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:اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
 تهرانعلوم پزشكي دانشگاه-استاديار-دكتر غالمحسين آقائي**
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-استاد- دكتر محمد ابريشمي*
 تهران دانشگاه علوم پزشكي- استاد-دكتر محسن بهمني كشكولي*
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشيار- دكتر سلطان حسين سالور*
 دانشگاه علوم پزشكي تهران-استاد– دكتر علي صادقي طاري*
 دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشيار-سيدضياءالدين طباطباييدكتر*
 دانشگاه علوم پزشكي تهران-دانشيار- دكتر ابوالفضل كسائي*

:چشم پزشكي اسامي اعضاي كميته راهبردي رشته
 جناب آقاي دكترمحمد مهدي پرورش* جناب آقاي دكتر محمد علي جوادي*
آق* جناب آقاي دكترمجيد فروردين*  اي دكترغالمرضا خاتمي نياجناب
 جناب آقاي دكترسيد علي اكبر مرتضوي* جناب آقاي دكتر محمد زارع جوشقاني*
 جناب آقاي دكتر مسعود سهيليان* سركار خانم دكتر فرزانه قاسم زاده*
 جناب اقاي دكتر محمد رضا صداقت* جناب آقاي دكتر رضا كارخانه*
 جناب اقاي دكتر حميد رضا جهادي*

و برنامه ريزي آموزشي اسامي :همكاران كميسيون تدوين
و تخصصي(دكتر امير محسن ضيايي و دبيرخانه هاي شوراي آموزش پزشكي و ارزيابي )مدير كل اعتبار بخشي
دكتر رضا لباف،، دكتر ابوالفتح المعي)مسئول واحد تدوين(دكتر سيدمنصور رضوي: ،نمايندگان منتخب وزير
و دكتر مهرداد حق ازلي، دكتر مهدي پناه خواهي،دكتر محمد علي صحرائيان،فرتوك زادهقاسمي،دكتر محمد رضا 

، نمايندگان دانشگاه: ،نمايندگان معاونت سالمت دكترالهه ملكان راد، و دكتر محمد عابديان هاي دكتر سيد سجاد رضوي
دكتر سيدرسول)مشهد(دكتر محمدمهدي قاسمي)شهيد بهشتي(دكتر علي صفوي نائيني:علوم پزشكي

دكتر علي) اهواز(دكتر احمد فخري)تهران( دكتر شهرام آگاه) يزد(دكتراميرهوشنگ مهر پرور)تهران(ميرشريفي
ومجريان كميته هاي راهبردي)همدان(دكتر محمد علي سيف ربيعي) تبريز( دكتر علي مشكيني)گيالن(حميدي مدني

نو)زنان وزايمان( گيالني دكتر ميترا مدرسخانم  جراحي(اله پيروي دكتر حبيب) روانپزشكي(باالردكتر احمد علي
و برنامه ريزي)كودكان( دكتر علي رباني)داخلي( دكتر مهدي صابري فيروزي)عمومي وكارشناس كميسيون تدوين

 آموزشي خانم ريحانه بنازادگان وكارشناس برنامه خانم نوشين آگاهي

:شوراي آموزش پزشكي وتخصصي اسامي همكاران كميسيون دائمي معين
و دبيرخانه هاي،)معاون آموزشي(دكتر محمدعلي محققي و ارزيابي دكتر امير محسن ضيايي مدير كل اعتبار بخشي

و تخصصي  ، هاي پزشكي دانشگاه روساي دانشكده)رئيس شورا(شوراي آموزش پزشكي هاي علوم پزشكي، تهران
، ، يزد ، اصفهان ، شيراز ، دكتر شهيدبهشتي ، اهواز، زاهدان، به ترتيب ، شهركرد ، گيالن ، تبريز ، كردستان مازندران

فاطمه السادات نيري، دكتر علي حائري، دكتر محمود نجابت، دكتر حسن رزمجو، دكتر مهران كريمي، دكتر قاسم جان 
و دكتر بابايي، دكتر بهرام نيكخو، دكتر فيروز صالح پور، دكتر آبتين حيدرزاده، دكتر علي مومني، دكتر عليرضا مظفري

و نمايندگان منتخب وزير  ، دكتر محمدرضا)تهران(، دكتر سيدمنصور رضوي) مشهد(دكتر مجيد ابريشمي: زهرا ذاكري
، دكتر مجيد)شهيدبهشتي(، دكتر نادر ممتازمنش)شهيدبهشتي( هاشمي زاده، دكتر اميرحسين قاضي)كرمان(شكيبي

و) تهران(، دكتر علي جعفريان)تهران(، دكتر حسن قاضي زاده هاشمي) شيراز( فروردين و مديركل دفتر امور حقوقي
، دكتر نيره اسالمي و تخصصي  كارشناس دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
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و برنامه :ريزي آموزشي اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي–اعصاب عضو هيات علمي جراحي-دكتر سهراب شهزادي*
و ترميميعضو هيات علمي-علي منافيدكتر*  تهراندانشگاه علوم پزشكي– جراحي پالستيك
و ترميميعضو هيات علمي- عبدالجليل كالنتر هرمزيدكتر*  تهراندانشگاه علوم پزشكي– جراحي پالستيك
پالعضو هيات علمي-وش محمد رضا فرهدكتر* و ترميميجراحي  تهراندانشگاه علوم پزشكي– ستيك
و صورتعضو هيات علمي- محمد بياتدكتر*  تهراندانشگاه علوم پزشكي– جراحي فك
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: مقدمه

: انگليسيو به فارسي دورهعنوان

: دوره تعريف

:دورهبه متخصصين مجاز ورود

و ترميمي چشم    Ophthalmic Plastic and Reconstructive surgery جراحي پالستيك

و درمان بيماريهاي مربوطهاي آن،فعاليتاصليهايمحورواز رشته چشم پزشكي منشعب مي شوددورهاين تشخيص
و به ، ضمائم چشم شامل چشم .مي باشدو نواحي صورت در مجاورت حدقه)ربيتاو(حدقه،مجاري اشكي پلك

و ترميمي چشم هايشامل جراحي(ophthalmic plastic and reconstructive surgery)جراحي پالستيك
و ضمائم چشمي شامل ،: چشم و بخشمجاري اشكي پلك ، پس از جنگ هاي صورت در مجاور حدقه حدقه و اولين بار

.مورد توجه قرار گرفتي نواحي چشم وصورت جهاني دوم به دليل نياز به مديريت درمان تروماها
، جهت آموزش اين نوع جراحي اندازي شده راهتكميلي تخصصي به عنوان يك دورةو اروپا ها در آمريكا از سالها پيش

و ترميمي چشم، در ايران نيز، دورةتكميلي تخصصي. است  و به تدريج تكامل پيدا60از دهة جراحي پالستيك شروع
و از سال اي بوده كه توسط دانشگاه رنامة اين دوره تاكنون برنامهب.كرده است مقرر 1387هاي مجري ارايه شده است

و ضوابط دوره به صورت كشوري تدوين گردد طي.شد كه برنامه و پس از براي اين منظور، كميتة تدوين برنامه تشكيل
و پس از طي مرا و ضوابط حاضر تدوين گرديد حل قانوني، جهت اجرا در اختيار دانشگاه هاي مجري جلسات الزم، برنامه

