفالاعصاب  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      

  انپزشكي اطفال رو  روانپزشكي  سوختگي

  
نامـه از     نام موظـف بـه ارائـه معرفـي          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 پزشـكي و               مركز در همه رشته    آزمون پذيرش دستيار بصورت مت     -8ماده  

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

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

  . شود  هاي علوم پزشكي كشور انجام مي دانشگاه
  

  . گيرد  ام ميموزش پزشكي و تخصصي انج  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          ت كتبي و شفاهي مي    ها بصور   تخصصي در كليه رشته      آزمون پذيرش دستيار فوق    -12ماده  

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

هاي علـوم     علمي دانشگاه   ضاي هيات  چنانچه در مرحله احتساب نمره كل ، داوطلبين نمرات مشابه كسب نمايند اولويت با اع               -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          ان ، شدگان مشمول خدمات قانوني براي ترخيص به معاونت درم          اسامي پذيرفته . شوند    مي
  شود   مي

  . گردد  شده ، توسط داوطلب انتخاب مي  محل آموزش بر اساس اولويت نمره كل كسب-13ماده 
هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات           علمـي دانـشگاه      در صورت يكسان بودن نمره آزمون كل ، اولويت انتخاب محل با داوطلبان عضو هيـات                -1تبصره  

دوبرابـر  /(3( علمي با نمرات برابر ، نمره نهايي آزمون دانشنامه تخصصي       در مورد داوطلبان آزاد يا اعضاي هيات      . درماني كشور خواهد بود       بهداشتي
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در صورتي كه در يك دوره نتيجه آزمون شفاهي به صورت قبول يا مردود اعالم شـده باشـد ،                    . مالك عمل قرار خواهد گرفت      ) ) شفاهي  + كتبي  
  .  آزمون كتبي مالك عمل قرار خواهد گرفت نمره

شـده در هـر رشـته باشـد ، محـل آمـوزش دسـتياران         كنندگان در آزمـون كتبـي كمتـر از ظرفيـت اعـالم       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    درماني موظفند حداكثر تا پانزدهم شهريورماه هر سال نسبت به ثبـت             هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -14ماده  

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

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

 معرفي جـايگزين افـراد   ماه هر سال تحصيلي نسبت به  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  ره كتبي آزمون پذيرش و در مرحله بعد بر اساس نمره كل آزمون دانشنامه تخصصي مياولويت پذيرش بر اساس نم
شده اقدام    شده حداكثر سه نفر به دانشگاه محل تحصيل معرفي خواهد شد كه برحسب اولويت نمره تا تاريخ معين                   به ازاء هر فرد منصرف    : توضيح  
  . نام نمايند  به ثبت

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

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

  

ممتحنـه رشـته مربوطـه       شده موجه تلقي شده و زمان شروع به آموزش وي با نظـر هيـات             يد صالحيت مجد    نام اوليه فردي كه تائ       ثبت -1تبصره  
  . گردد  تعيين مي

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

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

 محفـوظ   16 بـا رعايـت مفـاد مـاده          )اول مهرماه   ( شوند حداكثر به مدت يك سال از شروع سال تحصيلي پذيرش شده               اداري مي 
  . باشد  مي
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  تعهدات ) ب 
  . باشد  شدگان ، منوط به ارائه تعهدنامه محضري به ميزان دوبرابر مدت آموزش مي نام پذيرفته  ثبت-15ماده 

دسـته از   باشد و محل انجام تعهـد خـدمت ايـن             تخصصي بصورت خاص مي     هاي فوق   شدگان آزاد دوره     اخذ تعهد از پذيرفته    -1/15
درماني كشور توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،          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     انجام تعهد خاص توسط پذيرفته     آزمون كل پذيرش ، محل    

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 

  
شدگان آزاد پس از طي مراحل قانوني منوط به اتمام مدت تعهد در دانشگاه هـا            تخصصي پذيرفته   ئه مدرك دانشنامه فوق   ارا: تبـصره   

تواند نسبت به لغو دوره آموزشي افرادي كه از انجام تعهـد خـدمت سـر بـاز                    موزش پزشكي مي    بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آ       
  . م نمايد اند برابر مقررات اقدا زده

  .  سال تجاوز ننمايد 10 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  دام ميآموزش به دانشگاه محل استخ
نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود هستند و سازمان مربوطه موظف بـه                   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 ته كليه پذيرف-16ماده 

  . باشد  مهلت شروع به آموزش افراد جايگزين حداكثر تا پانزدهم آذرماه مي: تبصره 
  
  آموزش دوره دستياري ) د 

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

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

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

دستياران در . 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                 مربوطه در كلينيك ويژه ، به شرط موافقت بخـش آمـوزش            اشتغال دستياران در رشته   : تبصره  
  . باشد  الزحمه اين گروه از دستياران برابر مقررات كلينيك ويژه مي پرداخت حق

