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۳ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

  :اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
  دكتر حسن اتو كش                                                       *     دكتر قمر الهاشمي                                              *
    دكتر نيلوفر حاجي زاده*                        دني                            دكتر عباس م*
                            بايي              طدكتر محمد تقي طبا   *                                 دكتر محمد حسين فالح زاده*
   دكتر طاهر اصفهاني *                        ان                   يدكتر مصطفي شريف*
                                                        دكتر معصومه محكم* 

  :دوره مر بوطهاسامي اعضاي كميته راهبردي 
  دكتر حسن اتو كش*               دكتر عباس مدني*

                                                دكتر مصطفي شريفيان    *دكتر قمر الهاشمي                                                         * 
  دكتر شمس وزيريان                                                         *                                                  دكتر نيلوفر حاجي زاده*
    دكتر محمود خزاعي*                                                               دكتر اسماعيلي*

                                              
  :اسامي همكاران كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 

، دكتـر ابـوالفتح     )مسئول واحد تـدوين   (دكتر سيدمنصور رضوي  : ،نمايندگان منتخب وزير  دكتر محمدعلي محققي  دبير شورا         
 وخـانم    دكتـر مهـدي پنـاه خـواهي        ، دكتر محمد علي صحرائيان    ،دكتر محمد رضا فرتوك زاده    ف قاسمي، دكتر رضا لبا   ،المعي
صـفوي  دكتر علـي   : ،نمايندگان دانشگاههاي علوم پزشكيدكتر مهرداد حق ازلي،    : معاونت سالمت  ه راد،نمايند نلهه ملكا دكترا
 دكتـر محمـد حـسين فـالح زاده         )تهران(ريفيشدكتر سيدرسول مير   )مشهد(دكتر محمدمهدي قاسمي  )شهيد بهشتي (نائيني

 )همـدان (دكتر محمـود امـدادي     )اهواز(دكتر احمد فخري     )ايران (دكتر شهرام آگاه   )يزد(اميرهوشنگ مهر پرور  دكتر )شيراز  (
زنان  (گيالني  دكتر ميترا مدرس  ومجريان كميته هاي راهبردي خانم      ) تبريز (دكتر علي مشكيني  )گيالن(دكتر علي حميدي مدني   

 )داخلـي    (دكتر مهدي صابري فيروزي    )جراحي عمومي  (اله پيروي   دكتر حبيب  )روانپزشكي(دكتر مريم رسوليان   خانم)وزايمان
  ريحانه بنازادگانخانم   و برنامه ريزي آموزشيوكارشناس كميسيون تدوين)كودكان (دكتر علي رباني

  :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي 
ست دانشكده پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي ايران ،تهران،شهيد بهشتي ،شيراز ، اصفهان،يزد، مازنـدران ،كردسـتان،                يار

تبريز، گيالن، شهر كرد، اهواز به ترتيب آقايان دكتر فراست كيش،دكتر جعفريان ،دكتر علي حائري،دكتر نجابت،دكتر رزمجـو،                  
ي اسكوئي ، دكتر حيدر زاده ،دكتـر علـي مـومني،            ددكتر بهرام نيكخو،دكتر سوا   دكتر مهران كريمي،دكتر سيدحمزه حسيني،      
دكتر محمد رضـا    )تهران(،دكتر سيد منصوررضوي    )مشهد(دكتر مجيد ابريشمي    :دكتر مصطفي فقهي  ونمايندگان منتخب وزير      

دكتر مجيد فروردين   )شتيشهيد به (دكتر نادر ممتاز منش    )شهيد بهشتي (دكتر امير حسين قاضي زاده هاشمي       )كرمان(شكيبي
   وفرانك باميان دكتر نيره اسالمي ، دبيرخانه آموزش پزشكي وتخصصيانكارشناسو و مدير كل دفتر امور حقوقي)شيراز (

  :اسامي افرادمدعو در جلسه كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي
ومتابوليسم غدد(دكترآريا ستوده-)دكانايمونولوژيست كو(دكتر محمد قره گزلو-)نفرولوژيست (دكتر ميترا مهدوي مزده

  )كودكان
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  :انگليسي  و به فارسيدورهعنوان 
  
  
 

  

 : دورهتعريف
 
 
 
 
 
 

 :طول دوره آموزش

  
 
 
 
  

   كودكان كليه
Pediatric Nephrology 

مهارتهـاي كـسب    دوره هاي رشته كودكان است كه دانش آموختگان آن با بهره گيـري از             كودكان يكي از    كليهدوره فوق تخصصي  
  كودكـان در زمينه هاي پيشگيري ، تشخيص ، درمان ، پايش و مراقبت از بيماري هاي سيستم كليوي و مجـاري ادراري بـه         شده  

 . د نجامعه ارائه خدمت مي نماي

  ماه است24در حال حاضر طول اين دوره

 كودكان يكي از دوره هاي وابسته به رشته كودكان است كه از  منظر پيشگيري و درمان بيماري هـاي                     كليهدوره فوق تخصصي    
چنين مراقبت هايي در اكثريت موارد منجر بـه         فقدان  . د  ردازسيستم كليوي و مجاري ادراري به موضوع سالمت كودكان مي پ          

ه زندگي فرد را از دوران كودكي تا آخر عمر متاثر            افزايش فشار خون شرياني مي شودك      نارسايي كليه ، يا مشكالت مزمني نظير      
بـر  پيشرفت در بهبود كيفيت خدمات در زمينه يادشده بـه كودكـان ، عـالوه                . ساخته و كيفيت زندگي وي را كاهش مي دهد          

  . متحول ساختن كيفيت زندگي افراد ، در ارتقاي سطح سالمت خانواده ها و نهايتاً جامعه نيز تاثيرگذار است 
انديشمندان و پزشكان بزرگ جهان ، همچنين پزشكان عاليقدر ايراني از قرن ها پيش بيماري ها و عوارض منبعث از سيـستم                      

  .در اين زمينه از جنگ جهاني دوم به بعد در اختيار جامعه قرار گرفته است  خدمات نوين  سپساري را مورد توجه قرار دادهراد
با توجه به اهميت بالترديد اين حيطه تخصصي ، ضروري است ، محتواي آن در سطوح گوناگون بـه فراگيرنـدگان انتقـال داده                        

ـ در همين راستا ، اين برنامه با همكاري تعدادي از اعضاي هيات علمي              . شود   دكـان و بـا بهـره گيـري از نظـرات            ست كو كليه
ظران در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور براي مقطع فوق تخصصي تدوين شده است و جهت اجرا در اختيار دانـشگاه                     حبنصا

كميته تدوين برنامه به منظور تقويـت مبـاني ايـن برنامـه در              . هاي مجري برنامه فوق تخصصي كليه كودكان قرار گرفته است           
  . دي از نظر انديشمندان و صاحبان نظر استقبال خواهد نمود بازنگري هاي بع

  
  كميته تدوين برنامه فوق تخصصي                                                                                  

 كودكان كليه
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۵ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

  : دوره در جهان وايران تاريخچه وسيرتكاملي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايران شواهد متعددي از پيشرفت در زمينه هاي مختلف پزشكي وجود دارد و از جمله آنها ، احاطه دانشمندان ايـن  در تاريخ
خطه در عملكرد و درمان بيماري هاي دستگاه ادراري است ، استفاده بو علي سينا از رنـگ ، بـو و طعـم ادراردر تـشخيص                           

اخويني بخارايي حدود هـزار سـال پـيش در          . بزرگ مشهود است  بيماري هاي عمومي و كليوي در نوشته هاي اين دانشمند           
آورده ) به نقل از كتاب راهنماي دانشجويان پزشـكي (مورد ساختمان و عملكرد مثانه ومكانيسم آنتي رفالكس دريچه حالبها         