مي.قرار گرفته است و در بازنگري برنامه كميتة تدوين برنامه، از نظرات صاحبنظران استقبال ها را موردآن كند
.برداري قرار خواهد داد بهره

كميتة تدوين برنامه دورة تكميلي تخصصي
و ترميمي چشم  جراحي پالستيك

تخصصيداراي دانشنامةمتخصصين چشم پزشكي-
.در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور است اولويت با اعضاي هيئت علمي شاغل-
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: طول دوره آموزش

:دوره در جهان وايران وسيرتكاملي تاريخچه

.ماه است18طول دوره آموزش

بجرا و پالستيك چشم پس از جنگ جهاني دوم مورد توجهDr. Smithچوناطباييتوسط،دليل نيازهحيهاي ترميمي
به.قرار گرفت  سال قبل از ميالد در مصر برمي گردد 1500تاريخچه كلي آن

و پالستيك چشم، در حال حاضر، دورة آموزشي جراحي و در آمريك فلوشيپييك دورة صورتهبهاي ترميمي  در اروپاا
و پالستيك چشم. فعال مي باشد ²و در اروپا (ASOPRS)¹متولي اصلي اين دوره در آمريكا، انجمن جراحي ترميمي
(ESOPRS) متولي آن است.

و گلوپالستيك در چشم پزشكيي دورهاولين 1920در سال Wheelerآقاي و گوش و را در آكادمي چشم پزشكان
دانشگاه علوم پزشكي هجري شمسي در بيمارستان فارابي60اين دوره از دهة در ايران.دادتشكيل در آمريكا بيني

و لبافي در. فعال بوده است،استرابيسمي در كنار دوره نژاد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران
دانشگاه علوم)ص(رسول اكرم استرابيسم در بيمارستان حضرت دورهاز به صورت مستقل دوره نيز اين 1386سال

و ترميمي چشم ايران. نموده استاقدام دستيارپزشكي ايران به پذيرش  غيررسمي بطور (IrSOPR)³انجمن پالستيك
شد 1382از سال  و اين انجمن به طور مستقل با تشكيل.ه است به طور مشترك با گروه استرابيسم تشكيل هيئت مديره

و هم اكنون حدود 1386در سال اساسنامه مشخص هاي عضو دارد كه اكثراً در بخش45شروع به فعاليت كرده است
.كنندمياسترابيسم نيز فعاليت 

¹)American society of ophthalmic plastic& Reconstructive Surgery 
²)Europian society of ophthalmic plastic& Reconstructive Surgery 
³)Iranian society of ophthalmic plastic& Reconstructive Surgery 
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:اليل نياز به اين دورهد

و پيگيري-1 ، درمان و بخشهائي(اطراف چشمهايبافتالتبيماران با مشكتشخيص پلكها، حدقه، مجاري اشكي
باي اوقات گاهمربوطه بدون داشتن تخصص) از صورت در اطراف حدقه منجر به عوارض ناخواسته مي شود كه
با توجه به حوادث مختلف از قبيل حوادث. قابل پيشگيري خواهد بودتخصصي ايجاد اين رشته تكميلي 

و اعمال جراحي اختصاصي رانندگي به ميزا ن باال در كشور بيماران با صدمات وارده به نواحي فوق نياز به درمان
. دارند تا باعث صرفه جويي در هزينه هاي ناشي از اعمال جراحي متعدد گردد

در هر گروه تخصصي تخصصي جديد تكميلي دورههاي پزشكي منجر به ايجادهصعركيفيت در تمام ارتقاي-2
و جراحي دوره. تكميلي در گروه چشم شده استدوره7كه اين امر منجر به ايجاد شده است هاي پالستيك

با توجه به وجود امكانات اوليه در فيلد چشم پزشكي،كه ترميمي چشم در همين راستا مورد نياز مي باشد
. هزينه زيادي جهت راه اندازي آن در مراكز چشم پزشكي مورد نياز نمي باشد

و، آمريكا، اروپا: مثلدنيا كشورهاي اكثراين رشته در وجود-3  ...خاورميانه، آفريقا، هندوستان
 American Academy of)بورد چشم پزشكي اصلي تا آنجا است كه در رفرانس دورهتوسعه اين-4

Ophthalmology basic & clinical science book series) اختصاص دورهبه اينرا يك جلد كتاب كامل 
و قبول شدن در امتحان و عملي اين جراحيها و كليه رزيدنتهاي چشم پزشكي موظف به يادگيري علمي دارد

. مربوطه هستند
، 2020انداز اسالمي ايران به چشم تعهد كشور جمهوري-5 سازمان جهاني بهداشت در مورد پيشگيري از نابينايي

و آسيب وي درمان به موقع تروما . ژه برخوردار است هاي چشمي از اهميت
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در در اين متخصصحدود نياز به تربيت :ده سال آيندهدوره

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

               :Mission):ماموريت(رسالت

            :Vision):چشم انداز(دورنما

و گسترش اين دوره، ارزش :هاي زير مورد تاكيد قرار مي گيرنددر تاسيس
 به افراد نيازمندترين خدماتي مناسب ارائه�
و ساختمانپيشگ�  هاي اطراف چشم در كلية اقدامات درماني يري از بروز عوارض چشمي
 كمك به ارتقاي كيفيت زندگي بيماران�
و روان بيماران مبتال�  كمك به ارتقاي وضعيت سالمت جسم

سن در كليه كيي موارد فوق، افراد نيازمند، از نظر و اقتصادي اجتماعي در نظر ارائه نندگان، جنسي، نژادي، مذهبي
و در تم مي مي ابعاد بر رعايت اخالق حرفهاخدمات، يكسان هستند و اهميت دادن به فرهنگ جاري جامعه تاكيد اي

.شود

و مسئوليت پذير در زمينهارسالت اين دوره، تربيت نيروهاي تخصصي آگاه، تو وهاي جراحينمند هاي ترميمي
و ضمائم چشمي شامل پالستيك و بخش پلك: چشم ، حدقه ، مجاري اشكي ح ها .چشم استيهقدهاي صورت مجاور

و خدمات تشخيصي درماني از باالترين استانداردهاسال آينده، اين دوره در حيطه10در برخورداري جهانيهاي آموزش
.ي برتر قرار داردي توليد محصوالت پژوهشي در منطقه در رتبهو در زمينهخواهد بود

و پالستيك چشمتامين نيروي انساني دوره ديده در زمينة جراحيي اولدر وهلهليچنانچه، هدف اص برايترميمي
ب جمعيت :اشد، حدود نياز به شرح زير خواهد بودهاي تحت پوشش خدمات دانشگاه هاي كشور

در3اگر براي هر دانشگاه. دانشگاه در كشور، وظيفة تربيت چشم پزشك را به عهده دارند12در حال حاضر، تعداد نيرو
36ها لذا نيروي موردنياز براي دانشگاه.نفر خواهد بود36ها نظر بگيريم، حداقل نيروي مورد نياز براي اين دانشگاه