شـد فقـط رتبـه اول و در     نفر داوطلب داشـته با 5هايي كه كمتر از      تخصصي در رشته    شدگان آزمون نهايي فوق      از بين قبول   -4/17
هاي اول تـا       نفر و يا بيشتر داوطلب داشته باشد رتبه        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      مورد افرادي كه با ماموريت آموزشي تحصيل كرده       استخدام در   

ممتحنه و منطبق با مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشـد تحـصيل           آموزشي خارج از كشور كه مورد تائيد هيات       
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 كشور و طي مراحل تائيد صـحت صـدور و تعلـق و تائيـد ارزش علمـي گـواهي       اين دسته از دستياران پس از مراجعت به   . نمايند  
  . شوند  التحصيلي معرفي مي ممتحنه رشته مربوطه براي طي مراحل فارغ اخذشده توسط هيات

ه از  تخصصي تا سه ماه پس از اعالم نتايج قبولي آمادگي خود را بـراي اسـتفاد                 در صورتي كه نفرات برتر آزمون نهايي فوق       : تبصره  
تخصصي كتباً به دبيرخانه اعالم ننمايند منصرف از استفاده از بورس شناخته شده و نفرات بعدي بـه                    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                   
  . د مذكور استفاده نماين

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

  
  ارتقاي دستياران ) هـ

ممتحنـه    ط هيات  ارتقاي دستياران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطه بر اساس مقررات ارتقاي دستياران كه توس                -18ماده  
درماني كشور موظـف هـستند هـر          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 
ستياران رشته خود را تنظيم كرده و پس از تائيد بيرخانـه شـوراي              تخصصي ، مقررات ارتقاي د      هاي فوق   ممتحنه رشته    هيات -1/18

  . نمايند  هاي علوم پزشكي ابالغ مي آموزش پزشكي و تخصصي براي اجرا به دانشگاه
 صدور حكم آموزشي دستياران براي سال باالتر ، پس از احراز شرايط ارتقاء ساليانه ، توسط دانشگاه محـل آمـوزش انجـام                        -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  تخصصي باليني پزشكي اخراج مي فوق
  

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

  

  ها  مرخصي) و
  .هاي ساليانه ، استعالجي و زايمان برحسب مورد استفاده نمايند  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

آموزش پزشـكي   دستياراني كه همسر آنان با استفاده از فرصت مطالعاتي يا دوره تكميلي به تائيد وزارت بهداشت ، درمان و   -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
ي پزشكي دانشگاه محل تحصيل از مرخصي اسـتعالجي         توانند با ارائه گواهي پزشكي تائيدشده از سوي شورا           دستياران مي  -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 16د جايگزين با رعايت مقررات مندرج در تبصره ماده تواند نسبت به معرفي فر بنا به درخواست دانشگاه دبيرخانه مي
  . 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 
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هاي مبـدا   ماهه اول دوره بشرط موافقت گروه يا بخش آموزشي و تائيد دانشگاه       6تخصصي در     جابجايي محل تحصيل دستياران فوق    
  . قصد بالمانع است و م

شده به    تخصصي پذيرفته   ها ، انتقال دستياران فوق      نامه ارزشيابي بخش    دهنده برابر آيين    در صورت لغو صالحيت بخش آموزش     ) الف  
  . ممتحنه و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است  هاي مورد تائيد ، با نظر هيات ساير بخش

تخصـصي بـصورت موقـت لغـو گـردد ، انتقـال               ها صالحيت بخش آموزشي فوق      ي بخش نامه ارزشياب   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 دانشگاه6 ميهمان شدن دستياران حداكثر به مدت -22ماده 
شود از شـمول       دستياراني كه دوره آموزشي آنها برابر برنامه آموزشي مصوب رشته مربوطه به صورت چرخشي انجام مي                -23ماده  

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

  . شود  ل از آموزش در آن دوره مي ترك تحصيل يا انصراف در طول دوره موجب انفصا-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         بيش از يك ماه نباشد مي       در صورت ترك تحصيل و يا انصراف از آموزش دستيار ، چنانچه مدت انفصال              -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  بازگشت به تحصيل در آن دوره مجاز نمياعالم انصراف در مهرماه اولين سال تحصيلي ، انصراف قطعي تلقي شده و: 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 
مراتب انصراف دستيار را حداكثر ظـرف       درماني موظفند در صورت موافقت ،         هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        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   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 ان و آموزش پزشكي ارسال مي درم ،

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

وقتي از محل درآمدهاي اختصاصي دانـشگاه محـل           مزاياي طرح تمام  % 50 استاديار پايه يك و      العاده شغل   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  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 ميزاني     تخصصي شركت مي    هاي فوق   علمي كه با ماموريت آموزشي در دوره        هزينه دستياران غيرهيات    رداخت كمك  پ -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      اياي بيمه خدمت درماني بصورت خويش      دستياراني كه تمايل داشته باشند از مز       -5/25

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

  