  :است
ن از گرده ها ادرار بـسوي       آبدان نهاذه آمذه است ميان پيشابراه و ميان ميزيگه راه ، و آبدان مركب است از دو طبقه و چو                   (( 

وي خواهد آمذن بدان مجرا كي ورا حالبان خوانند آن رگ كه ادرار بوي اندر بوذ يك طبقه را از طبقات آبدان ببرذ وميان اين                         
 دو طبقه بروذ و تا به گردن آبدان بيايذ و آنگاه آن طبقه ديگر ببرذ و به آبدان فروذ آيد ادرار ، و حكمت به آفرينش اين اندام                           

آن طبقـه انـدرونين بـر       : كه چنين آمذه است آنست كه چون ادرار خواهذ تا بازگردد بر همين مجرا ، نتواند بازگشتن ، چـه                   
بدان طبقه بيرينين تا راه تنگ شوذ و ادرار نه توانذ راه يافتن به بيرون آمـذن                 ) كي ادرار بوي مي فروذ آيذ     ( فشارذ مر آن را     

   )).سوي حالبان 
 

اني دوم در شناخت گلومرولونفريت ها اروپا پيشرو بود و آمريكايي ها در مورد بيماريهاي متـابوليكي كليـه                   قبل از جنگ جه   
رشته هاي اختصاصي نفرولوژي وجود نداشت و تنها اطالعات عمومي در مورد دانش آب و الكتروليت ها همراه با                   .مقدم بودند 

 گانه زير تحـول     6 جنگ جهاني دوم بخاطر دستيابي انسان به موارد          پس از . بيماريهاي گلومرولي و متابوليكي مورد بحث بود      
  .شگرفي بوجود آمد

   در درمان بيماريهاي گلومرولي مانند سندرم نفروتيك و مصرف استروئيد در بيماريهاي كليوي ACTHبكارگيري -1
   ابداع بيوپسي كليه به عنوان يك عمل تشخيصي-2
  مان بيماريهاي كليوي  استفاده از ايمونوساپرسيوها در در-3
   انجام دياليز صفاقي-4
   انجام همودياليز- 5
   انجام پيوند كليه-6

اكنون به جايي رسيده ايم كه با نگرش بر وسعت اطالعات علمي و امكان پژوهش هاي مورد نياز ضرورت هاي ملي و اجتماعي            
 نموده و بر آنيم كه در جهت شـكوفايي مبـاني             و رسالت جمهوري اسالمي نياز به نفرولوژيست هاي اطفال را بيشتر احساس           

در كشور ايران نفرولوژي در سالهاي قبـل از انقـالب محـدود بـه رشـته       . آموزشي نفرولوژي برنامه هاي مدوني ايجاد نمائيم      
  .بزرگساالن بود و متخصصين آن رشته كودكان را نيز درمان مينمودند

فرولوژي كودكان بودند كه از جمله مي توان پروفسور اسـفنديار بـداغي را               استادان بزرگي پايه گذار ن     1357 تا 1345در دهه   
همچنين . نام برد كه در مركز طبي كودكان مبادرت به ايجاد بخش و درمانگاه و آزمايشگاه نفرولوژِي نمود كه هنوز پابرجاست            

در ايـن بخـش تمـام       . انـدازي شـد   اولين مركز ايمونوفلورسانس بافتي ايران به همت ايشان در آزمايـشگاه نفرولـوژي راه               
بعد به همت شـاگردان ايـشان آقايـان         . پروسيجرهاي مورد نياز از جمله بيوپسي سوزني كليه و دياليز صفاقي انجام مي شد             

  درايـن مركـز      1367 در سال    CAPD وبخش   1365دكتر طاهر اصفهاني و دكتر عباس مدني بخش همودياليز اطفال در سال           
 اولين بخش آموزشي فلوشيپ نفرولوژِي كودكان به همت سركار خانم دكتـر قمـر هاشـمي در                  1369در سال . راه اندازي شد  

  .دانشگاه علوم پزشكي شيراز راه اندازي شد كه در آموزش نفرولوژِي و پرورش دستياران فعاليت چشمگيري داشت
كان ايران بوده كه خوشبختانه در   سـال          پيوند كليه براي كودكان نيازمند،  از آمال و آرزوهاي ديرين نفرولوژِيست هاي كود             

 برروي يك   1366الزم به ذكر است كه اولين پيوند كليه كودكان در سال          . هاي گذشته در مراكز دانشگاهي ترويج يافته است         
 دكتر ايرج فاضل و مرحوم دكتر حسين رسولي و با همكاري دكتر سيد طاهر اصـفهاني                 -بيمار  توسط آقايان دكتر احد قدس      

 كه پيوند كليه در بيمارستان      1364از سال   .  ،پيوند بيمار مذكور فعال است     1388ركز هاشمي نژاد انجام شد كه هنوزسال      در م 
  . پيوند كليه دركودكان انجام شده است400لبافي نژاد شروع شده تا كنون در اين مركز حدود 

  .وژِيست كودكان در سطح كشور فعال مي باشند نفر نفرول70با فعاليت مراكز آموزشي متجاوز از  ) 1388(در حال حاضر 
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  :داليل نياز به اين دوره 
  
  
  

  

  
  
  
  

  : دوره در حال حاضر به تربيت دستيار در اينحدود نياز
  
  
  
  
  

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

  
  

  

                                                                                    :Mission):ماموريت(رسالت 
  
  

  

  :Vision                    ):چشم انداز(دورنما

                                                                             
  

موارد %1نشان مي دهد كه حدود   متحده آمار هاي اياالت. در مورد شيوع بيماريهاي كليوي نيستدر ايران آمار دقيقي
ه به موارد مراجع%5.  به دستگاه ادراري است  در صد موارد مربوط20-30يك آنومالي جنيني همراهست كه حاملگي با 
عدم توجه ودر مان كافي بيماريهاي كليوي كودكان مي تواند منجر به .عفونتهاي ادراري تشكيل مي دهدرا  اطفال اورژانسهاي

مي رسند وبه  كودك به مرحله نارسائي پيشرفته كليه 65هر سال به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت . نارسائي كليه شود 
كليه دو برابر خواهد  تعداد كودكان مبتال به نارسائي 2010ات نشان مي دهد كه تا سال محاسب.بيماران قبلي اضافه مي شوند 

قابل نيمي از موارد نارسائي كليه كودكان در ميهن ما با درمان صحيح بيماري كليوي اما نكته مهم اينست كه حداقل . شد
زشكي دانشگاه  پر كودكان ،مجله دانشكدهپيشرفته كليه د علل نارسائي:دكتر اصفهاني وهمكاران (پيشگيري مي باشند 

بعالوه وجود اين .تخصص در اين  زمينه رانشان مي دهد اين نكته اهميت تربيت نيروي فوق  )33 -41،ص 1378تهران ،سال 
  .گردد العالج به خارج از كشور مي نيروها مانع از اعزام بيماران صعب

شته تخصصي كودكان وتامين بستر مناسب براي دستيابي به ريار در تامين نيروي فوق تخصص در اين حيطه براي تربيت دست
   .برنامه هاي پنج ساله توسعه وسند چشم انداز كشور داليل ديگر نياز به اين دوره هستند 

 :بارتند ازتاكيد مي شود عارزشهايي كه دراين برنامه برآن 
   احترام به كرامت انساني -1
   ارتباط انساني بين پزشك و بيمار-2
   وخانواده اواحترام به اعتقادات بيمار-3
  احترام به نظرات همكاران در باره تشخيص يا رويكرد درماني براي بيمار-4
   صداقت علمي و حرفه اي پزشك در برابر حل مشكالت بيمار و آينده او-5
  به همكاريهاي بين رشته اي  تاكيدبر-6
   رازداري-7
  تاكيد برسالمت وكيفيت زندگي كودكان مبتال به بيماريهاي كليوي با توجه به نقش آنها در ارتقاي سالمت جامعه -8