، تامين نياز استان در مرحله.تسفران ، چنانچه هدف و براي هر استان نيز مدنظرهاي بعد )استان21( باقي مانده باشد
، نياز2 ، تعداد نفر مدنظر قرار گيرد ، در اين بخش مي42مذكور ،. شود نفر تخمين زده 10كل نياز براي با اين حساب

طي. نفر خواهد بود80سال آينده حدود ي خدمت سال آينده از عرصة ارائه10البته نيروهاي موجود با متخصصيني كه
.شوند تقريبا برابر ميباشد خارج مي
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                                           Expected outcomes:از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

                                                                      :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش

:انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره قادر باشند
و مسئ* ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان بيماران و با بيماران ، براي رفع مشكل بيمار يا جامعه ارتباط موثر ولين سالمت

. مناسب حرفه اي برقرار نمايند 
و پاراكلينيكي بيماري را تشخيص دهند* و ارزيابي هاي باليني ، انجام معاينات . با اخذ شرح حال
و مراقبتي مناسب را براي بيمارا* ، درماني ، تشخيصي و روش هاي پيشگيري و رويكردها و آنها را با تسلط ن انتخاب

. مهارت كافي جهت رفع مشكل بيمار بكار گيرند
و جامعه دانشگاهي در زمينه تخصصي مربوطه* ، جامعه و همراهان آنها در آموزش رده هاي مختلف اعم از بيماران

. كافي داشته باشند توانايي
با* و تعامل سازنده داشته . شند در نظام پژوهشي كشوري همكاري
و دوره هاي مختلف تعامل سازنده داشته باشندنبا متخصصي* . رشته ها
. با پيشنهاد يا بكارگيري راهكارهاي مختلف در ارتقاي وضعيت سالمت جامعه نقش موثر ايفا نمايند*
، مسائل مرتبط با اخالق حرفه اي را رعايت* . كننددر كليه اقدامات

:آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در جامعه ايفاي نقش مي نماينددانش
 پيشگيري*
ـ مراقبتي* ـ درماني  تشخيصي
 آموزشي*
 پژوهشي*
اي*  مشاوره
 مديريتي*
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اييفاوظ آم حرفه                                                                    :Tasks:وختگاندانش

:وظايف حرفه اي دانش آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زير است

: در نقش پيشگيري
و ناحيه مشاركت در برنامه* ي تخصصي مربوطه در حيطهاي هاي غربالگري كشوري
و عوارض* نچشمي ارائه راهكارهاي كاهش تروما  ظام سالمت حاصله به مسئولين
و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولين نظام سالمت* و مشكالت سالمتي مربوط به حيطه تخصصي در جامعه . گزارش بيماري ها

ـ مراقبتي ـ درماني : در نقش تشخيصي
و* و مسئولين مددكاري ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان بيماران در صورت نياز مسئولين برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران

.نظام سالمت جهت رفع مشكل بيمار 
ي تخصصي مربوطه در حيطهپرونده پزشكي براي بيمارانو نظارت بر تشكيل تشكيل*
و ثبت يافته ها در پرونده* و انجام معاينات تخصصي .اخذ شرح حال
.درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي تشخيصي*
. مجاز مندرج در اين برنامه) Diagnostic procedures( تشخيصي انجام رويه هاي*
. درخواست مشاوره هاي تخصصي موردنياز*
.همكاري سازنده در تيم تخصصي مربوطه*
و ثبت آن در پرونده* . تشخيص بيماري
*، ، جراحي باز از بين جراحي درونانتخاب رويكرد مناسب درماني اعم از درمان هاي دارويي امواج راديوييو Laser، استفاده
)radiofrequency(هاي جانشين با رويكرد، توانبخشي يا انتخاب درمانcurative ياو، كونسر و palliativeاتيو براي بيماران

. بكارگيري آن تا حد مجاز مرتبط با دوره براي آنها 
.تجويز منطقي دارو در درمان هاي دارويي*
م* و بعد از عمل جراحي براي بيماران راقبتارائه ، حين  هاي قبل
. تجويز اقدامات توانبخشي موردنياز*
و در صورت نياز ارجاع آنها* . پيگيري بيماران
و تنظيم مدارك پزشكي مرتبط* . ثبت اطالعات

: در نقش آموزشي
و اجت* ، شغلي و همراهان او درباره عواقب رواني باماعي اختالالت توجيه بيماران و نواحي مجاورتروما نظير مرتبط  برداشتن چشم
، دستياران* ، همچنين آموزش دانشگاهيان ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان ي هاي مختلف رشته در ردهآموزش بيماران

، چشم و جامعه در صورت نياز پزشكي . دانشجويان
ها* و دستورالعمل .در حيطه تخصصي مرتبط با نظام سالمت مشاركت در تدوين متون آموزشي
)Life Long Learning( العمر آموختن مادام*
و ارزشيابي برنامه* ، اجرا  آموزش مداومبا هاي مرتبط مشاركت فعال در تدوين

: در نقش مشاوره اي
و مرا* ، مديران نظام سالمت ، متخصصين ديگر ، همراهان و سازمان هاي قانونيارائه مشاوره تخصصي به بيماران .جع

: در نقش پژوهشي
و دانشگاهي* ، منطقهدر سطح همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت و جهاني ملي .اي
.گزارش نتايج تحقيقات انجام شده به مسئولين نظام سالمتونشر*

: در نقش مديريتي
و مديريت تيم سالمت در حيطه تخصصي مربوطه*  رهبري
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:مورد انتظار ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها
Expected Competencies & Procedural Skills:                              

ها: الف عمتوانمندي ):وميي General Competencies) 

و ثبت اطالعات : گردآوري
ايبرقراري ارتباط�  موثر حرفه
 تخصصي اخذ شرح حال�
و معاينه�  بيماران تخصصي ارزيابي
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي�
، ثبت اطالعات تشكيل�  وتنظيم مدارك پزشكي پرونده

و تصميم گيري براي بيمارا ، تشخيص :ستدالل باليني
ـ آزمايش تفسير تصويربرداري: نظير پاراكلينيكي اقدامات تفسير� و نواحي مجاور هاي مرتبط بـا تيروئيـد هاي حدقه

 چشمي 
اشادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي� .كي تفسير اسكن مجاري
و قضاوت باليني�  استنتاج
 تشخيص بيماري�
 بيمار حل مساله جهت تصميم گيري باليني�

): Patient Management( اداره بيمار
) Patient care( مراقبت از بيمار�
و(تجويز منطقي دارو� ) order نوشتن نسخه دارويي
ـ درماني نتخاب مناسبترين رويكردا� بيتشخيصي  مارو اجراي آن براي
 مشاوره پزشكيو ارائه درخواست�
و ايجادهماهنگي�  ارجاع بيمار هاي الزم
 آموزش بيمار�
 پيگيري بيمار�

: توانمندي هاي ديگر
 پژوهش�
 مديريتو رهبري�
 ارائه مشاوره هاي تخصصي�
 بيماران ودفاع از حقوق حمايت�
 طبابت مبتني بر شواهد�
كييدر منابع الكتروناستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي�
 پايش سالمت جامعه�

و:تذكر ، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب شد اين مقطعدر دستياران در طول دوره تخصصي خود .بر آن ها مسلط خواهند
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:درماني–اقدامات تشخيصي(مهارت هاي پروسيجرال:ب (

