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 :اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
 دانشگاه علوم پزشكي   نشگاهيارتبة د   نام و نام خانوادگي

 تهران      استاد  آقای دكتر ضیاءالدین یزدیان *

 شهیدبهشتی         خانم دكتر ژاله رجوی*

 شیراز     استاد   مجید فروردینآقای دكتر  *

  شیراز     استاد  محمدرضا طالب زادهآقای دكتر  *

 شهیدبهشتی         آقای دكتر عباس باقری *

 ایران      سنجریآقای دكتر مصطفی سلطان* 

 تهران     استاد  اقای دكتر محمد رضا اكبری*

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیآموزشي برنامه ریزی  معاون واحد تدوين و -مهرداد حق ازليدكتر *
 اندازی و گسترش دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی های راه كارشناس كمیته-دكترمریم السادات مصطفوی*

 (مه های آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیكارشناس برنا–نوشین آگاهی *

 

 :اسامي همكاران كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 
،دكتراسماعیل ایدنی قائم مقام دبیر شورا ،نمایندگان منتخب دبیرخانه شورای آموزش دبیر شورا  ومعاون آموزشي دكتر باقر الریجانی

معاون حوزه ارزشيابي دكترسیدعلی صفوی نائینی ، (معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي)دكتر مهرداد حق ازلی : پزشکی وتخصصی

دكتر ولی اله حسنی،دكتر الدن حقیقی ،دكتر علی ،دكتر حبیب اله پیروی،دكتر علی حائری ،،دكتر علیرضا استقامتیواعتباربخشي

دكترالهه ملکان راد،دكتر زهرا پیمان محمدی تربتی ،دكتر عبدالجلیل كالنتر هرمزی ، دكتر،دكتر محمود رضا آل بویه، حمیدی مدنی

، دبیران دكتر داوود امی : دكترناصر كالنتری ،نماینده سازمان نظام پزشکی :فردی آذر، دكتر نرگس بیرقی،نماینده معاونت بهداشت 

جراحی )دكتر محمد علی محققی  (روانپزشکی)ی نورباال دكتر احمد عل(زنان وزایمان)دكتر اشرف آل یاسین :هیئت ممتحنه  

و  ریحانه بنازادگان (بیهوشی )سید سجاد رضوی دكتر (كودكان) دكترعلی اكبر سیاری (داخلی)محمد رضا شکیبی  دكتر (عمومی

ی كمیسیون تدوین و برنامه ریزی آموزشی و نوشین آگاهی كارشناس برنامه های آموزشی دوره های تکمیل كارشناس

 :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تخصصی

مدير كميته فني آزمونها  ،دكتر آبتین حیدر زاده  قائم مقام دبير شورا،دكتراسماعیل ایدنی   دبير شورامعاون آموزشي ودكتر باقر الریجانی 

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  هلل پیروی،دكتر حبیب اوامور دستياري دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

دكترسیدعلی صفوی  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ونماينده منتخب وزير ، دكتر محمد رضا صبری ونماينده منتخب وزير

دبيرشوراي ، دكتر اكبر فتوحی يزي آموزشيمعاون واحدتدوين وبرنامه ر، دكتر مهرداد حق ازلی معاون حوزه ارزشيابي واعتباربخشينائینی 

رئيس دانشكده پزشكي ، خانم دكتر جرجانی  رئيس دانشكده پزشكي تهران، دكتر شهریار نفیسی  دانشگاههاي علوم پزشكي كشور گسترش

دكتر محمد ،رئيس دانشكده پزشكي شيراز، دكتر محمدباقر خسروی رئيس دانشكده پزشكي ايران ، دكتر علی محمد اصغریشهيدبهشتي

، دكتر علیرضا مردان شاهی رئيس دانشكده پزشكي يزد، دكترسید مهدی كالنتر رئيس دانشكده پزشكي اصفهانحسن امامی دهکردی 

، رئيس دانشكده پزشكي تبريز،دكتر سید كاظم شکوری رئيس دانشكده پزشكي كردستان ،دكتر بهرام نیکخورييس دانشكده پزشكي مازندران

رئيس دانشكده ، دكتر محمد فکور رئيس دانشكده پزشكي شهركرد، دكترفریده دارابی  رئيس دانشكده پزشكي گيالندكتر عباس درجانی 

، دكتر علی رئيس دانشكده پزشكي همدان،دكتر محمد علی امیر زرگررئيس دانشكده پزشكي مشهددكترعلیرضا خویی  پزشكي اهواز،

رئيس ،دكتر قاسم میری علی آبادی رئيس دانشكده پزشكي بابلن محمدی ، دكتر جارئيس دانشكده پزشكي اراكارجمند شبستری 

،دكتر سید امیرحسین قاضی زاده رئيس دانشكده پزشكي كرمان ونماينده منتخب وزير،  دكترمحمد رضا شکیبی دانشكده پزشكي زاهدان

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم رضا ظفرقندی  ، دكترمحمدعضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ونماينده منتخب وزيرهاشمی 

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و نماينده منتخب ،دكتر سید محمد تقی طباطبایی  پزشكي تهران و نماينده منتخب وزير

دبيرخانه شوراي اموزش پزشكي  كارشناس كميسيون دائمي معيندكترنیره اسالمی   ،نماينده سازمان نظام پزشكيدكتر علیرضا سلیمی ،  وزير

 و تخصصي
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 :مراحل تدوين برنامه آموزشي
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 هفتادو پنجمین در  62/66/92برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی چشم پزشکی كودكان و انحراف چشم در تاریخ 

 .نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی تنفیذ گردید
 

در كمیته تدوین  60/1/91دكان و انحراف چشم در تاریخ بازنگری برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی چشم پزشکی كو

 .برنامه آموزشی  مورد بررسی قرار گرفت
 

 

در كمیسیون دائمی معین   02/7/91برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی چشم پزشکی كودكان و انحراف چشم در تاریخ 

جهت  02/9/91زشکی و تخصصی در تاریخو به هشتادوهفتمین نشست شورای آموزش پمورد بررسی  وتصویب قرار گرفت 

 .تنفیذ ارایه گردید
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 : مقدمه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :  انگليسي و به فارسي دورهعنوان 

 
 

 

  : دوره تعريف
 

 

 

 

 

 
 

 

 :دوره به متخصصين مجاز ورود 

  

 كودكان و انحراف چشمچشم پزشکی 

Pediatric Ophthalmology & Strabismus 

  های قرنیه ناشی از بیماری نظیر كدورتهای داخل رحمی  ی از عفونتمادرزادی ناش یچشمهای  وجود بیماری

های  ضایعات چشمی ناشی از بیماریسرخجه ، توكسوپالسموز ، سیتومگالو ویروس و نظایر آن ، همچنین وجود 

 های كودكان متابولیک و نورولوژیک و ضایعات ناشی از رشد و تکامل كودكان و اختالف ماهیت برخورد با بیماری

های بزرگساالن ، موجب شد تا از چند دهه گذشته تاكنون ، تعدادی از متخصصین چشم ، مطالعات و  نسبت به بیماری

پزشکی  تا آنجا كه در حال حاضر ، رشته چشم. تجربیات خود را بر روی مشکالت چشمی كودكان متمركز كنند 

 . ای دست یافته است الحظههای قابل م و به موفقیت كودكان در دنیا پیشرفت چشمگیری داشته