تعهد است  كه در زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي ،تشخيصي ،تربيت متخصصين عالم ،توانمند ومرسالت اصلي اين دوره 
  .نمايندمي  كودكان به جامعه خدمت تخصصي ارائه  كليهدر حيطه فوق تخصصي ودرماني يري،پيشگ

 توليد ، آموزشزمينه هاي نفرولوژيست هاي كودكان كشور در  سال آينده20در، چشم انداز سنددر راستاي تحقق آرمانهاي
  . خواهند بودسر آمد همكاران خود در منطقه وارائه خدمات علم 

  .زير پيشنهاد مي شودنيازها بر اساس رونديماريها در كشور،ثبت دقيق بنظام   يكتا زمان دستيابي به
  اخذ نياز دانشگاهها )1
  . كودكان حضور داشته باشندنفرولوژيست نفر 1است كه در كليه مراكز استانهاي كشور حداقل ضروري )2

،توزيع عـددي   ر نفر مي باشد      هزا 500 استان ايالم با حدود      ،،كوچكترين استان كشوراز نظر جمعيتي    باتوجه به اينكه درحال حاضر    
رمتخـصص  هسـال    30 الـي    25 هزار نفر ، با احتساب رشد جمعيت ،خروجيها  وميـزان كـار               500 نفر براي    1با معيار     آن در كشور    

   . نفر مي شود100،عددكلي نياز حدود 
به تربيت ، حداقل نياز كشور  آينده  سال10لذا در طول . نفر در اين حيطه تخصصي مشغول فعاليت هستند 70در حال حاضر حدود     
  . نفر خواهد بود30متخصص اين حيطه ،
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۷ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

                                       Expected outcomes :براي دانش آموختگان دورهپيامد هاي مورد انتظار

                                   
  
  
  
  

  

  
  

                                                                       :Roles: در جامعهدانش آموختگان هاينقش 
  
  

  

                                                                    :Tasks:دانش آموختگان  حرفه اييفاوظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
   

  
  

 : قادر باشند انتظار مي رود كه دوره  ايناز دانش آموختگان 
  ؤثر با بيماران ،همراهان واعضاي تيم سالمت ائي ارتباط متوان*
در جهت   مديريت نموده ،شناسائي ،تحليل ودر حيطه تخصصي خودا ربيماريها ،  نظام سالمتمسئولين با همكاري با*

  . فعال باشند تولد ازيشپ حتي  آنهاپيشگيري و تشخيص
 .دن و به درمان صحيح آنها اقدام نمايهبيماريهاي كليوي كودكان را به موقع تشخيص داد* 
 .دن همت گمارت لزوم دانشجويان و دستياران در صور وجامعه ،همراهان ، اعضاي تيم سالمت ،هم زمان به آموزش بيماران*
  .در طرح هاي پژوهشي مرتبط بصورت فعال شركت نمايند*
  رعايت اصول اخالق حرفه اي *
  تعامل سازنده با نظام سالمت *
 داشتن مهارت به روز رساني اطالعات ومهارتهاي فوق وبكارگيري آن در بالين بيمار *

  .اينددانش آموختگان اين دوره در نقشهاي زير در جامعه انجام وظيفه مي نم
 و مديريتيمشاوره اي  -پژوهشي–آموزشي-تشخيصي ـ درمانيـ  ومراقبت از بيماريها  پيشگيري

  : وظايف حرفه اي دانش آموختگان به تفكيك نقش هاي يادشده به شرح زيرند 
   :يري و مراقبت از بيماري ها در نقش پيشگ) 1

  نظام سالمت  درهمكاري با طر ح هاي پيشگيري و غربالگري 
 انجام اقدامات شيميوپروفالكتيك يا  ايمونوپروفيالكتيك در مواقع ضروري  
 ارائه گزارش بيماري ها به مسئولين نظام سالمت  
 همكاري در راه اندازي مركز ثبت بيماريها با نظام سالمت 

  

  : قش تشخيصي درماني در ن) 2
 برقراري ارتباط موثر با بيماران ، همكاران ، اعضاي تيم سالمت و مسئولين نظام سالمت  
 اخذ شرح حال تخصصي 
 انجام معاينات تخصصي  
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي تشخيصي 
 درج در اين برنامه نانجام پروسيجرهاي تشخيصي بر اساس موارد م 
 ثبت اطالعات بيماران تشكيل پرونده و  
 واتيورتجويز منطقي دارو و انجام درمان هاي كونس 
 آماده سازي بيماران جهت انجام اعمال جراحي احتمالي نظير پيوند كليه  
 انجام پروسيجرهاي درماني مندرج در اين برنامه  
 پايش و مراقبت بيماران تحت درمان  

  

  : در نقش مشاور ) 3
 اران ، همراهان بيماران ، همكاران ، نظام سالمت و مراجع قانوني و قضاييارائه مشاوره تخصصي به بيم 

  

  :در نقش آموزشي ) 4
 بيماران،همراهان بيماران ، اعضاي تيم سالمت ، جامعه و دانشجويان و دستياران در صورت نياز  آموزش هاي الزم به ارائه 

  

   : پژوهشيدر نقش ) 5
 ليوي در سطح جامعه تحت پوشش و ارائه راهكار براي رفع آنها  مشكالت در حيطه بيماري هاي كشناسائي 
 همكاري در پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با حيطه تخصصي  

  

  : در نقش مديريت ) 6
 مديريت بخش هاي مرتبط با حيطه تخصصي نظير بخش هاي دياليز و پيوند  
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۸ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

   : مورد انتظارومهارت هاي پروسيجرالانمندي هاتو 
   Expected Competencies & Procedural Skills:                                 

 (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها:    الف       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : گردآوري و ثبت اطالعات 
 (Effective Interpersonal communication)ٌثر بين فردي  موبرقراري ارتباط 
 History taking)( اخذ شرح حال 
  (Patient assessment & Physical examination)ارزيابي و معاينه بيماران  
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي  
 انجام پروسيجرهاي تشخيصي مندرج در اين برنامه  
 )ثبت اطالعات وتنظيم مدارك پزشكي(تشكيل پرونده  

  :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا
 تفسيرآزمايشات پاراكلينيكي  
 ارا كلينيكيمرتبط كردن منطقي يافته هاي باليني وپ 
 )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  
 ين برنامهانجام اقدامات تشخيصي ـ درماني مندرج در ا 
 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 
 يانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترونبكياستفاده از را 
 پايش سالمت جامعه 
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۹ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

  : )درماني–اقدامات تشخيصي (مهارت هاي پروسيجرال: ب
 مسلط باشـند    نيزانش آموختگان اين دوره بايستي عالوه بر مهارتهاي ضروري براي متخصص كودكان ،در انجام مهارتهاي زير               د

سـتيار ،يـا اسـتادان    لذا جهت كسب تسلط مهارت ها بايستي حداقل به تعداد پيش بيني شده انجام شوند ودر مـواردي كـه د             
  .خواهد شدتشخيص مي دهند ،به تعداد موارد انجام افزوده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ست نيانجام اين مورد به صورت مستقل براي فارغ التحصيل شدن الزامي*

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

قابل حل ام بعضي مهارتها تداخلي وجود داشته باشد ،باهمكاري وتعامل بين رشته اي در مواردي نيز كه در انج
  .ضروري استلذا تعامل به ويژه بارشته هاي زير بر حسب نياز .است 

  نفرولوژي بالغين  -
  كودكان گوارش- 

  كودكان-
  ني كودكانفوق تخصصي عفو-
  فوق تخصصي روماتولوژي كودكان-
  اورولوژِي-
  جراحي كودكان-
  م كودكانس ومتابوليفوق تخصصي غدد-
  نوزادان-
  پاتولوژِي-
  راديو لوژِي-
  )پره ناتولوژي(زنان -