مستقلكمكمشاهده

 اوربيت

101520

وخارج كردنشكستگيهاي اربيت اربيتالپريهايبافت، جسم خارجي اربيت
Iatrogenic Orbital Injuriesار  بيت، ضايعات مادرزادي

و متاستاتيك، ضايعات ساخت و اري اربيتوتومي براي تومورهاي اربيت، تومورهاي ثانويه و دژنراتيو اربيت
ي اوربيتخونريزيها

ا وبهيتبرودكمپرسيون و تومورها هاي بيماري اربيتال برايبافت نرم پري سينوسها  تيروييد

 اشكي

202050

پروبينگ
Lacrimal system Endoscopy & Endoscopic intubation٭

External DCR ٭
Endoscopic DCR و تروماهاي مجاري اشكي

و پالستيك  ترميمي

3050120

و پري اربيتال ترميم جراحي اسكار نواحي پلك
و بافت نرم  اربيتال، ترميم پارگي كاناليكول پري ترميم پارگي پلك

و بافتهاي نرم ترميم  تال، بازسازي پلك فوقانياربيپري سوختگيهاي پلك
 نتوس داخلي، بازسازي كانتوس خارجي بازسازي پلك تحتاني، بازسازي كا

و يا تومور در نواحي صورت  در مجاور حدقه بازسازي پس از ضربه
 ناهنجاريهاي مادرزادي پلك

و،اكتروپيون،انتروپيون،پتوز  Distichiasis-Trichiasisرتراكسيون
و فيلر( هايي از صورت در اطراف حدقه جوان سازي بخش روشهاي غير جراحي ) بوتاكس

 بلفاروپالستي
و كانتوس  ليفت بخش مياني صورت جهت بازسازي پلك پايين

Essential Blepharospasm )تزريقات بوتاكس(

Anoph. Socket 
152035

Enucleation, Eviceration, Excenteration, Dermis fat graft,  
Mucos membrane graft, Split thickness graft, Contracted socket,  
Fornix reconstruction, Orbital implants, Secondary implants 

و مواردي كه در ايـن صـفحه بـا عالمـت سـتاره عمل دكمپرسيون اربيت٭:چند تذكر مهم )٭(با استفاده از آندوسكوپي
و كـانتوس بـه توضيح اين.انجام شوند اند در تيم چند تخصصي مشخص شده كه دستياران، جهت بازسازي پلـك پـايين

.توانند عمل كنند صورت مستقل نيز مي
و فيلر در اطراف حدقه، حداكثر.ها به عهدة مدير برنامه است توزيع عددي انجام مهارت٭ موارد انجام%20تزريق بوتاكس

و  سا%80مستقل را تشكيل دهد و پالستيك باشند ير مهارتمابقي بايد از .هاي ترميمي
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:دارند) همپوشاني( تداخل در انجام بعضي پروسيجرها كه با اين دورهياسامي رشته ها يا دوره هاي

شد: تبصره ، كار به شكل تيمي انجام خواهد ، با تصميم متخصص چشم .در موارد پيچيده

                                          :Educational Strategies:آموزشي راهبردهاي

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

:عبارتند ازراهبردهاي اصلي تدوين اين برنامه
 (Apprenticeship)شاگردي–راهبرد استاد-
  (Problem Based)مبتني بر مشكل-
 ديسيپلينري-
 مبتني بر بيمارستان-
اي مبتني بر وظايف حرفه-

و ، عمدتاً از روش ها :فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شددر اين دوره
و بين دانشگاهي* ، بين رشته اي ، بيمارستاني ، بين بخشي  انواع كنفرانس هاي داخل بخشي
ـ* و كتاب خواني ـ ژورنال كالب ـ كارگاه هاي آموزشي ـ case presentationبحث در گروه هاي كوچك

 توموربورد
ـ راندهاي كار* ـ گزارش صبحگاهي ـ آموزش سرپايي ـ انجام مشاوره هاي تخصصي همراه با استاد و آموزشي ي

ـ تحليل بيماران دشوار ـ كليشه خواني  آموزش در اتاق عمل يا اتاق پروسيجر
. استفاده از تكنيك هاي آموزش از راه دور بر حسب امكانات*
تر* .مشاركت در آموزش رده هاي پايين
*self education, self study 
و اهداف آموزشي* و فنون آموزشي ديگر بر حسب نياز .روش

:رداين دوره در انجام بعضي اقدامات، با رشته هاي زير همپوشاني دا
و- و گردنو بيني گلوگوش و جراحي سر
و سوختگي پالستيك جراحي ترميمي،-
و صورت-  فك
 پوست-
و نوروسرجري- نورولوژي
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:ساختار كلي دوره آموزشي
مدت زمانـ اقداماتمحتويبخش،واحديا عرصه آموزش

)ماه(
ـ تثبيتپزشكيچشمبخش ـ مراقبت از بيماران عالئمويزيت بيماران بستري شده

ـ انجام پروسيجرهاي بيماران بستري حياتي شده در بخش
و  ـ آموزش رده هاي پايين تر تشخيصي درماني بر بالين بيمار

 اقدامات ديگر طبق برنامه هاي تنظيمي بخش

ماه هر روز16

و بستريويزيتدرمانگاه ، تشكيل پرونده ـ انتخاب بيمارن سرپايي
ـ انجام ـ پيگيري مشاوره هاي تخصصي بيماران بيماران
ـ پاسخگويي  ـ آموزش رده هاي پايين تر پروسيجرهاي سرپايي
و اقدامات ديگر طبق  به مشاوره هاي تخصصي درخواست شده

 برنامه هاي تنظيمي بخش

ماه16
روز3اي هفته

اتاق عملترجيحاً(،اتاق عمل
) اختصاصي دوره

،بيندرونوشركت در عمل هاي جراحي باز بصورت مشاهده
، طبق برنامه تنظيمي بخش . كمك يا انجام مستقل

ماه16
دو هفته اي

 روز
و بيني و گلو در طول دورهبخش گوش

به صورت
 موردي

ماه2شدهمطابق با اهداف بخش انتخابانتخابيبخش

:وضيحاتت
، گذراندن حداكثر* ، ماه در يكي از بخش2منظور از بخش انتخابي ، ترميمي هاي جراحي پالستيك

، در بخش اصلي  ، بخش تصويربرداري پزشكي و اعصاب ، جراحي مغز و صورت ، جراحي فك سوختگي
و موافقت مدير  ، با انتخاب دستيار ، قرنيه يا نوروافتالمولوژي ، استرابيسم . برنامه است خود

مي تقويت مهارت* و پاتولوژي در طول دوره انجام .شود هاي تفسير تصويربرداري
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، :تخصصي پايه يا تخصصي باليني عناوين دروس اعم از عمومي

و ترميمي مجاري اشكي پالستيك
و فيزيولوژي كاربردي سيستم ذرناژ اشك آناتومي اربيتالپريآناتومي كاربردي بافت نرم

Imaging and clinical evaluation of lacrimal 
Drainage System 

و اصول پاية ترميم جراحي زخم  ترميم زخم

شناخت علل وارزيابي اشكريزش اكتسابي و بافت نرم اربيتالپريترميم پارگي پلك
و-شناخت علل و ادارة اشكريزش مادرزادي ارزيابي
پروبينگ

