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 :اسامي اعضاي کميته تدوين برنامه
 دانشگاه علوم پزشکي   نشگاهيارتبة د    نام و نام خانوادگي

 شهيد بهشتي    استاد   آقاي دکتر محمدعلي جوادي   

شهيد بهشتي    استاد  دکتر بهرام عين اللهي 

 ایران       ناب آقاي دکتر عليرضا فروتنج 

  تهران       بهروز جباروندآقاي دکتر    

 آقاي دکتر فرید کریميان 

 آقاي دکتر اميرهوشنگ بهشت نژاد     

 خانم دکتر فيروزه رحيمي 

 آقاي دکتر عليرضا برادران رفيعي 

مشهد        دکتر محمد رضا صداقت 
 

 معاون واحد تدوین و برنامه ریزي آموزشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي -دکتر مهرداد حق ازلي*
 اندازي و گسترش دوره هاي تكميلي تخصصي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي هاي راه کارشناس کميته-دکترمریم السادات مصطفوي*

 کارشناس برنامه هاي آموزشي دوره هاي تكميلي تخصصي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي–نوشين آگاهي *
 

 :ريزي آموزشي اسامي همکاران کميسيون تدوين و برنامه 
قائم مقام دبير شورا ،نمایندگان منتخب دبيرخانه شوراي آموزش اسماعيل ایدني ،دکتردبير شورا  و دکتر باقر الریجاني معاون آموزشي

معاون حوزه )دکترسيدعلي صفوي نائيني ، (معاون واحدتدوین وبرنامه ریزي آموزشي)دکتر مهرداد حق ازلي :پزشكي وتخصصي 

دکتر ولي اله حسني،دکتر الدن حقيقي ،دکتر ،دکتر حبيب اله پيروي،دکتر علي حائري ،،دکتر عليرضا استقامتي(واعتباربخشيارزشيابي 

دکترالهه ملكان راد،دکتر زهرا دکتر پيمان محمدي تربتي ،دکتر عبدالجليل کالنتر هرمزي ،،دکتر محمود رضا آل بویه، علي حميدي مدني

، دبيران دکتر داوود امي : دکترناصر کالنتري ،نماینده سازمان نظام پزشكي :،نماینده معاونت بهداشت فردي آذر، دکتر نرگس بيرقي

جراحي )دکتر محمد علي محققي  (روانپزشكي)دکتر احمد علي نورباال (زنان وزایمان)دکتر اشرف آل یاسين :هيئت ممتحنه  

و  ریحانه بنازادگان (بيهوشي )سيد سجاد رضوي دکتر (کودکان) دکترعلي اکبر سياري (داخلي)محمد رضا شكيبي دکتر (عمومي

 کميسيون تدوین و برنامه ریزي آموزشي و نوشين آگاهي کارشناس برنامه هاي آموزشي دوره هاي تكميلي تخصصي کارشناس

 :اسامي همکاران کميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشکي و تخصصي 

مدیر كمیته فنی آزمونها  وامور  دکتر آبتين حيدر زادهقائم مقام دبیر شورا ، دکتراسماعيل ایدني،دبیر شورا  معاون آموزشی و دکتر باقر الریجاني

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ونماینده منتخب  دکتر حبيب اهلل پيرويدستیاری دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی،

معاون حوزه  دکترسيدعلي صفوي نائينيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ونماینده منتخب وزیر عضو هی ، دکتر محمد رضا صبريوزیر 

دانشگاههای علوم  دبیرشورای گسترش دکتر اکبر فتوحيمعاون واحدتدوین وبرنامه ریزی آموزشی،  ، دکتر مهرداد حق ازليارزشیابی واعتباربخشی

دکتر علي رئیس دانشکده پزشکی شهیدبهشتی،  جرجانيمعصومه خانم دکتر ده پزشکی تهران ، رئیس دانشک ، دکتر شهریار نفيسيپزشکی كشور 

رئیس  دکتر محمد حسن امامي دهكرديرئیس دانشکده پزشکی شیراز، دکتر محمدباقر خسرويرئیس دانشکده پزشکی ایران،  محمد اصغري