 انجام مستقل تعداد دفعاتحداقل   پروسيجر
  يادگيريبراي موفق 

  مورد10  دياليز صفاقي

  مورد10  بيوپسي كليه

  مورد5 (Acute) فوریهمودياليز

  مورد10 * همودياليزبرايترن كاتگذاشت

  موردSupra Pubic Aspiration 5انجام 

  مورد5  گذاشتن وخارج کردن سوند ادراری 
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۱۰ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

                                                               :Educational Strategies  : آموزشي راهبردهاي
  
  
  
  
  
  
  

              :Teaching & Learning Methods        : )روش هاي ياددهي و يادگيري (آموزشو فنون روش ها
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : از راهبرد هاي زير استفاده ميشوداين برنامه
  فراگير محوري)1

  )  (Problem Oriented توجه به مشكل)2
  جامعه نگري )3
  آموزش مبتني بر وظايف حرفه اي )4
  آموزش در محيط بيمارستاني )5

درآن  وبهداشت اليني علوم ب)  Integration(سعي شده ،به طور مناسبي از ادغام  بودن آن به دليل مولتي ديسيپلينري
  .بهره گرفته شود

  :شود از جملهمي اكثريت روش هاي آموزشي بهره گرفتهدر آموزش فراگيران اين رشته از
  ).كالس درس وغيره–بيمارستاني –كنفرانس هاي داخل بخشي  (سخنراني-1
   هاي آموزشيكارگاه-2
  كنفرانسهاي موربيديتي ومورتاليتي-موزش سرپائيآ-گراند راندوراند-گزارشات صبحگاهي: نظيرآموزش باليني هايروش-3
  ژورنال كالب-4
  ديسين متله-5
   عملي  هاي آموزش-6
  ساير روش هاوفنون آموزشي متناسب با اهداف آموزشي-7
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۱۱ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

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

  دياليز صفاقي بخش نفرولوژي
  

شركت -ت وپيگيري مشكالت سالمت بيماران بستري ويزي
انجام ونظارت ودر كليه برنامه هاي تنظيمي بخش 

انجام -حاد و مزمن و عوارض آنها  صفاقيهايدياليزبر
  بيوپسي هاي كليه تحت سونوگرافب 

  ماه18

  ماه2   حاد و مزمن و عوارض آنهاهاي دياليز هموانجام ونظارت بر      دياليز همو بخش
  

 3حداقل هفته اي    مشاوره اي بيمارانبيماران سرپايي كليوي و وابسته و  انگاه نفرولوژيدرم
   در طول دورهروز

ويزيت بيماران  وپيوندكليه كودكانهمكاري با تيم   بخش پيوند كليه
  پيوندي 

   ماه2

 بيوپسي يآشنايي با رنگ آميزي و خواندن الم ها  بخش پاتولوژي
  كليه

   روز15

  ژيبخش راديو لو
  

آموزش  -خواندن فيلم هاي راديولوژي سيستم ادراري
نظري وعملي نحوه استفاده از سونوگرافي براي 

  بيوپسي كليه تحت سونوگرافي 

   روز15

   پزشكي هسته ايبخش
  

 DTPA-DMSAخواندن اسكن 
                DRNC–MAG3  

   روز15

   روز15  ------------------  )1(انتخابي بخش 

  
  :توضيحات

كان ونفرولوژي بالغين را د روانپزشكي كو–دستياران مي توانند در طول دوره تحصيل خود يكي از بخش هاي اورولوژي )1
  . روز بگذرانند15 به مدت  انتخاب وبا هماهنگي با رئيس بخش مربوطه

ايجاد امكانات براي چرخش فلوهاي فوق تخصصي در بين بخش ها ي فوق تخصصي كليه و مجاري 
  .سطح كشورساير دانشگاههاي دردر داخل دانشگاه وودكان ادراري ك
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۱۲ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

 :عناوين دروس
  جنين شناسي كليه

 عملكرد و خون رساني گلومروالر

 الرعملكرد توبو

 ناتالاورولوژي پر

 ديسپالزي و هيپو پالزي كليه

 الفورماسيون كليه همراه با مسندرم هاي 

 اختالالت آب و الكتروليت

  ناترميون ، هيپو و هيپردهيدراتاسي(سديم آب و 

 پتاسيم

 هموستاز اسيد و باز

 كلسيم و فسفر

 D ويتامين بيماريهاي ناشي از اختالالت كلسيم ، فسفر و 

 تغذيه و متابوليسم

 درمان اختالالت آب و الكتروليت در كودكان

 بررسي باليني در بيماريهاي كليه كودكان

 بررسي آزمايشگاهي

 بررسي رشد و تكامل

 اري تشخيصيتصوير برد

  پاتولوژي بيماريهاي كليه 
 

 بيماريهاي گلومروالر

  بيماريهاي گلومروالر ارثي
 سندرم نفروتيك مادر زادي

 سندرم نفروتيك حساس به استروئيد و مقاوم به استروئيد

 مكانيسم هاي ايمني صدمه گلومرولي

IgAنفروپاتي   
 گلومرولونفريت مامبرانو

 يوراتليفگلومرولونفريت مامبرانوپرو

 گلومرولونفريت كرسنتيك 

 توبوالربيماريهاي 

 Nephronophtisisبيمايهاي 

 Medullary cysticبيماري 

 كليه هاي پلي كيستيك
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۱۳ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

 آمينو اسيد وري و گلوكوزوري

 لر در تنظيم الكتروليتهااختالالت توبو

 لر كليوياسيدوز توبو

 ديابت بيمزه

 سيستينوز و سندرم فانكوني

 ري اوليههيپراگزالو

 ل سيستييت توبولوانترنفر

 بيماريهاي سيستميك

 ليت كليويواسكو

 خ شون اليني هنوپورپورا

 ي سيستميكولوپوس اريتما ت

 سندرم هموليتيك اورميك

 نفروپاتي ناشي از سيكل سل

 نفروپاتي ديابتيك

 عالئم كليوي بيماريهاي متابوليك

 عالئم كليوي بيماريهاي عفوني 

 نفروتوكسينها

 دراريبيماريهاي سيستم ا

 عفونتهاي سيستم ادراري

 ريفالكس وزيكويورترال

 اوروپاتي انسدادي

 اختالل عملكرد مثانه

 سنگهاي ادراري

 تومورهاي كليه كودكان 

 هيپرتانسيون

 اپيدميولوژي هيپرتانسيون

 پاتوفيزيولوژي هيپرتانسيون

 بررسي علل هيپرتانسيون

 تانسيون درمان هيپر

 نارسايي حاد كليه

 ي حاد كليهپاتوژنز نارساي

 بررسي باليني نارسايي حاد كليه

  درمان نارسايي حاد كليه
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۱۴ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

 نارسايي مزمن كليه

 پاتوفيزيولوژي بيماري پيشرونده كليه

 درمانهاي  كنسرواتيو در نارسايي مزمن كليه

 اختالالت غددي و رشد در نارسايي مزمن كليه

 استئوديستروفي كليه

 دياليز صفاقي در كودكان

 فاقي در كودكاندياليز مزمن ص

 همودياليز كودكان

CRRTدر كودكان   
  پيوند كليه 

  تاريخچه و كليات علمي پيوند اعضاء
  ايمونولوژِي پيوند

 داروهاي ايمونوساپرسيو در پيوند كليه

  حاد و مزمنRejectionدرمان در 

 بررسي و آماده سازي دهنده پيوند

 بررسي و آماده سازي گيرنده پيوند

  مراحل پيوند كليه از ديدگاه طبي و جراحي.راحي در پيوندكليهديدگاههاي طبي و ج

 عوارض جراحي پيوند كليه

 عوارض طوالني مدت و درمان آنها

 بيماريهاي عفوني در پيوند

 بيماريهاي ساير ارگانهاي حياتي در پيوند كليه

 تصوير برداري تشخيصي در پيوند كليه

 من حاد و مزRejectionپاتولوژِي پيوند كليه در 

 ديدگاههاي سايكولوژيك در پيوند كليه

 تغذيه در بيماران پيوندي

 رشد در كودكان با پيوند كليه

ترويج و تشويق مباني پيوند كاداوريك و شناخت آسيب رواني و ناهنجاريهاي اجتماعي ثانويه 
 يكداوردرپيوند غير كا
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۱۵ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