ترميم پارگي كاناليكول
و بافتهاي نرم اربيتالپريسوختگيهاي پلك

عفونتهاي مجاري اشكي گزش ها
Lacrimal system Endoscopy & Endoscopic 

i t b tion
بازسازي پلك فوقاني

External DCR بازسازي پلك تحتاني
تروماي مجاري درناژ اشك بازسازي كانتوس داخلي

به خشكي چشمبس تن مجاري اشك در بيمار مبتال خارجيبازسازي كانتوس
External & endoscopic DCR و مياني صورت و يا تومور در نواحي فوقاني بازسازي پس از ضربه

و اداره:هاي مادرزادي پلكناهنجاري شناخت
و غير جراحي-ارزيابي-انواع-علل:پتوز ادارة-درمان جراحي
 ارض جراحيعو

و غير جراحي-ارزيابي-انواع-علل:انتروپيون درمان جراحي
و غير جراحي-ارزيابي-انواع-علل:اكتروپيون درمان جراحي

و غير جراحي-ارزيابي-انواع-علل:رتراكسيون درمان جراحي
-Distichiasis-Trichiasis:درمان-ارزيابي-انواع-علل

خ و بافتهاي نرمضايعات خوش و بدخيم پلك اربيتالپرييم
Pathophysiology of aging 

 روشهاي غير جراحي جوان سازي بخش فوقاني صورت

-روشهاي جراحي جوان سازي بخش فوقاني صورت

 forehead lifting-روشهاي جوان سازي بخش فوقاني صورت

و كانتوس ليفت بخش مياني صورت جهت با  زسازي پلك پايين
Hemi-Facial spasm and Essential Blepharospasm

)تزريقات بوتاكس(
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Aَnophthalmic socket اوربيت
Enucleation آناتومي كاربردي ارييت
Eviceration ارزيابي باليني اربيت
Excenteration Orbital and facial imaging 
Dermis fat graft و كودكانعل و ادارة پروپتوز در بزرگساالن ل
Mucos membrane graft ارزيابي-عالئم-شناخت:افتالمو پاتي تيروييد
Split thickness graft درمان-درجه بندي:افتالمو پاتي تيروييد
Contracted socket Idiopathic Orbital Inflammatory Disease 
Fornix reconstruction و اربيتبيماري هاي التهابي سيستميك
Orbital implants و اربيتالپريهايبافتآناتومي كاربردي ارييت
Secondary implants ارزيابي بيمار

اداره-عالئم-انواع-مكانيسم:شكستگيهاي اربيت
و صدمات همراه شكستگيهاي اربيت عوارض

و اربيتالپريهايبافتجسم خارجي اربيت
Iatrogenic Orbital Injuries 

ضايعات مادرزادي اربيت
آناتومي كاربردي ارييت

آشنايي كلي با جراحيهاي اربيت
و مراقبتهاي بعد از اربيتوتومي آشنايي كلي با عوارض

و و سينوسها اربيتالبافت نرم پريآناتومي كاربردي ارييت
آنتي بيوتيكها

و سي ستم درناژ اشكبيماري هاي عفوني پلك
سينوزيتهاي عفوني

عفونتهاي باكتريال اربيت
عفونتهاي قارچي اربيت

و انگلي اربيت عفونتهاي ويرال
و سيستم درناژ اشك بيماري هاي عفوني پلك

و و سينوسها اربيتالپريهايبافتآناتومي كاربردي ارييت
و مزانشيمال ضايعات لنفوپروليفراتيو

ي عروقي اربيتتومورها
تومورهاي غده اشكي
تومورهاي نورال اربيت

و متاستاتيك تومورهاي ثانويه
و دژنراتيو اربيت ضايعات ساختماني
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كهو مهارتعناوين مباحث ):به تفكيك هر بخش(در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند بايد دستياران هايي

:شودهاي چرخشي بر موضوعات زير تكيه ميدر آموزش دستياران در بخش

و و تومورهاي سين:و بيني گلوگوش  وس در مجاورت اوربيتبيماريهاي عفوني

و صورت و صورت:فك فك و  شكستگي هاي استخوانهاي مربوط به اوربيت

و اعصاب و مغز در رابطه با عصب بينايي:جراحي مغز  تومورها بخصوص بخش خلفي حدقه
و سوختگيپالستيكجراحي و مياني صورت:، ترميمي  ترميم بافت نرم بخش فوقاني

م شدم وارد پيچيده، با تصميمدر .تخصص چشم، كار به شكل تيمي انجام خواهد
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و دا :نش آموختگان اين رشته انتظار مي روداز دستياران
 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
.اران وقت كافي صرف نماينددر تمامي مراحل مراقبت از بيم)4
و آالم بيماران توجه داشته باشند)5 . به خواسته ها
و از آن دفاع كنند)6 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده

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

.طور مناسب به بيماران آموزش دهند
و درستكاري-ج  در حوزه شرافت
.راستگو باشند)1
. درستكار باشند)2
.رازدارباشند)3
.حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند)4
 در حوزه احترام به ديگران-د

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

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

:ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي

I-اصول اخالق حرفه اي
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انتظار ميرود، دستياران، در راستاي تحكيم اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي با كمك استادان
د :ر جهت اقدامات زير تالش نمايندخود

:مناسب)Setting(كمك به فراهم كردن شرايط فيزيكي
از• فراهم ساختن شرايط مناسب براي انجام امور شخصي وخصوصي در محيط هاي آموزشي ودرماني نظيراستفاده

و پاراوان  در هنگام معاينات وغيره پرده
يك پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم• و بيمار) دستيار(او در كليه معاينات پزشكي در كنار پزشك حضور
و همراه• )مثالًمادروكودك در بخش هاي كودكان(فراهم كردن سيستم هم اتاقي بيمار
ايجاد محيط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور هاي ديني وفرهنگي بيماران ،همراهان ،استادان وفراگيران•

 ايش براي متقاضياننظير فراهم ساختن محل نمازوني

:كمك به اصالح فرآيندهاي اجرايي
همكاري با مديران اجرايي بيمارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظير فرايند هاي جاري در بخش هاي•

و امور را به آساني  ، تجهيزات وترخيص بيماران به طوري كه بيماران سردرگم نشوند ، تامين دارو ، بستري پذيرش
.دطي كنن

ها• و كاركنان بيمارستان  تكريم مراجعين
ي• ي خدمات ورفاه حداكثري بيماران وارائه توجه به فرايندهاي اجرائي بيمارستان در جهت تسهيل ارائه

 پيشنهادات اصالحي به مديران بيمارستان

: كمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي
و احترام آميز در محيط هاي•  آموزشيمشاركت در ايجاد جو صميمي
و تحقير در محيط هاي آموزشي•  تالش در جهت حذف هرگونه تهديد
اي• و بين رشته و موثربين بخشي  همكاري هاي مناسب
و مشاركت در كارهاي تيمي•  سازمان دهي
و فراگيران ديگر•  تشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان، دستياران سال پايين تر
 زشيمشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آمو•
 Role modelingمشاركت فعال در تقويت•
 تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي•
ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگيران•  (Priming)مشاركت وهمكاري در تدوين ارائه
 رعايت حقوق مادي ،معنوي واجتماعي استادان،دانشجويان واعضاي تيم سالمت•