شود ،  های چشمی كودكان بیش از پیش احساس می ما بعلت جوان بودن جمعیّت فعلی ، تمركز بر بیماری ردر كشو

در كشور « استرابیسم » تخصّصی تحت عنوان تکمیلی ها قبل ، یک دوره  لذا برای پیشبرد این منظور ، از سال

«  انحراف چشم و چشم پزشکی كودكان» تر تحت عنوان  ای كامل دوره به دوره اینک تبدیل این هم]اندازی شده و  راه

ن برنامه یای است كه برای تدو برنامه حاضر ، حاصل تالش كمیته [.پیشنهاد شده و مورد تصویب قرار گر فته است 

و جهت اجرا در اختیار تصویب  ،اند و كمیته مذكور نیز این برنامه را تدوین و پس از طیّ مراحل قانونی انتخاب شده

نماید تا در بازنگری برنامه  نظران استقبال میباین كمیته از نظرات ارزشمند صاح. های مجری قرار داده است  دانشگاه

پزشکی  امید كه این برنامه در ارتقای آموزش ، پژوهشی و خدمات تشخیصی و درمانی چشم. از آنها استفاده شود 

 . ته باشد كودكان نقش موثر و مفیدی داش

 تخصصیكمیته تدوین برنامه تکمیلی 

 چشم پزشکی كودكان و انحراف چشم

پیشگیری  ،  چشم پزشکی است كه در زمینه هزیرمجموعه رشت، چشم پزشکی كودكان و انحراف چشمدوره 

( مادرزادی و اكتسابی)كاتاراكت ، (استرابیسم)انحراف چشم  ،یوپی آمبل ،عیوب انکساری درمان تشخیص و  ، غربالگری

های متابولیک و نورولوژیک و بیماریضایعات چشمی در  ،های قرنیه كدورت ، ROP ،گلوكوم تشخیص  و پتوز

 .دارد تومورهای چشم فعالیت 

 .سال است 61تا از بدو تولد منظور از كودك ، سن *

 .باشند مجاز ورود به این دوره تکمیلی تخصصی میچشم پزشکی دارندگان مدرك دانشنامة تخصصی در رشتة 
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  : طول دوره آموزش

 
 

 

 (در بازنگري برنامه تكميل گردد:)تغييرات عمده اين برنامه نسبت به برنامه قبلي

 

 

 

  :دوره در جهان وايران  تاريخچه وسيرتكاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* American Association for Pediatric Ophtalmology & Strabismus 

 .ماه است   61طول آموزش در این دوره تکمیلی تخصصی 
 

 :در جهان
متوجه شد كه متاسفانه خطاهای ( 0225-6961) (Marshal M. Parks)بعد از جنگ جهانی دوم مارشال پاركز 

بادر استاد خود دكتر كاستنشود بدین سبب در كنار انجام می های چشم كودكان بیماریتشخیص زیادی در معاینه و 

(Costenbader)  و  كودكانرا شروع كرد و بدین ترتیب اولین دوره چشم پزشکی كودكان اولین آموزش چشم

و  كودكانفلوی چشم  612روع شد و تا روز مرگ خود سی شدر آمریکا در شهر واشنگتن دی انحراف چشم

 . استرابیسم تربیت نمود

AAPOS)و استرابیسم  كودكانمارشال پاركز اولین رئیس انجمن چشم پزشکی 
*
هم اكنون در كل . بودآمریکا  (

 و استرابیسم وجود دارد كه به نسبت جمعیت سیصد میلیونی آن به ازاءكودكان فلوی چشم  752آمریکا متجاوز از 

 . باشدنفر یک نفر می 975222 هر 

 :در ایران 
و در تهران آقای دكتر  و همکارانشیراز مرحوم دكتر عبدالرسول ستایش در شدر سالهای قبل از انقالب 

محمدحسین لشگری و گروهی از اساتید كه به تازگی از كشورهای آمریکا و اروپا به ایران مراجعت نموده بودند 

 ،دادند ولی متاسفانه تمام علمهای جراحی استرابیسم های جدید انجام میعملهای استرابیسم را با اصول و روش

شد بطوریکه بعضی از بیماران مجبور بودند به خارج از بندرت انجام میچشم بخصوص عمل بر روی عضالت مایل 

 . كشور اعزام شوند

زدیان با برای اولین بار در ایران بخش استرابیسم در بیمارستان فارابی توسط دكتر ضیاءالدین ی 6915در سال 

همکاری دكتر ایرج احدزادگان تاسیس شد و از آن به بعد كلیه عملهای جراحی استرابیسم در این بخش قابل انجام 

نژاد با ریاست دكتر حسین سالور و بخش اكولوپالستیک و استرابیسم در بیمارستان لبافی6972گردید سپس در سال 

در شیراز با ریاست دكتر عباس عطارزاده تاسیس گردید  انحراف چشمو  كودكانچشم پزشکی بخش  6911در سال 

خوشبختانه اكنون كلیه عملهای جراحی استرابیسم و درمان عوارض و عملهای جراحی مجدد آن در ایران انجام و 

 . شودمی

ا كه بعلمی چشم پزشکی كودكان زیر مجموعه انجمن چشم پزشکی ایران تشکیل شد  كمیتهنیز  6911در سال 

دارد  چشمگیریفعالیت  انحراف چشمو  كودكانچشم پزشکی های علمی ـ پژوهشی در زمینه  برنامه برگزاری

 . تشکیل شد

 

 :در این برنامه دیده شده عبارتنداز  تغییرات عمده این برنامه نسبت به برنامه قبلی

* 

* 

* 

* 

* 
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  :داليل نياز به اين دوره 

 

 

 

 

 
 

 : ده سال آيندهدوره در  در اين متخصصحدود نياز به تربيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 : موردنیاز است  در كشور انحراف چشمو  كودكانچشم پزشکی ، تداوم دوره استرابیسم در قالب بنا به دالیل زیر 
 

 .دكان های چشم كویری و درمان بیماریچشم و اهمیت پیشگهای سالمت  شاخصآگاهی مردم در مورد  .6

 بینایی قابل پیشگیری كم و از موارد نابینایی كاستن .0

 بینایی در كشور كم و ای ناشی از نابیناییهكاهش هزینه .9

 كشورهای پیشرفته علمی جهان های فلوشیپی  دوره موجود با برنامهسازی برنامه  همسان .4

چشم پزشکی نفر از جمعیّت كلّ ، یک نفر متخصّص در حیطه  975222در حال حاضر ، در كشور آمریکا به ازای هر 

ا بر نظر متخصّصین این حیطه تخصّصی در ایران ، پیشنهاد شده مشغول به كار است ، لیکن بن انحراف چشمو  كودكان

 . هزار نفر جمعیّت تقلیل داده شود 722نفر برای هر  6است كه با توجّه به شرایط كشور ، این نسبت به 

میلیون نفر در نظر 15سال آینده حدود  62درصدی نفوس ، جمعیّت كشور را در 5/6چنانچه با در نظر گرفتن رشد 

 . شود  نفر تخمین زده می 602حدود   ، 6422دیده در این حیطه تخصّصی در سال  م ، تعداد نیاز به متخصّص دورهبگیری

 62لذا ، با كسر این تعداد و كسر افرادی كه طیّ . حیطه مشغول به كارند این نفر در  12، حدود (  6992) در حال حاضر 