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

  .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )1
 .دبه سواالت بيماران پاسخ دهن )2
 .اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهند )3
 .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
 . اينه و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرندبراي مصاحبه، انجام مع ) 6
در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز بهبود كيفيت زندگي بـه طـور          )7

 .مناسب به بيماران آموزش دهند
   در حوزه شرافت و درستكاري-ج

  ..راستگو باشند )1
 . درستكار باشند )2
 اشندبرازدار )3
 حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند  )4
   در حوزه احترام به ديگران-د

 .  به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند )1
 . بيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ، از ذكر عناوين پزشكي به جاي نام بيمار پرهيز نمايند )2
 . يب را رعايت نمايندبه وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترت )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
 .انمنديهاي خود را ارتقاءدهندبه طور مستمر،دانش و تو )3
 . اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند )4
 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي را رعايت كنند )5
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۱۶ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

                                             :References : كه براي اجراي اين برنامه قابل استفاده اندمنابع درسي

                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :توضيحات
  .درمورد كتب،منظور آخرين نسخه چاپ شده دردسترس است)1
  .در مورد مجالت ،منظور شماره هائي است كه در طول دوره دستياري منتشر مي شوند)2
  . كودكان تعيين خواهند شدكليه،توسط هيئت ممتحنه وري ،بر اساس آئين نامه هاي موجود زمونهاي رسمي كش آمنابع)3

                                                                               :Student Assessment:ارزيابي دستيار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : كتب اصلي-الف
Pediatric Nephrology (Avner) 
Principle of Dialysis 
Handbook of Kidney   
Fluid & Electrolyte (Nelson) 
Pediatric dialysis 
Pediatric  Transplantation 

  
  : مجالت اصلي-ب

1-Pediatric Nephrology 
2-KI(kidney international) 
3-Nephron 
4-International Peritoneal dialysis 
 

  :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
  MCQامتحان كتبي 

 OSCEامتحان 
 Log Book نظارت مستمر  

   به طور مستمراخالق پزشكي منطبق بر جامعه ايران اسالميعلمي وارزيابي دستيار از نظر مباني 
  )نظر روساي بخش ها واعضاي آموزش دهنده(

  
  :(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 

   يكبارماههر 4ارزشيابي درون بخشي به فواصل -1
  ارزشيابي ساليانه-2
 امتحان پايان دوره-3
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۱۷ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

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

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

  : مورد نياز  تخصصيفضاهاي

  
  
  
  
  
  

  :تنوع وتعداد بيمار مورد نياز
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تخت مورد نيازتعداد
  
  

  همراه دو استادياربهيك استاد يا دانشيار–سه نفر نفرولوژيست كودكان و عضو هيئت علمي

  تخت3تا2 هر نفر براي1 دياليز كودكانهمو  آموزش ديدهپرستار
    براي شيفتهاي مختلف  دياليز صفاقي دوره ديدهپرستار
  تخت3تا2 نفر براي هر 1 بخش كليه كودكان  دوره ديدهرپرستا

 (Admit)اتاق پذيرش
                   اتاق همودياليزبخش بستري

   صفاقيدياليزوله                    اتاق اتاق ايز
  اتاق بيوپسي                  درمانگاه كليه

           اتاق همراه در بخش همو دياليز  اتاق كنفرانس
 بخش پيوند

در طيف بيماريهاي  بيمارسرپائي يابستري 2000حداقل پذيرش بيماران در دانشگاه تربيت كننده فلو در طول سال بايستي
  .دزير باش

  نجاريهاي سيستم ادراري مادر زادي ناه-1
  وني سيستم ادراريعف بيماريهاي - 2 

  گلومرولوپاتي ها-3
  سنگ هاي ادراري-4
  افزايش فشار خون-5
   كليهنارسايي حاد-6
  نارسايي هاي مزمن كليه-7
  پيوند كليه و عوارض آن-8
  بيماريهاي ارثي-9

  وبولر كليه  بيماريهاي ت-10
 .اعزام شود،دستيار به مراكز ديگر در صورت فقدان بيمار كافي در هر زمينه ،الزم است:تذكر

  :كليه آموزشي درماني يك واحد
  تخت)10±2 (وجود
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۱۸ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

  :مورد نيازوكمك آموزشي تجهيزات تخصصي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :رشته هاي تخصصي مورد نياز 
  
  
  
  
  
  
  

  
  :ائيكه مجاز به اجراي برنامه هستندمعيارهاي دانشگاهه

  
  
  

  :سرمايه اي
  ماشين همودياليز-1
   دياليز صفاقي  دستگاه سايكلر-2
3- CRRT)ًترجيحا(  
  فيوژيدستگاه سانتر -4
   ايمونو فلورسانسميكروسكوپ نوري و-5
  ميكروسكوپ الكتروني در دسترس-6
  دستگاه سونو گرافي پرتابل-7
  دستگاه مانيتور فشار خون و قلب-8

  كامپيوتر-9
  سمعي بصري و كمك آموزشيوسايل-10
  

  :مصرفي
  صافي ها -1
 )حاد و مزمن(كانتر هاي دياليز صفاقي  -2
 كانتر هاي همو دياليز -3
 سوزن بيوپسي كليه -4
 مايع دياليز -5

 تغذيه-         عمومي كودكان             -
  هماتولوژي-                       كودكانعفوني -
  آزمايشگاه-            راديو لوژِي               -
  مدد كار اجتماعي-            پاتولوژي                   -
  جراحي كودكان       -
  پزشكي هسته اي-
  روانپزشكي-
 يرولوژو ا-

   كودكان  كليه دوره فوق تخصصي وارزشيابيممتحنه با تشخيص هيئتIدانشگاههاي تيپ
  مبتني بر نيازهاي كشور كه در اين برنامه پيش بيني شده استحداقل معيارهاي مندرج در اين برنامه داشتن 
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۱۹ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

  :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
 بازنگري برنامهارزشيابي وشرايط  -  الف 

 
 
 
  شيوه ارزشيابي برنامه-ب
  
  
  
  
  
  : ارزشيابي برنامهمتولي-ج
  
  
  
  : برنامهنحوه باز نگري-د
  
  

  منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكي  وتخصصيوتائيد دبير خانه شوراي آموزش پزدوره اساتيد ،درخواست صاحب نظران -
 مهگذشت حداقل دودوره از اجراي برنا-

 :نظر سنجي از*
  صصي كليه كودكان دستياران فوق تخ

  هيئت بورد فوق تخصصي كليه كودكان
   جهت ارزيابي رضايتمندي بيماران

  جهت ارزيابي رضايتمندي )كارورزان-دستياران-دانشجويان(فراگيران آموزشي 
 استفاده ازچك ليست صفحه بعد*

 شوراي آموزش پزشكي وتخصصيتدوين برنامه با مديريت دبيرخانهكميته

  .  و مستندات علمي انجام خواهد گرديد ي فوقبازنگري برنامه ، توسط كميته تدوين برنامه و با استفاده از همه داده ها