: ترويج راهبرد بيمار محوري
حق• و اجتماعي حمايت از ، رواني و پزشكي بيماران اعم از جسمي ، معنوي ، جنس(وق مادي ، مذهب ،سن با هرنژاد

، در تمام شرايط)و طبقه اقتصادي اجتماعي
وي•  جلب اعتماد واطمينان بيمار در جهت رعايت حقوق

II-راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:
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، اميد دادن: ارتباط اجتماعي مناسب با بيماران نظير• ، همدردي ، خوشرويي و غيرهپيش سالمي ،
 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط•
ي پاسخگويي مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايين• و فراگيران ديگرآموزش نحوه  تر
و• ، كارآموز ، كارورز معرفي خود به عنوان پزشك مسئول به بيمار، همچنين معرفي دستياران سال پايين تر

ن و مشخصات به بيمارانپرستار با  ام
و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نياز براي• و تمايالت رفاهي بيماران ، استحمام ، خواب پرسش از عادات غذايي

 آن ها
.توجه به بهداشت فردي بيماران•
و كاري• و كيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي  توجه به كميت
و كاري با تاكيد بر شرايط خصوصي آنانتوجه به نياز هاي بيماران براي اعمال•  دفعي آسوده در راند هاي آموزشي
ي اقدامات تشخيصي ودرماني  (Patient Safety)توجه به ايمني بيمار•  دركليه
به• ، و مذهب در بخش ، با هر آيين و نيايش كليه بيماران متقاضي كمك درفراهم كردن شرايط آسان براي نماز

.حال استراحت مطلق ويژه ،براي بيماران در 
.احترام به شخصيت بيماران در كليه شرايط•
 پوشش مناسب بيماران در هنگام معاينات پزشكي•
و خانواده بيماران• و توجه به همراهان  احترام
و• و تجهيزات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي ونوع پوشش بيمه اي بيماران ، آزمايش تجويز هرگونه دارو

 است آزمايشات گران قيمت غيرضرورياجتناب از درخو
و تسهيالت بيمه اي بيماران•  استفاده مناسب از دفترچه
، در باره رفع مشكالت قابل حل بيماران• و مراجع ذي صالح نظير واحد مددكاري  ارتباط با واحدها
و درماني• و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و جلب رضايت بيماران براي انجام معاينات  اخذ اجازه
هارعا• و آزادي بيماران در تصميم گيري  يت استقالل
 بيماران) راز(خودداري از افشاي مسائل خصوصي•
ي مسائل تشخيصي درماني نظير• ي اطالعات الزم به بيماران در باره ها:ارئه  مدت تقريبي بستري وغيره–هزينه

:به معناي  STEEPدرمجموع ،رعايت
ي خدمات ايمن-  بيمارانبه  (safe)ا رائه
ي خدمت به موقع-  به بيماران  (Timely)ارائه
ي كافي- ي خدمت با علم وتجربه  به بيماران  (Expertise)ا رائه
ي خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح-  به بيماران  (Efficient)ا رائه
ي شرايط  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوريت بيمار-  در كليه

ت و و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق مشاركت :رغيب آموزش
و موثر حرفه اي به دستياران سال پايين• و فراگيران ديگرآموزش ارتباط مناسب  تر
و دانشجويان•  مشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران سال پايين تر
، مقررات• و مقررات اخالقي بخش به دستياران سال Dress Codeآموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران

و فراگيران ديگرپايين  تر
و عملي نظير• و فرآيند هاي آموزشي نظري گزارشات صبحگاهي: اشاره مستمر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها

و اتاق هاي عمل  ، درمانگاه ها ، كنفرانس ها ، راندها
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و فراگيران ديگرنقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات هفتگ• ي با حضور استادان، دستياران
و خطاهاي پزشكي• و موشكافي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات  ( Malpractices فراهم كردن شرايط بحث

و فراگيران ديگر)  پيش آمده در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران
، در برنامه هاي•  آموزش بيمارانمشاركت دادن فراگيران رده هاي مختلف

: و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله جلب توجه مستمر دستياران سال پايينتر
، اعم از مرده يا زنده•  برخورد احترام آميز با نسوج
 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان•
 همدردي با خانواده فوت شدگان•
، عملكرد طبيعي• و حفظ اعضاي بدن بيماران و فناوري نگهداري و حفظ زيبايي بيماران تا حدي كه دانش اندام ها

 روز اجازه مي دهد
و شرعي براي ختم حاملگي نيست• ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرايطي كه مجوز اخالقي  احترام به حقوق جنين
از• و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از دست رفتن اهميت دادن به وقت هاي طاليي كمك به بيماران

 شانس بيمار براي زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود
و در خواست هاي پارا كلينيك•  تجويز منطقي دارو
، تجويز ها واقدامات تشخيصي درماني  Clinical Governanceرعايت• ي تصميم گيري هاي باليني  در كليه

: و نظارت مستمر فراگيران پايش
و آموزشي–رشات صبحگاهي گزا( حضور در كليه برنامه هاي آموزشي• كشيك هاي–درمانگاه–راندهاي كاري

سي–تومور بورد–شبانه  ،)و غيره–سي پي و نظارت بر حضور ساير فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت
، به منظور ايجاد تدريجي و نظاير آن و اورژانس ها ، سركشي به درمانگاه ها و حضوردر كشيك ها  پيگيري تلفني

 مسئوليت پذيري اجتماعي در خود وفراگيران ديگر
 حضور به موقع بر بالين بيماران اورژانس•
و فراگيران ديگرنظير• و انضباط( توجه به عملكرد عمومي خود ، نظم ، نحوه پوشش از) عملكرد ارتباطي اجتماعي

 بر الگو بودن خود، ارائه بازخورد به فراگيران ديگر وتاكيد Dress Code طريق رعايت مقررات
و فراگيران ديگرنظير• ، درخواست( توجه اكيد به عملكرد تخصصي خود اخذ شرح حال ومعاينات تخصصي بيماران

، تشخيص بيماري  و قضاوت باليني ، استنتاج و پارا كلينيكي ي باليني و ادغام يافته ها ، تفسير منطقي آزمايشات
، تجويز منطقي ، طرز درخواست مشاوره هاي، تصميم گيري هاي باليني و انجام اقدامات درماني ، انتخاب دارو

و پيگيري بيماران  و نرم افزار هاي تخصصي ، استفاده از رايانه ، اقدامات پژوهشي ، ارجاع بيماران از) پزشكي
و جلب نظارت مستقيم استادان به منظور كاستن از فراواني سوء طريق اهميت دادن به تكميل مستمرالگ بوك

و خطاهاي پزشكي )عملكرد ها Malpractices)  
ها• .هاي كميته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل رعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايان نامه
.اجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران وانجام روش هايي كه دستياران به آن تسلط ندارند•
و تنظ• و آينده به سهولت قابل اهميت دادن به نحوه تكميل ، به طوري كه در حال حاضر ي پزشكي يم پرونده ها