نفر تخمین زده  52الی  42سال آینده  62شد ، حدود نیاز برای  رسانی خارج خواهند های خدمت سال آینده از عرصه

 . شود  می

 لذا ، اصالح مشکالت . گیرد  ارتباط وی با محیط از طریق چشم صورت میتوسّط   ای از یادگیری انسان ، عمده بخش

كند و بر پیشرفت و تعالی جامعه  چشمی كودكان ، یک عمر ، یادگیری و ارتباط آنها را با جامعه تسهیل می

های طالیی برای كمک به اصالح  آموختگان این دوره با در نظر گرفتن این موضوع ، فرصت لذا دانش. اثیرگذار است ت

 . عیوب چشمی كودكان را نباید از دست بدهند 

  خدمات این گروه تخصّصی فارغ از هرگونه مالحظات سنّی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی ، فرهنگی ، اقتصادی و

 . پذیرد  ه همه نیازمندان بصورت یکسان انجام میموقعیّت اجتماعی ب

 های  های چشمی فرصت نظر به اینکه كودكان قادر به دفاع از حقوق خود نیستند و ممکن است ، در جریان بیماری

 . طالیی را از دست بدهند ، الزم است ، از حقوق آنها به انحاء گوناگون دفاع شود 

 ای ،  رعایت  اخالق حرفه: یر در كلیه شئون بایستی بر موضوعاتی نظLife Long Learning نگری  ، جامع و جامعه

 . تاكید بعمل آید 
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                                                                                  :Mission(:ماموريت)رسالت 
 

 
 

 

 

                                                                           :Vision(:چشم انداز)دورنما
                    

 
                    

 

 

                                           Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                      :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش 
 .شوند  اي ـ مديريتي ـ و حمايتي هستند كه برحسب رشته انتخاب مي ها معموالً تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي ـ آموزشي ـ پژوهشي ـ مشاوره نقش

 

 

 

پیشگیری ، های رسالت این دوره، تربیت نیروی انسانی آگاه، توانمند و متعهد است كه در جهت ارائه خدمات، در زمینه

به جامعه اقدام نمایند و  انحراف چشمو  كودكانچشم پزشکی تخصّصی ، در حیطه ژوهش ، آموزش و پ تشخیص، درمان

 .را مستمراً ارتقاء دهند فرایند  این

انحراف و  كودكانپزشکی  چشمتخصّصی در حیطه استانداردهای آموزشی سال آینده در زمینه  62انتظار آن است كه در 

در زمره كشورهای در منطقه خاورمیانه جود ، مومطلوب ضمن حفظ وضعیّت استانداردهای جهانی دست یابیم و به  چشم

  . و تولید علم با بهترین كشورها در منطقه رقابت كنیمپژوهشی همچنین در ارائه خدمات ،  برتر باشیم

 : رود دانش آموختگان این دوره، قادر باشندانتظار می 

 برقرار نمایند ای حرفه همراهان و اعضای تیم سالمت ارتباط مناسب -با بیماران . 

 با به كارگیری راهکارهای مختلف، وضعیت سالمت جامعه را ارتقاء بخشند. 

 یصی، درمانی و مراقبتی بیماران مرتبط با این دوره را با تسلط و مهارت كافی انجام های پیشگیری، تشخروش

 . دهند

 مهارت كافی بدست آورند انحراف چشمو  كودكانهای چشم برای انجام غربالگری بیماری . 

 ددر نظام پژوهشی بین دانشگاهی در سطح كشور، در زمینه تخصصی خود همکاری و تعامل سازنده داشته باشن . 

 های مختلف را داشته باشندتوانائی كافی در آموزش رده . 

 ای را در تمامی شرایط رعایت نمایند  اخالق حرفه مبانی . 

 -موزشیآ -ایمشاوره -بتیتشخیصی، درمانی و مراق -كننده  پیشگیریهای آموختگان این دوره در جامعه نقشدانش

  . كنند مدیریتی ایفا میو پژوهشی 
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                                                                   :Tasks:آموختگان دانش اي حرفه يفاوظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 :  كننده در نقش پیشگیری( الف

 به مسئولین بهداشتی و ارائه گزارش آنتحت پوشش در جمعیت كودكان  چشمیشناسایی مشکالت  -

 و نظارت بر آن های غربالگری مرتبط برنامههمکاری در مشاركت و  -
 

 : تشخیصی ـ درمانی ـ مراقبتی در نقش ( ب

 مسئولین نظام سالمت  و همراهان، اعضای تیم سالمت ، والدین یا با بیماران ای حرفه برقراری ارتباط -

 ا گرفتن شرح حال تخصصی از بیماران و معاینه آنه -

 درخواست آزمایشات پاراكلینیکی مورد نیاز -

 مندرج در این برنامه  اقدامات تشخیصیانجام  -

غدد های مربوطه با تاكید بر كودكان و فوق تخصصهای تخصصی از سایر متخصصین شامل درخواست مشاوره -

  و غیره پزشکروان -عفونی ـ روماتولوژی -و بینیگلو گوش و  –ژنتیک و متابولیک  -نورولوژی ریز ـ درون

 یص بیماریخشت -

 ثبت اطالعات پزشکی بیماران  -

 های مورد نیازجراحی و تجویز عینک اصالح كننده،  دارو درمانی -

 پیگیری و مراقبت از بیماران  -
 

  : ایدر نقش مشاوره( ج
مانند )یگر های دهمکاران نظام سالمت و سازمان ، همراهانوالدین بیماران یا ارائه مشاوره تخصصی به بیماران،  -

 (و شورای عالی پزشکی یسازمان نظام پزشکی، پزشکی قانون
 

 : در نقش آموزشی( د

تیم سالمت ، همچنین آموزش دانشگاهیان و  همراهان، اعضای والدین یا آموزش موضوعات مرتبط به بیماران، -

 .جامعه ، در صورت نیاز 

 های مختلفهبرای رد راهنماهای آموزشی مرتبط درمانی و مراقبتی مشاركت در تدوین -

 های آموزشی با نظام سالمت تدوین دستورالعملدر همکاری  -
 

 در نقش پژوهشی( هـ

 و ارائه آن به مسئولین نظام سالمت در منطقه تحت پوشش های تحقیقیپیشنهاد طرح -

 در صورت نیازمرتبط با حیطه تخصصی ، بین دانشگاهی و بین كشوری های كشوری همکاری در پژوهش  -
 

 در نقش مدیریتی  (و
 در واحدهای تخصّصی مرتبط در صورت نیاز پذیرفتن مسئولیت و ارائه خدمات مدیریتی  -

 ای بهداشتی و درمانی در حیطه تخصّصی مرتبط هایفای نقش در سیاست گذاری -
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 Expected Competencies & Procedural Skills   : توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار

 (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها: الف    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : گردآوري و ثبت اطالعات 

  موًثر حرفه ایبرقراری ارتباط 

 تخصصی اخذ شرح حال 

   بیماران تخصصی ارزیابی و معاینه 

 ت پاراكلینیکیدرخواست منطقی آزمایشا 

 وتنظیم مدارك پزشکی تشکیل پرونده ، ثبت اطالعات 

 