1-CDكميته راهبردي گروه نفرولوژي كودكان   

 pediatric Nephrology (Avner 2004)كتاب -2

3- Hand book of Transplantation 

4-Hand book of Dialysis 

5-Pediatric Dialysis  

6- Solid organ transplantation in children        

  Bostonبرنامه آموزش فوق تخصصي كليه كودكان دانشگاه -7

  تخصصي  آموزش پزشكي ودبير خانه شوراي–راهنماي تدوين برنامه آموزشي -8
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۲۰ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

 : ارزشيابي برنامها ومعيارهاي پيشنهادي گروه برايشاخص ه-ه
منـد  ممكن است پاسخ به هريك از سواالت فوق ، نياز         .برنامه با استفاده از چارچوب زير ارزشيابي خواهدشد         

در اين مورد ارزيابان ، پس از تدوين ابزار مناسب ، اقدام به ارزشـيابي برنامـه                 . باشد  كامل  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  آيا محتواي برنامه، اطالع رساني كافي شده است؟  2
 -دستياران  ستياران از اجزاي برنامه آگاهي دارند؟آيا اعضاي هيئت علمي و د  3

  اساتيد
  <50%  پرسشنامه

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

تاييد اساتيد و 
  مديران

مصاحبه و 
  مشاهده

%70>  

  <80%  پرسشنامه  ي فرايندارزياب  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  آيا براي اجراي برنامه، هيئت علمي الزم وجود دارد؟   10
  100%  مشاهده  مستندات  بوده است؟آيا تنوع بيماران براي آموزش و پژوهش در رشته كافي   11
  100%  مشاهده  ارزيابي تجهيزات  آيا تجهيزات تخصصي پيش بيني شده در اختيار قرار گرفته است؟   12
آيا عرصه ها، بخش ها و واحدهاي آموزشي ضروري براي اجراي برنامه فراهم   13

  شده است؟
  100%  مشاهده  ارزيابي عرصه ها

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

  ها
  <80%  مشاهده

  <80%  مصاحبه  دستياران  ميزان رعايت ساختار دوره و رعايت بخشهاي چرخشي چقدر بوده است؟   16
  <90%  مصاحبه   بيماران–يد اسات  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  گاندانش آموخت

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  آيا موضوع تداخل وظايف با رشته هاي ديگر معضالتي را در پي داشته است؟  22
  <70%  پرسشنامه  اساتيد-دستياران   از برنامه؟ ميزان رضايت دستياران و استادان  23
  <80%  پرسشنامه  مديران  ميزان رضايت مديران محل اشتغال دانش آموختگان از عملكرد آنها؟   24
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۲۱ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

  ورتجلسهص
  بـا تـالش امـضا كننـدگان زيـر،در تـاريخ                          فوق تخصص       درمقطع          كودكان  كليه تصويب برنامه دستياري  

به پايان رسيد و به عنوان سند در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصـصي نگهـداري مـي                   30/2/1388
  .شود

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اسامي همكاران حاضردر جلسه
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

  علي حميدي مدنيدكتر   دكتر محمد حسين فالح زاده
  دكتر محمد رضا فرتوك زاده   دكتر سيد رسول مير شريفي
  دكتر رضا لباف قاسمي   دكتر محمد علي صحرائيان

  دكتر مهرداد حق ازلي  دكتر مهدي پناه خواهي 

    دكتر احمد فخري
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۲۲ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تخصصي هاي آموزش فوق هاي دوره نامه مقررات و آيين
  
  
  
  
  

  كليات : بخش اول 

  
  
  

دومبخش   
 
 

    تخصصي کلی دوره های فوقضوابط
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۲۳ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

  هدف  -1ماده 
  

تخصص مورد نياز كشور ، به منظور ارتقاي 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 

متقاضيان واجدشرايط پـس از     . ين مقطع تحصيالت دانشگاهي پزشكي است       باليني ، باالتر    تخصصي پزشكي   دوره فوق   
و گذراندن دوره آموزش علمي و عملي مصوب ، در يكي از مراكـز مـورد                ) كتبي و شفاهي    ( آزمون پذيرش دستيار      موفقيت در   

تخصصي   ي به اخذ دانشنامه فوق    موزش پزشكي با دفاع و تائيد رساله و موفقيت در آزمون نهاي             تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آ      
  . گردند  نايل مي

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

هاي  ي نظري ، كسب مهارتها نامه در مدت زمان مصوب به آموزش        آن و پذيرش در آزمون ورودي ، با رعايت كليه مفاد اين آيين            
  . هاي پژوهشي بپردازد  عملي و 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 به گزينش عمومي مجـدد         هاي فوق   براي تحصيل در دوره   ) قطعي يا آزمايشي    ( علمي رسمي     اتاعضاي هي : تبصره  
  . ندارند 

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

  ن خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان  داشتن برگ پايا-4/4
باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشكي و يا كفالت با مـسئوليت خـود                  معافي به مفهوم معافيت دايم مي      كلمـه  -1تبصره  

بديهي است در صورت فراخوانده شدن بـه انجـام خـدمت وظيفـه ، ايـن                 . توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند          مي
  . ارتخانه هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد داشت وز

باشند در صـورت      آوران بهداشت مي     داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيام             -2تبصره  
 مجـاز بـه شـركت در آزمـون     رسـد   شهريورماه سال بعد به اتمام مي31ارائه گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ      

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

 21 تـا  18در حال حاضر مـدت  ( شهريورماه سال بعد معادل مدت خدمت سربازي مصوب ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح را  
توانند بطور مشروط در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منـع قـانوني از نظـر اداره                       خواهند گذراند ، مي   ) ماه  
  . وزش نمايند وظيفه ، طبق مقررات شروع به آم نظام

 برابـر تعـداد     2نياز در هر سال تحصيلي ، معادل          هاي آزمون دانشنامه تخصصي هر رشته پيش         از ميان حائزين رتبه    -4تبصره  
نياز در صورتي كه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند با رعايت ساير شرايط مندرج در                 تخصصي آن رشته پيش     هاي فوق   رشته
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۲۴ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با اسـتفاده از قـانون                مشروط در آزمون پذيرش دستيار ثبت     توانند بصورت     نامه مي   آيين
 شهريورماه سال بعد 31علمي و قانون اجازه ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي باالتر به مشموالن اين قانون ، تا      نحوه تامين هيات  

نام بر اسـاس رتبـه آزمـون دانـشنامه      اين افراد در هنگام ثبت   از خدمت ترخيص شده و شروع به آموزش نمايند انتخاب رشته            
بعنوان مثال در رشته داخلـي كـه تعـداد    . باشد    تخصصي مي    نفر در هر رشته فوق     2نياز و تا سقف حداكثر        تخصصي رشته پيش  

 رشته داخلـي در  باشد به نفرات اول تا چهاردهم آزمون دانشنامه تخصصي تخصصي وابسته به آن هفت رشته مي   هاي فوق   رشته
 نفـر  2نامه و حداكثر  شود در صورت دارا بودن ساير شرايط آيين        صورتي كه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند اجازه داده مي         

  . تخصصي در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند  در هر رشته فوق
  
( علمي رسمي  براي اعضاي هيات{  دستياري تواند حداكثر تا سن مجاز ورود به دوره هر داوطلب مي:  داشتن شرايط سني   -5/4

بـدون محـدوديت دفعـات در       }  سال تمام تا پايان شهريورماه سال بعد         42 سال تمام و ساير داوطلبان       45) قطعي يا آزمايشي    
  . آزمون پذيرش دستيار شركت نمايد 

  اي برحسب رشته   نداشتن نقص عضو موثر حرفه-6/4
اي را برحـسب      هاي ممتحنه ، نقص عضو موثر حرفـه         خصصي موظف است با همكاري هيات     دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و ت     