. استفاده باشند 
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و ثانويه است كه و جايگاه گروهي از تومورهاي بدخيم اوليه و نواحي مجاور آن خاستگاه از آنجا كه كاسه چشم
ميته با آموختگان اين رشته باشند ،دانش ديدكننده جان بيمار و روشاين رشته هاي مختلف درمان اين يستي با طرق

و با بكارگيري تمامي اين روش ها در زمان مناسب براي حفظ جان بيمار تمام گونه ضايعات آشنايي كامل داشته
و همكاري الزم را داشته باشد تالش و با متخصصين ديگر تبادل نظر همچنين با توجه به اين. هاي خود را بكار گيرد

و محافظت از آن نيز در اين گونه جراحيمسئله كه حفظ  و بكارگيري روش بينايي تا حد امكان از ها هاي ديگر درماني
، بنابراين  و كليه ظرفيتبيمار بايدبراي حفظ چشم آموخته دانشاهداف عمده است هاي ممكن را مدنظر داشته باشد

حتي با تمايل(التحصيل از جراحي غيرالزم براي هاي زيبايي نيز ذكر اين نكته ضروري است كه فارغ در قسمت جراحي
و در انجام اين گونه جراحي) بيمار  ضمنا. عوارض احتمالي را بطور كامل به بيمار تذكر دهدها نيز اجتناب نمايد
و يا با مشاورة كامل انجام شوند حتي .المقدور اين اعمال به صورت تيمي

III-دورهاي مرتبط باكات اختصاصي اخالق حرفهن:
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                      :References:اين برنامه قابل اجرا است منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش
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                                                 :Student Assessment:ارزيابي دستيار

: شرح وظايف دستياران

:)Assessment Methods(روش ارزيابي-الف
و مصاحبه DOPS پيشنهادي روش مي، استفاده از الگ بوك ، ، بديهي است هاي ديگر ان از روشتوي پاياني است

. نيز استفاده كرد 

:)Periods of Assessment(دفعات ارزيابي:ب
و  در طول دوره مستمر

نمايد عبارتندمواردي كه گروه بر آن تاكيد مي.هاي مربوطه آورده شده استنامهشرح وظايف قانوني دستياران در آئين
: از

 تنظيمي بخش طبق برنامهويزيت روزانه بيماران-
 استادانبخشي با حضور يا تحت نظارت الزم درونهاي انجام مشاوره-
 در طول دورهها ارائه كنفرانس-
تن شركت در برنامه هاي آنكالي-  ظيمي بخشو كشيك مقيم طبق برنامه
در-  يك پروژه تحقيقاتي حداقل مشاركت
د چاپومورد تائيد مدير برنامه نگارش يك مقاله پژوهشي- ر يكي از مجالت معتبر شده
 بخششركت در برنامه هاي آموزشي وپژوهشي طبق برنامه تنظيمي-
 هاي ژورنال كالب در بخش طبق نظر مدير برنامه اداره برنامه-
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:رتبه–گرايش–تعداد(براي اجراي برنامه اقل هيئت علمي مورد نياز حد (

: براي اجراي برنامه مورد نياز ديده دورهاركنانك

:مورد نياز تخصصي فضاهاي

و :در سال مورد نياز هاي اصلييتعداد بيمارحداقل تنوع

:براي تربيت يك دستيار ورودي تعداد تخت مورد نياز

كه حداقلّ،برابر مقرراتيا مدرك معادل آنيا تكميلي تخصصيداراي مدرك رسمي فلوشيپيعضو هيات علمينفر3
. داشته باشدسال سابقه كار5يك نفر از آنها

.حداقل دانشيار باشد فوقرتبه علمي يك نفر از سه نفر

و اتاق عمل بر اساس ضوابط دوره دستياري چشمهايتكنسينوجود پرسنل اپتومتريست، اكوالريست، وارتوپتيست
 پزشكي

، تست:اختصاصي چشم شاملپاراكلينيكفضاي، اتاق عمل،درمانگاه- ، آنژيوگرافي چشم هايميدان بينايي
، ، توپوگرافي .و پاكيمتري كراتومتريبررسي دوبيني

 هاي چرخشي در دانشگاه مربوطه دسترسي به بخش-

تعدادبيماري
100)حدقه(اوربيت

و ترميمي ، ناهنجاريپالستيك ، تومورها و غيرهچشم شامل تروماها 600ها
Anophthalmic Socket 300

400ري اشكيمجا

تخت6به ازاي هر دستيار ورودي
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: مورد نياز تجهيزات تخصصي

مت رشته هاي تخصصي :مورد نياز خصصينو

نور سرد*
 موتور جرّاحي*
 كوتر*
)ترجيحاً(سراديوفركان*
 جراحي چشم*
 مجاري اشكياندوسكوپ*
 متراگزوفتالمو*
و مجاري اشكي، پالستيك*  ست جراحيهاي حدقه
 ساكشن*
 ميكروسكوپ*
و كواگوالتيو* ) ترجيحاً( ليزرهاي برشي

:ها رشته) الف
و گردنو بيني گلو گوش،- و جراحي سر
و صورت- فك  جراحي
و اعصابجراحي-  مغز
و سوختگيپالستيكجراحي- ، ترميمي
 برداري پزشكيرتصوي-
 پاتولوژي-
 هاي تكميلي تخصصي مصوب چشمي دوره كليه-

 متخصصين)ب
 پوست-
 غدد-
 كودكان-
 بيهوشي-

ا وجود رشته: تذكر .ستهاي فوق در دانشگاه مربوطه ضروري
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:كه مجاز به اجراي برنامه هستندييها معيارهاي دانشگاه

:دانشگاهي مجاز به اجراي اين برنامه است كه
.پزشكي داشته باشدي تخصصي چشم دوره فارغ التحصيل در دوره10ي حداقل سابقه�
.هاي مندرج در اين برنامه باشد واجد حداقل�
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:(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
:برنامه ارزشيابيشرايط- الف

:شيوه ارزشيابي برنامه-ب

:ارزشيابي برنامه متولي-ج

:برنامه نحوه باز نگري-د

:ارزشيابي برنامه شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه

. شودميدوره ارزشيابي2برنامه پس از اجراي

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

ي برنامه ،واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي با همكاري كميتهمتولي ارزشياب
 تدوين برنامه است

:مراحل باز نگري اين برنامه به ترتيب زير است
 تطبيقي وعرصه اي ،پيشنهادات ونظرات صاحبنظران گرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجي ،تحقيقات•
 در خواست از دبير خانه جهت تشكيل كميته تدوين برنامه•
د ركميته تدوين برنامه•  طرح اطالعات گردآوري شده
 بازنگري در قسمتهاي مورد نياز برنامه وارائه پيش نويش برنامه جديد به كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي•

:موردنظر عبارتندعيارهايشاخص ها وم

معيارشاخص
<%80آموختگان از دورهرضايت دانش

<%80.نقش دارندبرنامهكه در اجرايرضايت اعضاي هيات علمي
<%60آموختگانرضايت مديران نظام سالمت از كارايي دانش

طبق نظر گروه ارزيابتوليدات علمي
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 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه
*، .مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفته باشدي برنامهضروري است