 :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا

  ادغام یافته های بالینی وپاراكلینیکی  مرتبطتفسیرآزمایشات پاراكلینیکی 

  استنتاج و قضاوت بالینی 

 تشخیص بیماری 

 بیمار حل مساله  جهت تصمیم گیری بالینی 

 

 (: Patient Management) داره بيمار ا

  مراقبت از بیمار (Patient care ) 

   تجویز منطقی دارو( نوشتن  نسخه دارویی و order ) 

 و اجرای آن برای بیمار تشخیصی ـ درمانی  نتخاب مناسبترین رویکردا 

  مشاوره پزشکی و ارائه درخواست 

 ارجاع بیمار های الزم و  ایجادهماهنگی 

 ار آموزش بیم 

  پیگیری بیمار 

 

 : توانمندي هاي ديگر 

  پژوهش 

 مدیریت  و رهبری 

 ارائه مشاوره های تخصصی 

 بیماران  ودفاع از حقوق حمایت 

 طبابت مبتنی بر شواهد 

 کییاستفاده از رایانه وجستجوی اطالعات علمی در منابع الکترون 

 در حیطة تخصصی پایش سالمت جامعه 

 .مقاطع بر آن ها مسلط خواهند شداین صی خود ، اكثر توانمندیهای فوق را كسب ودر دستیاران در طول دوره تخص:تذكر 
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 : (درماني–اقدامات تشخيصي )رت هاي پروسيجرالمها: ب

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 :دارند ( همپوشاني)تداخل در انجام بعضي پروسيجرها كه با اين دوره  ياسامي رشته ها يا دوره هاي

 

 

 
 

 

 حداقل تعداد دفعات  (procedure)پروسیجر 
 انجام مستقل برای یادگیری

 نفر 522 و درمان آمبلیوپیبینایی، تعیین عیوب انکساری  حدتبررسی 

 مورد 652 عمل روی عضالت افقی

 مورد  52 عمل روی عضالت عمودی و مایل 

 مورد  02جمعا  ( كودكانكت اكاتار)سگمان قدامی 

 مورد  92جمعاً  ید ییست درموك -پتوز -سونداژ) كودكاناعمال اكولوپالستیک 

 نفر  92جمعا (Screen  ROP : )سگمان خلفی

 مورد 92جمعا  تزریق توكسین بوتولینوم در عضالت خارجی چشم

 .است "تجربه"كسب "و  "یادگیری"ارقام فوق جهت : تذكر 

و  گلوگوش و  -ریز  درونغدد  -ژنتیک -نورولوژی - كودكانای هرشته با این دوره در بعضی اقدامات تشخیصی و درمانی

كودكان همپوشانی دارد ولی در هیچیک از موارد ذكرشده تداخل  قلب -پوست -روماتولوژی -عفونی-جراحی اعصاب  -بینی

    . کل بایستی كار ، در تیم چندتخصّصی انجام شود در موارد مش. شود  ای ایجاد نمی حرفه
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                                                            :Educational Strategies  :راهبردهاي آموزشي 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :های غالب آموزشی در این دوره به شرح زیرند  فنون و روش

 های سرپائیآموزش -

 راندها و گراند راندهای آموزشی -

 CPCهای درون بخشی و بیمارستانی، ژورنال كالب و برقراری كنفرانس -

 های مختلف به همراه استاد به منظور آموزشهای بخششركت در مشاوره -

 آموزشی نظیر كارگاه روش تحقیق و غیرههای كارگاه برگزاری -

 های كوچک و تحلیل بیماران دشوار بحث در گروه -

 تر جهت افزایش تجربه آموزشیهای پایینمشاركت فعال در آموزش رده -

 تر های پایینشركت در اطاق عمل و آموزش جراحی به رده -

 Wet Labآموزش در  -

 (  self study) خودآموزی  -

 Elearningآموزش مجازی -

 ها و فنون دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشیروش -

 

 : این برنامه بر راهبردهای زیر استوار است 

 تلفیقی از دانشجو و استادمحوری   (  task based) یادگیری مبتنی بر وظایف 

 (  community oriented) یادگیری جامعه نگر   (  problem based) یادگیری مبتنی بر مشکل 

 (  hospital based) آموزش بیمارستانی   (  subject directed) یادگیری مبتنی بر موضوع 

 یادگیری سیستماتیک   (  evidence based) یادگیری مبتنی بر شواهد 

 elective و در بخش كوچکی از دوره  compulsoryآموزش  از دیسیپلینری همراه با ادغام موضوعی در صورت نی مولتی
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  :ساختار كلي دوره آموزشي

 ـ اقدامات محتوی بخش،واحدیا عرصه آموزش
 مدت زمان

 (ماه)

های درس،  های آموزشی، كالس كارگاه

 ها نسها و كنفرا كالب ژورنال

نویسی ـ عناوین آموزشی  های روش تحقیق ، مقاله كارگاه

 موردنیاز در طول دوره  

طبق برنامه 

تنظیمی 

 بخش

هر روز ، در  ویزیت بیماران بستری چشم چشم پزشکیحضور در بخش 

 طول دوره

انحراف چشم حضور در درمانگاه 

 (استرابیسم)

ای سه  هفته ویزیت بیماران سرپایی

 روز ، در 

 دوره طول

ای دو  هفته  اعمال جراحی بر اساس كوریکولوم های دیگر توضیحات برنامه چشم  عمل تاقحضور در ا

 روز ، در 

 طول دوره

روز  9 ماه 0 كت در كودكان و درمان آنهااآشنایی با اعمال كاتار سگمان قدامی

 در هفته

 روز 9 ماه 6 آشنایی با بیماریهای رتین و درمان آنها سگمان خلفی

 در هفته

چشمی  و عضالتو اعصاب  opticآشنایی با بیماریهای عصب  نوروافتالمولوژی

 ها و عوارض چشمی ناشی از این بیماری

روز  9 ماه0

 در هفته

های ترمیمی و پالستیک كودكان و  آشنایی با جراحی جراحی پالستیک و ترمیمی چشم 

 آشنایی با بیماریهای مجاری اشکی اربیت وبکارگیری آن 

 پلک كودكان و درمان آنها

روز  9 ماه 6

 در هفته

 

 :توضیحات
 

  مشاركت در كارهای تحقیقاتی و تدوین مقاالت در طول دوره انجام خواهد شد. 