دکتر رییس دانشکده پزشکی مازندران، ، دکتر عليرضا مردان شاهيزدرئیس دانشکده پزشکی یدکترسيد مهدي کالنتردانشکده پزشکی اصفهان ، 

رئیس دانشکده  دکتر عباس درجانيرئیس دانشکده پزشکی تبریز،  دکتر سيد کاظم شكوريرئیس دانشکده پزشکی كردستان،بهرام نيكخو 

رئیس  دکترعليرضا خویيشکده پزشکی اهواز، رئیس دان دکتر محمد فكوررئیس دانشکده پزشکی شهركرد،  دکترفریده دارابيپزشکی گیالن ، 

رئیس دانشکده پزشکی اراك،  ، دکتر علي ارجمند شبستريرئیس دانشکده پزشکی همداندکتر محمد علي امير زرگردانشکده پزشکی مشهد،

رئیس  رضا شكيبيدکترمحمد رئیس دانشکده پزشکی زاهدان،   دکتر قاسم ميري علي آباديرئیس دانشکده پزشکی بابل، دکتر جان محمدي
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عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  دکتر سيد اميرحسين قاضي زاده هاشميدانشکده پزشکی كرمان ونماینده منتخب وزیر،

دکتر سيد محمد تقي عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نماینده منتخب وزیر، دکترمحمد رضا ظفرقنديونماینده منتخب وزیر، 

 نماینده سازمان نظام پزشکی، دکتر عليرضا سليميعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نماینده منتخب وزیر،    طبایيطبا

 كارشناس كمیسیون دائمی معین دبیرخانه شورای اموزش پزشکی و تخصصی  دکترنيره اسالمي

 

 

 
 

 

 :مراحل تدوين برنامه آموزشي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  هفتاد و دومين در 82/9/22در تاریخ هاي قرنيه و خارج چشمي  بيماريبرنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي 

 .گردیدنشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تنفيذ 
 

ن برنامه در کميته تدوی 08/6/96در تاریخ هاي قرنيه و خارج چشمي  بيماريبازنگري برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي 

 .آموزشي  مورد بررسي قرار گرفت
 

 

در کميسيون دائمي معين  مورد  81/7/96در تاریخ هاي قرنيه و خارج چشمي  بيماريبرنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي 

جهت تنفيذ  81/9/96و به هشتادوهفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در تاریخبررسي  وتصویب قرار گرفت 

 .گردیدارایه 
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 :مقدمه

در ابداع تجهيزات و دستگاههاي جدید . هاي گذشته در رشته چشم پزشكي غيرقابل انكار است پيشرفتهاي شگرف طي سال

ميالدي خارج از تصور افراد بود به امري عادي تبدیل شده است، در ضمن انتظار بيماران از  21اعمال جراحي که تا دهه 

در رشته چشم . هاي تكميلي تخصصي جدید را ضروري نموده است دارویي و جراحي نياز به ایجاد دورههاي جدید  درمان

هاي تكميلي تخصصي پذیرفته شده توسط جامعه  پزشكي، دوره تكيلي تخصصي بيماریهاي قرنيه و خارج چشمي یكي از دوره

 .باشد جهاني چشم پزشكي مي

هاي مدون  هاي تكميلي تخصصي برنامه و تخصصي بر آن شد که براي دورهدبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  0822در سال 

. هاي قرنيه و خارج چشمي نيز در دستور کار قرار گرفت هاي دیگر، تدوین برنامه بيماري کشوري تهيه نماید لذا در کنار برنامه

گيري  هاي معتبر دنيا و بهره با مطالعه برنامهاین کميته . اي مامور مطالعه، بررسي و تدوین برنامه گردید براي این منظور، کميته

از نظرات صاحبنظران برنامه حاضر را تدوین نمود که پس از طرح در کميسيون تدوین و برنامه ریزي آموزشي، همچنين 

گزارش به کميسيون دائمي معين شورا و تصویب برنامه و سپس تنفيذ شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در اختيار 

کميته تدوین این برنامه، از نظرات ارزشمند متخصصين و خبرگان رشته استقبال نموده، . مجري قرار گرفته استهاي  دانشگاه