*، ، توسط دانشگاه كه در برنامه طول دورهضروري است . هاي مجري رعايت شودي مورد ارزيابي مندرج است

، شرايط* .ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد به دوره دستياران وروديضروري است

*، .، در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد ظرفيت پذيرش دستيارضروري است

*، . بيني شده است باشد كه در برنامه پيش حدود نياز كلي كشورظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين ضروري است

، منطق با توانمندي بوكالگ ضروري است دستياران* و اختصاصـي منـدرج در برنامـه قابل قبولي در هاي عمـومي ي مـورد ارزيـابي

. اختيار داشته باشند

الگ* ، و نظـارت شـود وبـاز خـورد الزم ارائـه به طور مستمران بوك دستيار ضروري است و توسط استادان مربوطه پـايش تكميل

.گردد

*، ، دستياران بر حسب سال دستياري در پروسيجرهاي الزمضروري است و را بر اساس تعداد مندرج در برنامـه انجـام داده باشـند

و به امضاي استادان ناظر رساند الگ .ه باشند بوك خود ثبت نموده

، در آموزش* از ضروري است و فنون آموزشي روش%70ها حداقل ، استفاده شود ها . مندرج در برنامه

در* ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه ، وظايف خود را تحت درمانگاه حضور فعالضروري است داشته

و نظر استادان ويا دستياران سال باالتر ان . در دسترس باشدهاي هفتگي يا ماهانه درمانگاه برنامهجام دهند

، دستياران دوره* ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظر استادان ودستياران سـال ضروري است هاي جراحي

در عمل اتاقباالتر در  ي غير جراحي ولاتاقهاي پروسيجر حضور فعاودستياران دوره ها ي هفتگـي يـا برنامـهد اشـته باشـند

.در دسترس باشد هاي عمل ماهانه اتاق

، طبق برنامه* ، دستياران ، در برنامه ضروري است ، كنفرانسي تنظيمي بخش ، مشـاركت هـاي درون هاي گزارش صبحگاهي بخشـي

و كشيك هاي پايين در آموزش رده و ها يا آنكالي تر درها ها يا آنكاليي هفتگي يا ماهانه كشيك برنامهها حضور فعال داشته باشـند

. دسترس باشد

، طبق برنامه* ، دستياران ، در برنامه ضروري است ، ويزيتي تنظيمي بخش هـاي كـاري يـا آموزشـي بيمـاران هاي راندهاي آموزشي

.بستري حضور فعال داشته باشند 

*، ت تكميل هاي پزشكي كيفيت پروندهضروري است ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد شده . وسط دستياران

*، ، دستياران بر حسب سال دستياري و از رئـيس بخـش مربوطـه هاي چرخشي بخشضروري است ج در برنامـه را گذرانـده مندر

 .. گواهي دريافت نموده باشند ومستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود

و بخش* ، بين بخش اصلي شده وجود داشـته ريزيو برنامه شده بيني هاي علمي از قبل پيش همكاريهاي چرخشي ضروري است

و مستنداتي كه مبين اين همكاري ، در دسترس باشد باشد . ها باشند

، دستياران مقررات* . را رعايت نمايند Dress codeضروري است

از* ، دستياران و منشور حقوق بيمارانضروري است و عمل آنها مورد تائيد گروه ارزياب قرار گيرد آگاه باشند .به آن عمل نمايند

*، ، در قفسه كتاب بخش اصلي در دسترس آنـان منابع درسيضروري است و هيات علمي و مجالت موردنياز دستياران اعم از كتب

. باشد 
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، دستياران در طول دوره خود به روش* ، مورد ضروري است قرار گيرندومستندات آن به گـروه ارزيـاب ارزيابي هاي مندرج در برنامه

. ارائه شود

يك* ، حداقل در ، دستياران در طول دوره خود .مشاركت داشته باشندي پژوهشي برنامهضروري است

، در بخش اصلي براي كليه دستياران* و نتـايج ارزيـابي پرونده آموزشيضروري است ، گـواهي تشكيل شـود هـاي هـاي بخـش هـا

، تشويقات ،تذكرات ومستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود  . چرخشي

*، ، بخش براي تربيت دستياران دوره و رتبه هيات علمي موردنيازضروري است ، گرايش در را بر اساس تعداد ي مندرج در برنامـه

و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد .اختيار داشته باشد

ا* ، ضروري ، بخش براي تربيت دستياران دوره را طبق موارد مندرج در برنامه در اختيـار داشـته ديده موردنياز كاركنان دورهست

.باشد 

، دوره* و: را از قبيل فضاهاي آموزشي عمومي موردنيازضروري است ، قفسه كتاب اختصاصي در بخـش كالس درس اختصاصي

، مركز كا و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد كتابخانه عمومي بيمارستان . مپيوتر

*، ، دوره .را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح دانشگاه در اختيار داشته باشند فضاهاي تخصصي موردنيازضروري است

*، و تنوع بيمارانضروري است و سرپايي مراجعه تعداد ، بـر اسـاس مـوارد كننده به بيمارستان محـل تحصـيل دسـ بستري تياران

. مندرج در برنامه باشند 

، به ازاي هر دستيار به تعداد پيش* ، بيني ضروري است .در اختيار باشد) در صورت نياز دوره( تخت بستري فعال شده در برنامه

*، و كيفيت تجهيزات ،مورد تائيد گـروه مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد تجهيزات موردنيازضروري است

.ارزياب باشد

، بخش* ، ضروري است ي ارزشيابي واعتباربخشي دبر خانهباشند مورد تائيد قطعيهاي چرخشي . حوزه

، واجد* ، دانشگاه ذيربط . باشد هاي مندرج در برنامه مالكضروري است

، در ،31استانداردهاي فوق و برنامهمورد تصويب كميس موضوع در يون تدوين و اجـرا و جهـت پيگيـري ريزي آموزشـي قـرار گرفتـه

و تخصصي قرار داده مي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي ضمناً يك نسخه از آن در انتهـاي. شود اختيار واحد ارزشيابي

شد كليه برنامه . هاي مصوب آورده خواهد

و تخص صيدبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

و برنامه  ريزي آموزشي كميسيون تدوين
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 منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

1-، و ترميمي چشم ايران وابسته به انجمن چشم پزشكي ايران اساسنامه انجمن جراحان پالستيك

1386.

وزارت متبوع مربوط به تاسيس دوره فلوشيپي جراحي هاي 19/10/1385مورخ 347468نامه شماره-2

و ترميمي چشم بيمارستان رسول اكرم   پالستيك

3- smith's ophthalmic plastic and reconstructive surgery- ISBN 0-8151-6356-8 

24723 – Mosby 

4- Principles and Practice of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 
Stephan Bosniak (2-Volume Set) , W.B. Saunders co (1996)

5- Accreditaion council for graduate medical education in the USA. ACGME 
Program Requirements for Fellowship Education In Ophthalmic Plastic and 
Reconstructive Surgery. Effective: September 13, 2009.

6- American society of ophthalmic plastic and reconstructive surgery, curriculum 
and logbook.  

7- European and British society of ophthalmic plastic and reconstructive surgery, 
curriculum and logbook.  
 