  با نظر مدیر برنامه تنظیم طبق آیین نامه مربوطه با هماهنگی مرخصی استحقاقی در طول دوره

 . شود  می
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 (:به تفكيک هر بخش)ران بايد در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند هايي كه دستيا عناوين مباحث و مهارت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :در این بخش ، دستیاران با موارد زیر آشنا شده، آنها را تحت نظارت استادان مربوطه انجام خواهند داد

 : در بخش سگمان قدّامی 
  جرّاحی كاتاراكت مادرزادی كودكانتشخیص و  

 

 : در بخش سگمان خلفی 
 تشخیص بیماری های شبکیه در كودكان 

 تشخیص تومورهای داخل چشمی 

 تشخیصROP  

 

 

 : در بخش جرّاحی ترمیمی و پالستیک چشم كودكان 
 های پلک درمان افتادگی 

  كیست درموییددرمان 

 های پلک و پتوز در كودكان  جرّاحی 

 یدو كیست درمویانسداد مجاری اشکی كودكان  جراحی 

 

 : در بخش نوروافتالمولوژی 
  آشنایی باLow Vision و بیماری های عصب بینایی در كودكان 

 ای وابسته به چشم آشنایی با اختالالت اعصاب جمجمه 
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  :عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني اعم از  عناوين دروس

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The program will include teaching in at least the following subject areas: 

1. Strabismus  
a- Anatomy, physiology, neuroanatomy.  

b- Sensory adaptation and testing  

c- Amblyopia diagnosis and treatment  

d- Refraction management  

e- Esodeviations and exodeviaions  

f- Vertical and incomitant strabismus  

g- Ophthalmologic syndromes   

h- Nystagmus, diagnosis and treatment   

i- Surgery; primary and complex  

j- Botulinum toxin Injection 

k- Interpretation of eye movement recordings  

 

2. Pediatric ophthalmology  
a- vision development in infancy and childhood  

b- embryology  

c- neonatal ophthalmology including retinopathy of prematurity  

d- genetic, inborn error of metabolism, and syndromes involving the eye  

e- elctrodiagnostic testing 

f- ocular manifestations of systemic disease in children  

g- vision and learning; dyslexia  

h- vision screening 

i- treating the visually handicapped child; low vision management  

j- pediatric ocular trauma 

k- pediatric ocular tumors  

l- ultrasound, CT scan and MRI in pediatric ophthalmology  

 

3. Following areas related to pediatric ophthalmology and vision development  
a- external ocular disease  

b- lacrimal disorders  

c- lid disorders  

d- uveal disorders  

e- lens disorders  

f- pediatric glaucoma; primary and secondary  

g- retinal and vitreous  

h- neuro- ophthalmology  

 
 

 آكادمی چشم پزشکان آمریکا
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 :از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود

 در حوزه نوع دوستي -لفا
 .منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند (6

 .در مواجهه با بیماران  مختلف عدالت را رعایت كنند (0

 .در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی،  روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشند (9

 .در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت كافی صرف نمایند (4

 . ا و آالم بیماران توجه داشته باشندبه خواسته ه (5

 . منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت كرده و از آن دفاع كنند (1

 در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت -ب
 .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافی داشته باشند (6
 .به سواالت بیماران پاسخ دهند (0

 .شیوه در اختیار وی وهمراهان  قرار دهنداطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین  (9

 .داشته باشندسازنده  از دخالتهای بی مورد در كارهمکاران پرهیز نمایندو با اعضای تیم سالمت تعامل  (4

 . در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند (5

 . جازه بگیرندبرای مصاحبه، انجام معاینه و هر كار تشخیصی درمانی از بیماران ا (1

در رابطه با پیشگیری از تشدید بیماری، بروز عوارض، ابتالی مجدد، انتقال بیماری و نیز بهبود كیفیت زندگی بـه   (7
 .طور مناسب به بیماران آموزش دهند

 در حوزه شرافت و درستكاري -ج
 .راستگو باشند (6
 . درستکار باشند (0

 .رازدارباشند (9

 .حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند  (4

 در حوزه احترام به ديگران -د
 . به عقاید، آداب ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند  (6

 .نام ومشخصات وی را با احترام یادكنندبیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته ،  (0

 . به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند (9

 .یم درمانی احترام بگذارندبه همراهان بیمار،همکاران و كادر ت (4

 .وضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای باشد (5

 در حوزه تعالي شغلي -ه

 .انتقاد پذیر باشند (1
 .محدودیت های علمی خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و كمک بخواهند (2

 .به طور مستمر،دانش و توانمندیهای خود را ارتقاءدهند (3

 . سب را مطابق با امکانات ودستاوردهای علمی در دسترس انجام دهنداقدامات تشخیصی درمانی منا (4

 . استانداردهای تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت كنند (5
 

 :ازدستياران(Professionalism)انتظارات اخالق حرفه اي 

I -اصول اخالق حرفه اي 
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انتظار میرود، دستیاران، در راستای تحکیم اخالق حرفه ای در محیط های آموزشی با كمک استادان خود در جهت 
 :اقدامات زیر تالش نمایند

 

 :مناسب  (Setting)ه فراهم كردن شرايط  فيزيكي كمک ب
   فراهم ساختن شرایط مناسب به منظور رعایت حریم شخصی وخصوصی در محیط های آموزشی ودرمانی

 نظیراستفاده از پرده و پاراوان در هنگام معاینات وغیره
 اتاقی مادر و كودك در بخش های مربوطه فراهم كردن سیستم هم 

 ، برای بیماران ایمن  مطمئن وایجاد محیط مناسب 

 

 :كمک به اصالح فرآيندهاي اجرايي 
  همکاری با مدیران اجرایی بیمارستان در جهت اصالح فرآیندهای اجرایی نظیر فرایند های جاری در بخش های

نی پذیرش ، بستری ، تامین دارو ، تجهیزات وترخیص بیماران به طوری كه بیماران سردرگم نشوند و امور را به آسا
 .طی كنند

 تکریم مراجعین و كاركنان بیمارستان ها 

  توجه به فرایندهای اجرائی بیمارستان در جهت تسهیل ارائه ی خدمات ورفاه حداكثری بیماران وارائه ی
 پیشنهادات اصالحی به مدیران بیمارستان

 

 :كمک به فراهم شدن جومناسب آموزشي 

  محیط های آموزشیمشاركت در ایجاد جو صمیمی و احترام آمیز در 
 تالش در جهت حذف هرگونه تهدید و تحقیر در محیط های آموزشی 
  همکاری های مناسب و موثربین بخشی و بین رشته ای 

 سازمان دهی و مشاركت در كارهای تیمی 

 تشویق به موقع عملکرد مناسب كاركنان، دستیاران سال پایین تر و فراگیران دیگر 

 ئولین آموزشیمشاركت در معرفی الگوها به مس 

  مشاركت فعال در تقویتRole modeling 

  تالش در جهت تقویت ارتباطات بین فردی 

 مشاركت وهمکاری در تدوین ارائه ی دستورالعمل های آموزشی به فراگیران(Priming) 

 رعایت حقوق مادی ،معنوی واجتماعی استادان،دانشجویان واعضای تیم سالمت 

 :ترويج راهبرد بيمار محوري 
 با هرنژاد ، مذهب ،سن ، جنس )ایت از حقوق مادی ، معنوی و پزشکی بیماران اعم از جسمی ، روانی و اجتماعی حم

 ، در تمام شرایط( و طبقه اقتصادی اجتماعی

 بیمار و والدین آنهادر جهت رعایت حقوق یا والدین بیمار اطمینان بیمار  جلب اعتماد و 
  پیش سالمی ، خوشرویی ، همدردی ، امید دادن ، و غیره: نظیرلدین وا وارتباط اجتماعی مناسب با بیماران 
  در تمامی شرایطو والدین آنها پاسخگویی با حوصله به سواالت بیماران 

 دستیاران تر و به دستیاران سال پایین و والدین آنها آموزش نحوه ی پاسخگویی مناسب به سواالت بیماران
 فراگیران دیگرتخصصی 

 همچنین معرفی دستیاران سال پایین تر ،  او یا قیم یا والدین و  نوان  پزشک مسئول به بیمارمعرفی خود به ع ،
 و والدین آنها  كارورز ، كارآموز و پرستار با نام و مشخصات به بیماران

II -راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:  
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 ی پرسش از عادات غذایی ، خواب ، استحمام و تمایالت رفاهی بیماران و كمک به فراهم كردن شرایط مورد نیاز برا
 آن ها

 توجه به بهداشت فردی بیماران. 