 .آنها را در بازنگري برنامه مورد استفاده قرار خواهد داد

 

 تكميلي تخصصي زشي دوره وآميته تدوین برنامه کم                                                                                                   

 قرنيه و بيماریهاي خارج چشمي                         

 

 

 عنوان دوره به فارسي و انگليسي

 Cornea & External Eye Disease                                   هاي قرنيه و خارج چشمي بيماري
 

 تعريف دوره

پزشكي است که به افزایش دانش و مهارت دانش آموختگان در  اي از رشته چشم خارج چشمي شاخه هاي قرنيه و دوره بيماري

هاي اصالح  هاي قرنيه، اتاق قدامي، عدسي، سطوح خارجي کره چشم و جراحي زمينه پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري

 .پردازد عيوب انكساري مي
 

 متخصصين مجاز به ورود به دوره

 .باشند  پزشكي مجاز ورود به این دوره تكميلي تخصصي مي دانشنامه تخصصي در رشته چشممدرك ندگان دار

 

 طول دوره آموزش

 .باشد ماه مي 02 چشميطول دوره آموزشي قرنيه و بيماریهاي خارج 
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 (در بازنگري برنامه تکميل گردد:)تغييرات عمده اين برنامه نسبت به برنامه قبلي

 

 

 

 

 تاريخچه و سير تکاملي دوره در جهان و ايران

 :در جهان
پس از آن نيز . انجام شد Zirmچكسلواکي سابق توسط دکتر ادوارد زیرم  Olmutsدر شهر  0911اولين پيوند قرنيه در سال 

قرنيه مبادرت ورزیدند ولي اولين دوره رسمي فلوشيپ قرنيه در سال افراد متعددي در نقاط مختلف جهان به انجام پيوند 

. گذاري شد پایه Claes Dohlmanتوسط دکتر   Massachusetts Eye Earدر موسسه چشم و گوش ماساچوست  0912

 .مشابهي در سایر ایاالت آمریكا برپا کرده بودند ولي مرکز مذکور رسميت بيشتري یافت هاي البته مراکز دیگري نيز دوره

توسط  0971هاي علمي مربوط به سگمان قدامي و قرنيه در سال  اولين انجمن قرنيه نيز با شعار ایجاد دانش و تبادل ایده

پيشتازان پيوند قرنيه بوده و از همين طریق ایشان از . در نيویورك تاسيس گردید Ramon Castroviejoرامون کاستروویو 

این انجمن ارتباط تنگاتنگي با آکادمي چشم پزشكي . دادند هاي ابداعي خود را در اختيار عالقمندان قرار مي تجارب و تكنيک

 .شود آمریكا داشته و جلسات عمومي ان اکثر اوقات در زمان همایش ساليانه آکادمي تشكيل مي

 :در ایران
ر ایران عمل جراحي پيوند قرنيه اولين بار توسط پروفسور محمدقلي شمس در بيمارستان فارابي به انجام رسيده هر چند د

بود و همچنين آقاي دکتر علي اصغر خدادوست در دانشگاه شيراز به این جراحي مبادرت ورزیده بودند معهذا اولين دوره 

نژاد توسط آقاي دکتر سيدحميد سجادي پایه گذاري شد و به دنبال در بيمارستان لبافي  0868رسمي فلوشيپ قرنيه در سال 

آقاي دکتر سيدمهدي حسيني تهراني بخش قرنيه بيمارستان فارابي وابسته به دانشگاه تهران را بنا نهادند  0867آن در سال 

ر طي نموده بودند، بخش و دانشگاه شيراز نيز با حضور چشم پزشكاني که دوره فلوشيپ خود را در مراکز داخل و خارج کشو

هاي  قرنيه خود را راه اندازي نمود و سایر مراکز دانشگاهي نيز به تدریج فارغ التحصيالن مراکز فوق را به خدمت گرفته، بخش

 .قرنيه که خود در حال  حاضر به ترتيب فلوي قرنيه مشغول هستند را بنا نهادند

 