  . رشته 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 مجاز به  تخصصي در يكي از رشته آزمون نهايي فوقشدگان   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 قانون ايجاد تسهيالت بـراي ورود                  % 20معادل   -5ماده  
شـده بـه      نمره آخرين نفر اعالم   % 80ها و موسسات آموزش عالي كه حداقل          ه دانشگاه رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي ب     

  . يابد  آزمون شفاهي برابر ظرفيت را كسب نمايند ، اختصاص مي
  

 متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان در كليه مراحل امتحان كتبي و شفاهي و اعالم نتيجـه بـه عنـوان سـهميه                       -1تبصره  
شود بدين معنا كه متقاضيان در صورت احراز هر رتبه از آزمون كتبي ، هنگـام معرفـي بـه شـفاهي بعنـوان                         رزمنده منظور مي  

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

  

درمـاني و نيـز       هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي            دانشگاه) قطعي يا آزمايشي    ( علمي رسمي     اعضاي هيات  -6ماده  
نـام    تخصصي را دارند مي بايست هنگـام ثبـت          هاي فوق    قصد ورود به دوره    4/4 بند   4داوطلباني كه با استفاده از شرايط تبصره        

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

  نياز ، به تائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  گواهي رتبه در آزمون دانشنامه تخصصي رشته پيش) ب 
  
  
  

  تخصصي وابسته هاي فوق نياز و رشته هاي تخصصي پيش جدول رشته
  تخصصي هاي فوق شتهر  نياز رشته تخصصي پيش  تخصصي هاي فوق رشته  نياز رشته تخصصي پيش
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۲۵ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

  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

  موميع جراحي  غدد اطفال 
جراحي پالستيك ، ترميمـي و      

  روانپزشكي اطفال   روانپزشكي  سوختگي

  
نامـه از   ائه معرفـي نام موظف به ار 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 سـال توسـط دبيرخانـه شـوراي آمـوزش                  آزمون پذيرش دستيار بصورت متمركز در همه رشته        -8ماده  

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

  . انتخاب و در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايد 
شده توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي از طريق            نام آزمون پذيرش دستيار در مدت زمان اعالم          ثبت -10ماده  

  . شود  علوم پزشكي كشور انجام ميهاي  دانشگاه
  

  . 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 ، آزمون كتبي داراي        ها بصورت كتبي و شفاهي مي       تخصصي در كليه رشته      آزمون پذيرش دستيار فوق    -12ماده  

ان دوبرابر ظرفيت هر رشته به آزمون شفاهي معرفي شده به ميز اي بوده و داوطلبان برحسب اولويت نمره كتبي كسب       چندگزينه
  . شوند  مي

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

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

  . گردد  اب ميشده ، توسط داوطلب انتخ  محل آموزش بر اساس اولويت نمره كل كسب-13ماده 
هاي علـوم پزشـكي و خـدمات          علمي دانشگاه    در صورت يكسان بودن نمره آزمون كل ، اولويت انتخاب محل با داوطلبان عضو هيات               -1تبصره  
 (علمي با نمـرات برابـر ، نمـره نهـايي آزمـون دانـشنامه تخصـصي                    در مورد داوطلبان آزاد يا اعضاي هيات      . درماني كشور خواهد بود       بهداشتي
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۲۶ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

در صورتي كه در يك دوره نتيجه آزمون شفاهي به صورت قبول يا مردود اعالم               . مالك عمل قرار خواهد گرفت      ) ) شفاهي  + دوبرابر كتبي   /(3
  . شده باشد ، نمره آزمون كتبي مالك عمل قرار خواهد گرفت 

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

  

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

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

  . تخصصي اعالم نمايند 
ماه هر سال تحصيلي نسبت بـه معرفـي جـايگزين              دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي حداكثر تا پانزدهم آبان          -2/14

  . نمايد   و نيز افرادي كه صالحيت عمومي آنان مورد تائيد قرار نگرفته اقدام مي1/14افراد مشمول بند 
  

در شرايط مساوي از نظـر نمـره كـل    ) مرحله اصلي و اعالم جايگزين منصرفين ( تخصصي  در هر مرحله از آزمون پذيرش دستيار فوق       : ه  تبصر
  . باشد  اولويت پذيرش بر اساس نمره كتبي آزمون پذيرش و در مرحله بعد بر اساس نمره كل آزمون دانشنامه تخصصي مي

شـده    حداكثر سه نفر به دانشگاه محل تحصيل معرفي خواهد شد كه برحسب اولويت نمره تا تاريخ معـين                 شده    به ازاء هر فرد منصرف    : توضيح  
  . نام نمايند  اقدام به ثبت

  
شدگاني كه صالحيت عمومي آنـان پـس از پايـان             گيري در مورد ارزش قبولي علمي و شروع به تحصيل پذيرفته             تصميم -3/14

 بـه عهـده   16گيـرد بـا رعايـت مفـاد مـاده       كزي گزينش دانشجو مورد تائيد قرار مي مر مهرماه هر سال تحصيلي توسط هيات 
  .باشد  ممتحنه رشته مربوطه مي هيات

  

ممتحنـه رشـته         شده موجه تلقي شده و زمان شروع بـه آمـوزش وي بـا نظـر هيـات                    نام اوليه فردي كه تائيد صالحيت مجد         ثبت -1تبصره  
  . گردد  مربوطه تعيين مي

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

  . بپردازند 
دار مـسئوليت يـا       وزير بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي عهـده          شدگاني كه بنا به تائيد         ارزش قبولي علمي پذيرفته    -5/14

 16با رعايت مفاد مـاده      ) اول مهرماه   ( شوند حداكثر به مدت يك سال از شروع سال تحصيلي پذيرش شده               ماموريت اداري مي  
  . باشد  محفوظ مي

  
  
  

  تعهدات ) ب 
  . باشد   به ميزان دوبرابر مدت آموزش ميشدگان ، منوط به ارائه تعهدنامه محضري نام پذيرفته ثبت -15ماده 
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۲۷ .كليه كودكاني بر نامه آموزشي دوره فوق تخصص

باشد و محل انجام تعهد خدمت اين دسـته از            تخصصي بصورت خاص مي     هاي فوق   شدگان آزاد دوره     اخذ تعهد از پذيرفته    -1/15
درمـاني كـشور توسـط معاونـت آموزشـي وزارت             هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شدگان بر اساس نياز دانشگاه      پذيرفته
پس از اعالم قبولي ، بـر مبنـاي         . گيرد    ين و قبل از پذيرش در اختيار داوطلبان قرار مي          ، درمان و آموزش پزشكي تعي      بهداشت

در صورت يكسان بودن نمـره      . گردد    شدگان انتخاب مي    اولويت نمره آزمون كل پذيرش ، محل انجام تعهد خاص توسط پذيرفته           
محل تعهد موظفند نسبت بكـارگيري متعهـدين        هاي علوم پزشكي      دانشگاه. شود     عمل مي  13آزمون كتبي ، طبق تبصره ماده       

  . تخصصي برابر مدت تعهد اقدام نموده و در صورت نياز آنان را استخدام نمايد  فوق
  

شدگان آزاد پس از طي مراحل قانوني منوط به اتمام مدت تعهد در دانشگاه                تخصصي پذيرفته   ئه مدرك دانشنامه فوق   ارا : تبصره
تواند نسبت به لغو دوره آموزشي افرادي كه از انجام تعهد خدمت سر باز  موزش پزشكي مي مان و آها بوده و وزارت بهداشت ، در     

  . اند برابر مقررات اقدام نمايد  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 ميزان دوبرابر مدت              هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       اه مستخدمين دانشگ  -3/15

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

  باشد  هاي تحصيلي ، برابر ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي يه هزينهبه پرداخت شهريه و كل
  

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

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

  آموزش دوره دستياري ) د 
  

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

ممتحنـه برحـسب برنامـه      ماه كامل  است كه بنابه پيشنهاد هيات36 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