  در راند های آموزشی و كاریو همراهان آنها توجه به كمیت و كیفیت غذای بیماران 

  خصوصی رعایت حریم توجه به نیاز های بیماران برای اعمال دفعی آسوده در راند های آموزشی و كاری با تاكید بر
 آنان

  توجه به ایمنی بیمار(Patient Safety)  دركلیه ی اقدامات تشخیصی ودرمانی 

  متقاضی ، با هر آیین و  ، والدین ، یا همراهان كلیه بیمارانمناسک مذهبی كمک درفراهم كردن شرایط آسان برای
 .مذهب در بخش ، به ویژه ،برای بیماران در حال استراحت مطلق 

  در كلیه شرایط و والدین احترام به شخصیت بیماران. 

 اران در هنگام معاینات پزشکیپوشش مناسب بیم 

 احترام و توجه به همراهان و خانواده بیماران 

  تجویز هرگونه دارو ، آزمایش و تجهیزات درمانی با توجه به وضعیت اقتصادی  ونوع پوشش بیمه ای بیماران و
 اجتناب از درخواست آزمایشات غیرضروری

 استفاده مناسب از دفترچه و تسهیالت بیمه ای بیماران 

 رتباط با واحدها و مراجع ذی صالح نظیر واحد مددكاری ، در باره رفع مشکالت قابل حل بیمارانا 

  بیماران برای انجام معاینات و كلیه پروسیجرهای تشخیصی و درمانیوالدین اخذ اجازه و جلب رضایت 

  در تصمیم گیری ها، والدین یا قیم آنها رعایت استقالل و آزادی بیماران 

  و والدین آنها بیماران ( راز)افشای مسائل خصوصی  خودداری از 

 مدت تقریبی بستری  –هزینه ها :بیماران در باره ی مسائل تشخیصی درمانی نظیر والدین  ی اطالعات الزم به ئهاار
 (.در صورت عدم اطالع، بایستی فرد به مسئول مربوطه ارجاع شود) وغیره

 :به معنای   STEEPدرمجموع ،رعایت 
 به بیماران  (safe)ئه ی خدمات ایمن ا را  -
 به بیماران  (Timely)ارائه ی خدمت به موقع   -

 به بیماران  (Expertise)ا رائه ی خدمت با علم وتجربه ی كافی    -

 به بیماران  (Efficient)ا رائه ی خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح   -

 ر كلیه ی شرایطد  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوریت بیمار    -
 

 :مشاركت و ترغيب آموزش و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق 

 تر و فراگیران دیگرآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه ای به دستیاران سال پایین 

 مشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه ای به دستیاران سال پایین تر و دانشجویان 
 ماران ، مقررات آموزش یا اطالع رسانی منشور حقوقی بیDress Code  و مقررات اخالقی بخش به دستیاران سال

 تر و فراگیران دیگرپایین

  گزارشات صبحگاهی : اشاره مستمر به نکات اخالقی در كلیه فعالیت ها و فرآیند های آموزشی نظری و عملی نظیر
 ، راندها ، كنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق های عمل 

 های جاری بخش در جلسات هفتگی با حضور استادان، دستیاران و فراگیران دیگرنقد اخالقی فرآیند 

  فراهم كردن شرایط بحث و موشکافی آموزشی در مورد كلیه سوء اقدامات و خطاهای پزشکی Malpractices ) 
 پیش آمده در جلسات هفتگی با حضور استادان، دستیاران و فراگیران دیگر(

  های مختلف ، در برنامه های آموزش بیمارانمشاركت دادن فراگیران رده 

 :تر و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله جلب توجه مستمر دستياران سال پايين
 برخورد احترام آمیز با نسوج ، اعم از مرده یا زنده 
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 برخورد احترام آمیز با اجساد فوت شدگان 

 همدردی با خانواده فوت شدگان 

  آید  در مواردی كه ارتباط تخصصی پیش میاحترام به حقوق جنین . 

 تجویز منطقی دارو و در خواست های پارا كلینیک 

  رعایتClinical Governance  در كلیه ی تصمیم گیری های بالینی ، تجویز ها واقدامات تشخیصی درمانی 

 :پايش و نظارت  مستمر فراگيران 

  كشیک های  –درمانگاه  –راندهای كاری و آموزشی  – گزارشات صبحگاهی) حضور در كلیه برنامه های آموزشی
و نظارت بر حضور سایر فراگیران از طریق واگذاری مسئولیت ، ( و غیره  –سی پی سی  –تومور بورد  –شبانه 

پیگیری تلفنی و حضوردر كشیک ها ، سركشی به درمانگاه ها و اورژانس ها و نظایر آن ، به منظور ایجاد تدریجی 
 ری اجتماعی  در خود وفراگیران دیگرمسئولیت پذی

 حضور به موقع بر بالین بیماران اورژانس 
  از ( عملکرد ارتباطی اجتماعی ، نحوه پوشش ، نظم  و انضباط ) توجه به عملکرد عمومی خود و فراگیران دیگرنظیر

 ن خود ، ارائه بازخورد به فراگیران دیگر وتاكید بر الگو بود Dress Code طریق رعایت مقررات 

 اخذ شرح حال ومعاینات تخصصی بیماران ، درخواست ) توجه اكید به عملکرد تخصصی خود و فراگیران دیگرنظیر
منطقی آزمایشات ، تفسیر و ادغام یافته ها ی بالینی و پارا كلینیکی ، استنتاج و قضاوت بالینی ، تشخیص بیماری 

اب و انجام اقدامات درمانی ، طرز درخواست مشاوره های ، تصمیم گیری های بالینی ، تجویز منطقی دارو ، انتخ
از ( پزشکی ، ارجاع بیماران ، اقدامات پژوهشی ، استفاده از رایانه و نرم افزار های تخصصی و پیگیری بیماران 

طریق اهمیت دادن به تکمیل مستمرالگ بوك و جلب نظارت مستقیم استادان به منظور كاستن از فراوانی سوء 
  (Malpractices )ها و خطاهای پزشکیعملکرد 

 های كمیته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل   رعایت اخالق پژوهشی در تدوین پایان نامه ها. 

 اجتناب اكید از انجام تحقیقات به خرج بیماران وانجام روش هایی كه دستیاران به آن تسلط ندارند. 