 داليل نياز به اين دوره

، دیستروفيهاي قرنيه، بيماریهاي و کمبود اشک اکتسابي و مادرزادي قرنيه، اختالالت سطح چشمکراتوکونوس، بيماریهاي 

باشند به طوري که هم اکنون نيز  پيچيده عدسي، و عيوب انكساري اصالح نشده از علل عمده کاهش دید در کشور مي

ین زمينه چه از لحاظ آموزشي و پژوهشي و چه تربيت فلو در ا. باشد شایعترین علت پيوند قرنيه در کشور ما کراتوکونوس مي

کنيم  هاي دانشگاه خود را از لحاظ کيفي تقویت مي از لحاظ تشخيصي و درماني ضروري است به طوري که با این اقدام، آموزش

کشور صرفه سازد و با انجام عمل پيوند قرنيه در  و وجود این دوره، زمينه تحقيقات نوین را در این زمينه در کشور فراهم مي

 .شده استجویي ارزي قابل توجهي ایجاد 

 
 

 :برنامه نسبت به برنامه قبلي در این برنامه دیده شده عبارتنداز تغييرات عمده این 

* 

* 

* 

* 

* 
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 حدود نياز به تربيت متخصص در اين دوره در ده سال آينده

مرکز و بيمارستان آموزشي بزرگ و کوچک دولتي و آزاد وجود دارد که داراي بخش چشم  01در حال حاضر در کشور بيش از 

چنانچه تعداد مراکز خصوصي نيز به اندازه . دقيقي در دست نيستپزشكي هستند ولي از مراکز چشم پزشكي خصوصي آمار 

 .شود مرکز تخمين زده مي 21مراکز آموزشي باشند، تعداد مراکز موجود در کشور حدود 

 .کنند مرکز در مقطع تخصصي چشم پزشكي دستيار تربيت مي 08مرکز،  21در حال حاضر، از این 

هاي  هاي قرنيه خارج چشمي در نظر بگيریم، نياز دانشگاه نفر فلوشيپ بيماري 1اگر براي هر مرکز تربيت کننده دستيار 

نفر فلوشيپ این  8مرکز باقيمانده  70از طرفي، چنانچه براي هر یک از . نفر خواهد بود 01پزشكي  تربيت کننده دستيار چشم

 .باشد مي 812ل حاضر، لذا مجموع نياز در حا. نفر خواهد بود 808ها نيز  دوره در نظر بگيریم، نياز آن

نفر است، بنابراین، عدد کلي نياز به متخصصين جدید حدود  811در حال حاضر، تعداد متخصصين این حيطه در کشور حدود 

سال آینده و بازنشسته شدن تعدادي از متخصصين فعلي، نياز  01اب توسعه مراکز در سشود که با احت تخمين زده مينفر 002

 .شود نفر برآورد مي 001الي  081 سال آینده 01کشور در 

 

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

 شود تاکيد ميهاي زیر   در تدوین و اجراي این برنامه بر ارزش

 (سالمت محوري)ارتقا سطح سالمت  -

 عدالت در ارایه خدمات مربوطه -

 اي رعایت اصول اخالق حرفه -

 هاي ملي اولویتتوجه به  -

 رعایت قوانين و احكام شرع مقدس اسالم، به ویژه در موضوع نحوه فراهم سازي و استفاده از اعضاي پيوندي -

 جامعه نگري -

 

 Mission          : (ماموريت)رسالت 

که در جهت ارایه رسالت این دوره تربيت نيروي انساني آگاه به علم روز، توانمند، متعهد و حساس به نيازهاي جامعه است 

هاي قرنيه و خارج چشمي  هاي تشخيص، درمان، پيشگيري، آموزش و پژوهش در حيطه تخصصي بيماري خدمات در زمينه

 .فعالتي نموده و به ارتقاي سالمت جامعه کمک نماید

 

 

 Vision          : (چشم انداز)دورنما 

هاي قرنيه  پژوهشي و ارایه خدمات در حيطه دوره تكميلي بيماريهاي آموزشي،  سال آینده در زمينه 01انتظار آن است که در 

 .و خارج چشمي به استانداردهاي کشورهاي توسعه یافته نزدیكتر شده و در منطقه در زمره کشورهاي برتر باشيم
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 Expected Outcomes    : پيامدهاي مورد انتظار از دانش آموختگان