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

. باشـد     و بـر اسـاس برنامـه گـروه آموزشـي مـي             ) 16 صبح لغايت    8حداقل از ساعت    ( وقت     خدمت دستيار بطور تمام    -3/17
  . گونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جمله طبابت در مطب را ندارند دستياران در طول دوره آموزش حق هيچ

دهنده حداكثر دو روز در هفتـه بالمـانع اسـت و              اشتغال دستياران در رشته مربوطه در كلينيك ويژه ، به شرط موافقت بخش آموزش             : تبصره  
  . باشد  نيك ويژه ميالزحمه اين گروه از دستياران برابر مقررات كلي پرداخت حق

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

تخصصي و با كسب موافقت دانـشگاه محـل          جاز هستند پس از اتمام دوره آموزشي مقرر و قبولي در آزمون نهايي فوق             تا سوم م  
التحصيلي حداكثر به مدت يك سال در مراكـز           اند ، قبل از فارغ      استخدام در مورد افرادي كه با ماموريت آموزشي تحصيل كرده         

ه و منطبق با مقررات وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي باشـد                  ممتحن  آموزشي خارج از كشور كه مورد تائيد هيات       
اين دسته از دستياران پس از مراجعت به كشور و طي مراحل تائيد صحت صدور و تعلق و تائيـد ارزش علمـي                       . نمايند  تحصيل  

  . شوند  التحصيلي معرفي مي ممتحنه رشته مربوطه براي طي مراحل فارغ گواهي اخذشده توسط هيات
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تخصصي تا سه ماه پس از اعالم نتايج قبولي آمادگي خود را براي استفاده از  در صورتي كه نفرات برتر آزمون نهايي فوق     : بصره  ت
تخصصي كتباً به دبيرخانه اعالم ننمايند منصرف از استفاده از بورس شناخته شده و نفرات بعدي                  بورس پايان دوره آموزش فوق    
توانند از بورس     نامه مي    آيين 4/17 تائيد شوراي عالي بورس و به تعداد و با شرايط مندرج در ماده               به ترتيب اولويت نمره به شرط     

  . مذكور استفاده نمايند 
شوند مشمول كليه مقررات و ضوابط دوره آموزشي          تخصصي وارد مي    هاي فوق    دستياراني كه با ماموريت آموزشي به دوره       -5/17

   . باشند مربوطه مي
  

   دستياران ارتقاي) هـ
  

ارتقاي دستياران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطـه بـر اسـاس مقـررات ارتقـاي دسـتياران كـه توسـط            -18ماده  
درمـاني كـشور    هاي علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي         شود خواهد بود و دانشگاه      تخصصي تنظيم مي    ممتحنه رشته فوق    هيات

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

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

  . شود   توسط گروه آموزشي نسبت به تمديد دوره اقدام مي در صورت عدم موفقيت در ارتقاء. شود  مي
قاي دستياري سه بار مردود شوند از سيستم آمـوزش      تخصصي در امتحان ارت      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 به ادامه تحصيل در دوره مربوطه نمي            2 به   1 دستياراني كه در امتحان ارتقاي       :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 

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

 دستياراني كه همسر آنان با استفاده از فرصت مطالعاتي يا دوره تكميلي به تائيـد وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش                         -2/19
فقت دانـشگاه محـل تحـصيل حـداكثر     توانند با موا پزشكي و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي عازم خارج از كشور هستند مي        

  .ينه تحصيلي و تنها براي يكبار استفاده نمايند هز يك سال مرخصي بدون دريافت كمكاز
توانند با ارائه گواهي پزشكي تائيدشده از سوي شـوراي پزشـكي دانـشگاه محـل تحـصيل از مرخـصي                        دستياران مي  -3/19

  .استعالجي برابر مقررات استفاده نمايند 
باشـد    دوره دستياري منوط به نظر گروه آموزشي مربوطه مي ماه تجاوز كند ادامه6در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي دستيار از     : تبصره  

  . اقدام نمايد 16تواند نسبت به معرفي فرد جايگزين با رعايت مقررات مندرج در تبصره ماده  و بنا به درخواست دانشگاه دبيرخانه مي
  .اري بالمانع است  استفاده دستياران خانم از چهار ماه مرخصي زايمان براي يك بار در طول دوره دستي-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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هـاي    ماهه اول دوره بشرط موافقت گروه يا بخش آموزشي و تائيد دانـشگاه            6تخصصي در     جابجايي محل تحصيل دستياران فوق    
  . مبدا و مقصد بالمانع است 

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

ـ      نامه ارزشيابي بخش    آيينبرابركه  درصورتي  ) ب ل انتقـا گردد،تخصـصي بـصورت موقـت لغو    ي فـوق ها صالحيت بخـش آموزش
وافقت دانشگاه مقـصد بالمـانع      ممتحنه وم   تااحرازمجدد صالحيت آموزشي با نظر هيات      هاي موردتائيد،   ساير بخش دستياران به   

  . است 
  .هاي مبدا و مقصد بالمانع است   ماه با موافقت دانشگاه6 ميهمان شدن دستياران حداكثر به مدت -22ماده 
شـود از      دستياراني كه دوره آموزشي آنها برابر برنامه آموزشي مصوب رشته مربوطه به صورت چرخشي انجـام مـي                  -23ماده  

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

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

  .شود  زله انصراف قطعي تلقي ميمهرماه ، به من
تواند با موافقـت    در صورت ترك تحصيل و يا انصراف از آموزش دستيار ، چنانچه مدت انفصال بيش از يك ماه نباشد مي            -2/24

گروه آموزشي مربوطه به تحصيل بازگردد و در صورت انفصال بيش از يك ماه حق ادامه تحصيل در دوره مربوطـه را نداشـته و                         
  . شود  مقررات با وي رفتار ميمطابق 
اعالم انصراف در مهرماه اولين سال تحصيلي ، انصراف قطعي تلقـي شـده و بازگـشت بـه تحـصيل در آن دوره مجـاز             :تبصره  
   .باشد نمي

باشند الزم است درخواست انصراف خـود را بـراي اخـذ موافقـت بـه                   دستياراني كه ضمن تحصيل متقاضي انصراف مي       -3/24
  . حل تحصيل ارائه نمايند دانشگاه م

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

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

  

  امور رفاهي : بخش چهارم 
باشند ،    اد كه داراي تعهد خدمت به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي             هزينه تحصيلي دستياران آز     كمك -25ماده  

وقتي از محل درآمـدهاي اختـصاصي دانـشگاه           مزاياي طرح تمام  % 50العاده شغل استاديار پايه يك و         حقوق و فوق  % 80معادل  
ـ  ميزان عيـدي و افـزايش سـنواتي كمـك         . باشد    امناء مي   محل تحصيل و با تصويب هيات      ه تحـصيلي دسـتياران معـادل    هزين

  . باشد  استادياران پايه يك مي
  .باشند  هزينه تحصيلي برخوردار مي  دستياران در مدت مرخصي استحقاقي و زايمان از كمك-1/25
  .گيرد  هزينه تحصيلي تعلق نمي  در مدت مرخصي استعالجي بيش از سه ماه ، به دستياران كمك-2/25
  . شود  اران ميهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت ميهزينه تحصيلي دستي  كمك-3/25
كننـد بـه    تخصصي شركت مـي  هاي فوق علمي كه با ماموريت آموزشي در دوره هزينه دستياران غيرهيات   پرداخت كمك  -4/25

واهد بود  امناي دانشگاه خ    ميزاني كه مجموع وجوه دريافتي ايشان با دريافتي داوطلبان آزاد معادل باشد منوط به تصويب هيات               
 .  
تواننـد بـا      فرما اسـتفاده نماينـد ، مـي          دستياراني كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمت درماني بصورت خويش            -5/25

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