 ی پزشکی ، به طوری كه در حال حاضر و آینده به سهولت قابل  اهمیت دادن به نحوه تکمیل و تنظیم پرونده ها
 . استفاده باشند 

  
 

 

 
  تا حدی كه دانش و فناوری روز چشم آنان نگهداری و حفظ چشمان بیماران ، عملکرد طبیعی آنها و حفظ زیبایی

 .دهد  اجازه می

 شانس بیمار برای  باال بردنمنظور  اهمیت دادن به وقت های طالیی كمک به بیماران و اجتناب از فوت وقت به
 های خود زندگی یا حفظ چشم

 : توضيحات 
 . است ( ی فرایندها  طراحی و ارائه)  Primingو  Role modelingای ،  شیوه اصلی آموزش اخالق حرفه* 
 . یزی نماید ر بخش موظف است ، در موضوعات موردنیاز برای آموزش نظری و عملی دستیاران و فراگیران دیگر برنامه* 
 .حسن اجرای موارد فوق به عهده مدیر برنامه است* 

III- اي مرتبط با رشته نكات اختصاصي اخالق حرفه : 
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                       :References: كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است منابع درسي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :  توضيح
شد و این تعیین خواهد دوره  توسط هیئت ممتحنه ،های موجود نامه بر اساس آئین منابع آزمونهای كشوری، (6

 . اجرای این برنامه  منابع راهنمایی است برای

 . شده در دسترس است  در مورد كتب ، منظور آخرین نسخه چاپ( 0

 .شوند  در مورد مجالت ، منظور مجالتی است كه در طول دوره دستیاری منتشر می( 9

 

 :كتب اصلي -لفا
1- Basic and clinical science course section 6, 3 American academy of 

ophthalmology  

2- Kenneth wright, pediatric ophthalmology and strabismus  

3- Duane’s clinical ophthalmology volume 1(Part Strabismus &Refraction)- 

6(Ped.Surgery) 

4- Von noorden binocular vision and ocular motility  

5- Arthour Rosenbaum clinical strabismus management  
6- Harley pediatric ophthalmology and strabismus  

7- Eugene Helvestone. Atlas of Strabismus Surgery. 

8- Taylor and Hoxt Pediatric Opthalmology  

9-  Bradsky Pediatric 
 

 

 :مجالت اصلي -ب

 
1- journal of pediatric ophthalmology and strabismus   

2- journal of AAPOS (American Association for pediatric ophthalmology and 

strabismus)  

3- strabismus  

4- ophthalmology  
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                                                                            :Student Assessment:ارزيابي دستيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     :دستياران شرح وظايف 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :(Assessment Methods)روش ارزیابی-الف

 كتبی   -

 شفاهی  -

-  DOPS  

بوك ـ مقاالت و  شده ـ الگ ای انجام های دوره مرات ارزیابین: فولیو شامل  و ارزیابی پورت -

 های آموزشی به اجرادرآمده ـ تذكرات و تشویقات  ها ـ فعالیت نوشته

 912ارزیابی  -

  Log bookارزیابی -

 

 :(Periods of Assessment)دفعات ارزیابی: ب 

 مستمر -

 ( ماه  1هر ) ای  دوره -

 مصاحبه شفاهی در آخر دوره  -

. نمایدمواردی كه گروه بر آن تاكید می. شده است ههای مربوطه آورددر آئین نامه دستیاران شرح وظایف قانونی 

 :عبارتند از

 های چرخشیدوره و اهكنفرانس -هدرمانگا -اطاق عمل -بخش درشده  تنظیمو طبق برنامه حضور منظم  -

 جلسة ژورنال كالب 62ادارة حداقل  -

 .باشدشده در طول دوره چاپ رسیده پذیرش یا به  پژوهشیمقاله كه در یکی از مجالت معتبر 6حداقلنگارش  -

 نوشتن حداقل یک پروپوزال تحقیقاتی و انجام ان زیر نظر اساتید گروه -

 های تحقیقاتی بخش مشاركت در طرح -

 مربوطه های انجام مشاوره -

 شركت در برنامه های آنکالی -

 یک پروژه تحقیقاتی  حداقل مشاركت در -

 شركت در برنامه های آموزشی وپژوهشی طبق برنامه تنظیمی  -

ضروری است كه تعداد كشیکها و سطح مسوولیت فرد در چرخشها طبق ضوابط بخش مربوطه و با هماهنگی  -

 .مدیر برنامه تعیین گردد

-  
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  (  :رتبه  –گرايش  –تعداد  )براي اجراي برنامه اقل هيئت علمي مورد نياز حد

 

 

 

 
 

 : براي اجراي برنامه  مورد نياز ديده دورهكاركنان 

 

 

 

 :مورد نياز  صصيتخ فضاهاي

 

 

 

 

 

 :در سال  مورد نياز هاي اصلي يتعداد بيمارحداقل  تنوع و

 

 

 

 
 
 

 

 :براي تربيت يک دستيار ورودي  تعداد تخت مورد نياز

 

 

 

 

 نفر  6ارتوپتیست یا اپتومتریست، حداقل 

 

 تعداد بیماری

  522  استرابیسم

  622 سگمان قدامی

  622 سگمان خلفی

 622 اكولوپالستیک، مجرای اشکی و اربیت 

 

را  مربوطه  مدرك تخصصی فلوشیپی معتبر دارای  (نفر دانشیار 0 یانفر استاد  6كه حداقل )سه نفر هیات علمیحداقل 

 .ته باشندداش

و  انحراف چشم -درمانگاه  نروافتالمولوژی -های تخصصی قرنیه ـ رتین ـ پالستیک و ترمیمی  درمانگاه -

  پزشکی كودكان  چشم

 اختصاصی  عملهای  اطاق -

 بخش بستری  -

 بخش رفراكشن  -

 .تخت اختصاص داده شده در بخش چشم پزشکی مورد نیاز است 4حداقل 

 

 ران موجود بخش مدنظر قرار خواهدگرفتدرارزشیابی هابر اساس كل دستیا:توضیح
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  : مورد نياز تجهيزات تخصصي

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :مورد نياز  و متخصصين رشته هاي تخصصي

 

 

 

 

 
 

 

 :اجراي برنامه هستند معيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به

 

 

 

  Trail Frameرتینوسکوپ ، جعبه عینک و 

Amblyoscope و اسالیدهای مربوطه 

Chart Projector و دید دو چشمی ،جهت امتحان دید كودكان 

Hess Screen  یاLancaster Test 

Indirect Ophthalmoscope 

Autorefractor  كودكانمناسب  
 

  Optional)ترجیحا)های الکتروفیزیولوژی چشم گیری تستوسایل مورد نیاز برای اندازه -

 یس  نزدیک سگیری استرئوپدستگاه اندازه

- Torticulometer 

- Red Filter Ladder 

 پریمترگلدمن برای بررسی دیپلوپی دو چشمی و میدان دید دو چشمی

 تست دید رنگ 

 Tonopen 

 Optional)ترجیحا)  Retcamدستگاه  -
Bagoli istriated glosses  

Worth four dats 

 : های مورد نیاز ها یا دوره رشته : های مورد نیاز تخصص 
 سگمان قدامی نورولوژی 

 سگمان خلفی  متابولیسم و غدد
 نوزادان ژنتیک 

  قلب و عروق 
 روماتولوژی و عفونی 

 جراح اعصاب
 ی چشمپالستیک و ترمیمفلوشیپ جراحی 

 وگلوكوم نوروافتالمولوژیفلوشیپ  

 

  
 

 : د دانشگاهی مجاز به راه اندازی این برنامه است كه دارای ویژگی های زیر باش

 . دارای دوره تخصصی مورد تائید در رشته چشم پزشکی باشد * 

 . دوره ، در دوره تخصصی فارغ التحصیل داشته باشد  62حداقل * 

 . واجد حداقل های مندرج در این برنامه باشد 

 . دوره ، در دوره تخصصی فارغ التحصیل داشته باشد  62حداقل * 

 .باشد  واجد حداقل های مندرج در این برنامه -
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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

 

 

 

 

 

 