 :دوره بتوانندرود دانش آموختگان این  انتظار مي

 .هاي مختلف وضعيت سالمت بينایي جامعه را ارتقا بخشند با به کارگيري روش -

 .با بيماران، همراهان و اعضا تيم سالمت ارتباط مناسب برقرار نمایند -

 .دهندهاي پيشگيري، تشخيصي، درماني و مراقبتي بيماران مرتبط با این دوره را با تسلط و مهارت کافي انجام  روش -

 .در نظام پژوهشي دانشگاهي در زمينه تخصصي خود، همكاري و فعاليت سازنده داشته باشند -

 .کارورزان و دستياران در رشته مربوطه را داشته باشند ارآموزان،هاي مختلف از جمله ک توانایي کافي در آموزش رده -

 .معه و در توليد علم مشارکت داشته باشندهاي کاربردي در جهت برآورده ساختن نيازهاي جا با انجام پژوهش -

 .اي را رعایت نمایند اخالق حرفه -

 

 Roles       : هاي دانش آموختگان در جامعه نقش

اي و مدیریتي با کفایت و  هاي تشخيصي، درماني، مراقبتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره آموختگان این دوره در نقش دانش

 .دهند ميمهارت الزم وظایف خود را انجام 
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 Tasks        : آموختگان اي دانش وظايف حرفه

 :اي دانش آموختگان اين دوره به تفکيک هر نقش به شرح زير است وظايف حرفه

 در نقش تشخيصي، درماني و مراقبتي( الف
  بيماربرقراري ارتباط با بيماران، همراهان، اعضاي تيم سالمت و مسئولين نظام ارايه خدمات، جهت رفع مشکل 
 ها ها و معاينات تخصصي و ثبت يافته اخذ شرح حال تخصصي و انجام ارزيابي 
 ها درخواست منطقي آزمايشات پاراکلينيکي الزم و ثبت يافته 
 هاي ديگر در صورت نياز هاي تشخيصي و درماني از متخصصين رشته درخواست مشاوره 
 تشخيص بيماري و ثبت آن 
 تجويز منطقي دارو در موارد درمان دارويي 
 آماده سازي جسمي و رواني بيماران براي اعمال جراحي 
 انتخاب بهترين رويکرد جراحي و انجام آن با کيفيت باال براي بيماران 
  مراقبت بعد از اعمال جراحي از بيماران 
 پيگيري بيماران تا بهبودي 
 

 در نقش آموزشي( ب
  آموزش بيماران، همراهان، اعضاي تيم سالمت، دانشجويان، کارآموزان، کارورزان، دستياران و جامعه در

 صورت نياز
 مشارکت در تدوين متون آموزشي براي جامعه در صورت درخواست مديران سالمت 
 

 در نقش پژوهشي( ج
 بوطههاي پژوهشي کشوري، در حيطه تخصصي مر مشارکت در تدوين و اجراي طرح 
 

 اي در نقش مشاوره( د
 هاي  هاي ديگر و مراجع قانوني و سازمان هاي تخصصي به بيماران، همراهان، متخصصين رشته ارايه مشاوره

 ذيربط
 

 در نقش مديريتي( هـ
 هاي قرنيه و خارج چشمي است اداره تيم سالمت، در زماني که کار اصلي متمرکز بر حيطه تخصصي بيماري. 
 ها و واحدهاي تخصصي مرتبط ارکت در مديريت بخشپذيرش يا مش 
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 (Expected Competencies & Procedural Skills)  هاي پروسيجرال مورد انتظار ها و مهارت توانمندي

 هاي عمومي توانمندي( الف

 گردآوري و ثبت اطالعات

 اي  برقراري ارتباط موثر و مناسب حرفه(Communication skills) 

  اخذ شرح حال تخصصي(History taking) 

  ارزیابي و معاینه تخصصي بيماران(Patient assessment & Physical examination) 

 تشكيل پرونده، ثبت اطالعات و تنظيم مدارك پزشكي 

 گيري براي بيمار استدالل باليني، تشخيص و تصميم
  هاي پاراکلينيكي که نياز به تفسير دارند و حداقل دفعات تفسير براي یادگيري  انواع تست)تفسير آزمایشات پاراکلينيكي

 (.توسط گروه آموزشي مربوطه مشخص خواهد شد

 هاي باليني و پاراکلينيكي ادغام یافته 

  استنتاج و قضاوت باليني(Clinical Judgment) 

 تشخيص بيماري 

 م گيري باليني جهت حل مساله بيمارتصمي 

 )Patient Management(اداره بيمار 

  مراقبت از بيمار(Patient care) 

  (نوشتن نسخه دارویي و دستورات بيمارستاني)تجویز منطقي دارو 

 درخواست منطقي آزمایشات پاراکلينيكي 

 درماني و اجراي آن براي بيمار -انتخاب بهترین رویكرد تشخيصي 

 انجام اقدامات توانبخشي و بازتواني مندرج در این برنامه 

 آموزش بيمار 

 درخواست و ارایه مشاوره پزشكي 

 هاي الزم و ارجاع بيمار ایجاد هماهنگي 

 پيگيري بيمار 

 توانمندي هاي دیگر
 پژوهش و برنامه ریزي پژوهشي مناسب 

 هاي پژوهشي مدیریت و رهبري پروژه 

 هاي تخصصي ارایه مشاوره 

  حمایت و دفاع از حقوق بيماران(Advocacy) 

 طبابت مبتني بر شواهد 

 استفاده از رایانه و جستجوي اطالعات علمي در منابع الكترونيكي 

 پایش سالمت جامعه در حيطه تخصصي مربوطه 

در این دوره براي موارد اختصاصي اند و  هاي فوق را کسب کرده دستياران در دوره تخصصي خود بسياري از توانمندي: تذکر

 .مسلط خواهند شد



 02/9/6991تاریخ تنفیذ درهشتادو هفتمین  نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  -دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 هاي قرنيه و خارج چشمي بيماري نامه آموزشي دوره تكميلي تخصصيبر        

(درماني -اقدامات تشخيصي)هاي پروسيجرال  مهارت( ب  
حداقل دفعات انجام براي  (Procedure)پروسيجر 

 * در دوره فلوشيپ یادگيري

  گروه مربوط به عدسي -الف

 05 جراحي فيكو در موارد پيچيده -0

 05 لنزکتومي نوزاد و کودك -8

 05 هاي ثانویه آفاکي عدسي -8

 05 در حضور عدسي شفاف( ICLآرتيزان و آرتيفلكس و )هاي فيكيک  عدسي -0

 05 (هاي مصنوعي ساب لوکسه هاي ساب لوکسه، عدسي عدسي)هاي عدسي در موارد خاص  جراحي -1

 0 ترميم و بازسازي آیریس+ انواع ترميم اتاق قدامي  -6

 05 خارج کپسولي بدون فيكوجراحي کاتاراکت داخل و  -7

 05 کپسولوتومي با یاگ ليزر -2

  گروه مربوط به پيوندهاي قرنيه -ب

 05هر کدام  انواع پيوندهاي تمام ضخامت -0

 05 (Melles-Pre-Descemet, Big bubble)اي عمقي قدامي  پيوندهاي الیه -8

 00 اي عمقي خلفي انواع پيوند الیه -8

 05 ترميميانواع پيوندهاي  -0

  05 کراس لينكينک قرنيه -1

  هاي سطح چشم گروه پيوندهاي الیه -ج

 05 هاي مربوط شامل بازسازي سطح چشم و فورنيكس پيوند پرده آمنيوتيک و جراحي -0

 05 (عمدتاً به صورت دستيار جراح) Stem cell graftانواع  -8

8- Conjunctival flap 05 

 05 بلفارورافيتارسورافي،  -0

 05 سوزاندن پونكتوم -1

 0 برداشتن تومورهاي سطح کره چشم -6

 05 انواع جراحي ناخنک -7

 0 درمان مدیكال یا جراحي تومورهاي قرنيه و ملتحمه -2

  هاي رفرکتيو گروه جراحي -د

 05 با ليزر اگزایمر اوليه یا مجدد -0

 0 هاي داخل قرنيه حلقه -8

 05 کننده آستيگماتيسم قرنيه اصالحانواع جراحي  -8

جهت  Aniridia pastalaniridia, Partial Aniridia، Artifical Irisترميم عنبيه و نصب لنزهاي  -0