 :شرایط زیر ارز شیابی خواهد شد این برنامه در

 تکمیلی تخصصی دوره از اجرای دوره  0 /سال5گذشت -6

 تغییرات عمده فناوری-0

 تصمیم سیاستگذاران اصلی مرتبط با برنامه-9

 

 : شود  های زیر انجام می ارزشیابی برنامه به روش

 انپایان آن از دستیار دوره ونظرسنجی ساالنه در طول هر  -

  انحراف چشمو  كودكاننظرسنجی ساالنه از اعضای هیئت علمی بخش چشم پزشکی  -

 پزشکی  رشته چشم/  نظرسنجی ساالنه از اعضای هئیت ممتحنه بورد -

 و ارائه تحلیلی نکات ضعف و قوت برنامه آموزشی درگیرهای ارش ساالنه روسای بخشگز -

 آموختگان بررسی عملکرد دانش -

 و پزشکی قانونی  گیری میزان شکایات و قصور پزشکی و بررسی تحلیل آن به كمک سازمان نظام پزشکیپی -

آموزشی و معاونت پژوهشی دانشگاه محل ها و ها تخصصی توسط بخشنامهها و پایانها، پژوهشبررسی مقاله -

 آموزشی

 های مجری  از دانشگاههای وزارت متبوع ارزشیابی بازدیدهای استخراج اطالعات حاصله از -

 . ارزشیابی برنامه ، واحد نظارت و ارزشیابی وزارت متبوع با همکاری كمیته تدوین برنامه است متولّی 

گیرند و ها در گروه تدوین مورد تحلیل قرار مییندها و شاخصها ، ارزیابی فرآها، بررسیت حاصل از نظرسنجیاطالعا

 . گرددریزی ارائه میملحوظ نمودن تغییرات الزم، برنامه جدید، با پیشنهادات جدید به كمیسیون تدوین و برنامه پس از

 :شودها و معیارهای زیر در نظر گرفته میدر ارزشیابی برنامه، شاخص

 آموختگان میزان رضایت دانش

 میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده 

 آموختگان میزان تسلط عملی دانش

 آموختگان میزان شکایت قانونی از دانش

 آموختگان منتشر شده توسط دانش یمیزان مقاالت داخل

 آموختگانمیزان مقاالت خارجی منتشر شده توسط دانش

 ای برنامهمیزان رضایت متولیان اجر
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 هاي آموزشي ستانداردهاي ضروري برنامها

 .مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفته باشد ی برنامهضروري است ، *

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

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

 .، در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد  ظرفیت پذیرش دستیارضروري است ، * 

 . بيني شده است باشد  كه در برنامه پيش حدود نیاز كلی كشورضروري است ، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين * 

ي موورد ارزيوابي در    هاي عموومي و اختصاصوي منودرج در برناموه     قابل قبولي ، منطق با توانمندي بوك الگ انضروري است دستيار* 

 . اختيار داشته باشند 

تكميل و توسط استادان مربوطه پوايش و نظوارت شوود  وبواز خوورد الزم ارائوه         به طور مستمربوك دستياران  ضروري است ، الگ* 

 .گردد

را بر اساس تعداد مندرج در برناموه انجوام داده باشوند و در     پروسیجرهای الزمن بر حسب سال دستياري ، ضروري است ، دستيارا* 

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

 . مندرج در برنامه ، استفاده شود  ها و فنون آموزشی روش% 07ها حداقل از  ضروري است ، در آموزش* 

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

 . در دسترس باشد  ها ی هفتگی یا ماهانه درمانگاه برنامهنظر استادان ويا دستياران سال باالتر انجام دهند و 

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

ی هفتگـی یـا    برنامـه د اشوته باشوند و    اتاقهای پروسیجر حضور فعالودستياران دوره ها ي غير جراحي در  عمل اتاقباالتر در 

 .در دسترس باشد  های عمل ماهانه اتاق

بخشوي ، مشواركت    هواي درون  هاي گزارش صبحگاهي ، كنفرانس ظيمي بخش ، در برنامهي تن ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه* 

در  ها ها یا آنکالی ی هفتگی یا ماهانه كشیک برنامهها حضور فعال داشته باشوند و   ها يا آنكالي تر و كشيك هاي پايين در آموزش رده

 . دسترس باشد 

هواي كواري يوا آموزشوي بيمواران       هاي راندهاي آموزشي ، ويزيت ، در برنامه ي تنظيمي بخش ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه* 

 .بستري حضور فعال داشته باشند 

 . شده توسط دستياران ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد  تكميل های پزشکی كیفیت پروندهضروري است ، * 

در برناموه را گذرانوده و از رئويس بخوش مربوطوه      مندر ج  های چرخشی بخشضروري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ، * 

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

شده وجود داشوته   ريزي و برنامه شده بینی های علمی از قبل پیش همکاریهاي چرخشي  ضروري است ، بين بخش اصلي و بخش* 

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

 . را رعايت نمايند  Dress codeضروري است ، دستياران مقررات * 

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

دنياز دستياران و هيات علمي ، در قفسه كتاب بخش اصلي در دسترس آنوان  اعم از كتب و مجالت مور منابع درسیضروري است ، * 

 . باشد 
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قرار گيرندومستندات آن به گوروه ارزيواب    ارزیابیهاي مندرج در برنامه ، مورد  ضروري است ، دستياران در طول دوره خود به روش* 

 . ارائه شود

 .مشاركت داشته باشند  ی پژوهشی برنامهضروري است ، دستياران در طول دوره خود ، حداقل در يك * 

هواي   هواي بخوش   هوا ، گوواهي   تشكيل شوود و نتوايا ارزيوابي    پرونده آموزشیضروري است ، در بخش اصلي براي كليه دستياران * 

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

ي مندرج در برناموه در   را بر اساس تعداد ، گرايش و رتبه هیات علمی موردنیازضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 

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

را طبق موارد مندرج در برنامه در اختيوار داشوته    دیده موردنیاز كاركنان دورهضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 

 .شد با

كالس درس اختصاصي ، قفسه كتاب اختصاصي در بخوش و  : را از قبيل  فضاهای آموزشی عمومی موردنیازضروري است ، دوره * 

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

 .د مندرج در برنامه در سطح  دانشگاه در اختيار داشته باشند را بر اساس موار فضاهای تخصصی موردنیازضروري است ، دوره ، * 

كننده به بيمارستان محول تحصويل دسوتياران ، بور اسواس مووارد        بستري و سرپايي مراجعه تعداد و تنوع بیمارانضروري است ، * 

 . مندرج در برنامه باشند 

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

مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كيفيت تجهيزات ،مورد تائيد گوروه   تجهیزات موردنیازضروري است ، * 

 .ارزياب باشد 

 . واعتباربخشي دبر خانهباشند حوزه ي ارزشيابي  مورد تائید قطعیهاي چرخشي ،  ضروري است ، بخش* 

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

 

ريزي آموزشوي قورار گرفتوه و جهوت پيگيوري و اجورا در        مورد تصويب كميسيون تدوين و برنامه موضوع ، 96استانداردهاي فوق ، در 

ضمناً يك نسخه از آن در انتهواي  . شود  راي آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده مياختيار واحد ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه شو

 . هاي مصوب آورده خواهد شد  كليه برنامه

 

 

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

 ريزي آموزشي كميسيون تدوين و برنامه         

 

 :  منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند
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