 جبران نقایص ایریس

0 

 دستياران براي انجام هر مهارت سایكوموتور تشخيصي درماني مراحل زیر را طي خواهند نمود *

 مشاهده انجام مهارت -0
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 انجام مهارت تحت نظارت و هدایت مستقيم استاد -8

 انجام مستقل مهارت -8

 .هاي مختلف توسط گروه و با تشخيص استاد مربوطه مشخص خواهد شد دفعات هر مرحله براي مهارت: تذکر

 
 
 

 :دارند( همپوشاني)هايي که با اين دوره در انجام بعضي پروسيجرها تداخل  ها يا دوره اسامي رشته

که در ایران هنوز ) Ocular surface and Refractive surgeryفلوشيپ قرنيه با گرایشهاي جدید سگمان قدامي مثل 

هاي فلوشيپ چشم و چشم پزشكي عمومي همپوشاني دارد و  و جراحي فيكو و اگزایمر با تمام دوره( فلوشيپ مستقل ندارد

 .تداخل کاري بازدارنده ندارد

 

 Educational Strategies       : راهبردهاي آموزشي

 . 

 
 

 

 
 

 

 

  Teaching & Learning Methods:      (هاي ياددهي و يادگيري روش)ها و فنون آموزش  روش
 شامل حضور و معاينه بيماران سرپايي در درمانگاه -0
 ها و شرکت راندهاي گروهي ويزيت و راند بخش -0
 هاي درون بخشي و بيمارستاني برگزاري و ارايه سخنراني در کنفرانس -3
 هاي کوچک و بعضاً بزرگ و جلسات گزارش موارد مهم و مشکل به صورت گروه ژورنال کالب -4
 ...کارگاه روش تحقيق، مقاله نويسي يا: هاي آموزشي نظير کارگاه -0
 تر با هدف افزايش تجارب آموزشي هاي پايين مشارکت فعال در آموزش رده -6
 (Learning by doing)انجام پژوهش و نوشتن مقاله  -7
و ( پس از کسب مهارت الزم)عال در اتاق عمل به صورت کمک جراح سپس انجام جراحي به طور مستقل حضور ف -8

 ها هاي جراحي به ساير رده آموزش روش
 استفاده از اينترنت و منابع الکترونيکي -9

 ها و فنون ديگر آموزشي بر حسب اهداف آموزشي روش -05

  

 : این برنامه بر راهبردهاي زیر استوار است 

 تلفيقي از دانشجو و استادمحوري   (  task based) یادگيري مبتني بر وظایف 

 (  community oriented) یادگيري جامعه نگر   (  problem based) یادگيري مبتني بر مشكل 

 (  hospital based) مارستاني آموزش بي  (  subject directed) یادگيري مبتني بر موضوع 

 یادگيري سيستماتيک   (  evidence based) یادگيري مبتني بر شواهد 

 elective و در بخش کوچكي از دوره  compulsoryآموزش  دیسيپلينري همراه با ادغام موضوعي در صورت نياز  مولتي
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 ساختار کلي دوره آموزشي
بخش، واحد يا 

 آموزشعرصه 
 (ماه)مدت زمان  اقدامات -محتوي

شکي
شم پز

گروه چ
 

ش 
بخ

(
س

قرنيه، جراحي رفرکتيو، اورژان
)

، درمانگاه، اتاق ليزر، اتاق عمل
 

 ماه اول
به منظور آشنايي با روشهاي مختلف تحقيق و امکانات وابسته فعاليت در مرکز تحقيقات و بخش چشم 

هاي تحقيقاتي با  و انتخاب پروژهو رفراکتيو امي موجود در مرکز، مطالعه نظري مباحث سگمان قد
 صالحديد گروه آموزشي و شرکت در امتحان شفاهي

 ماه دوم و سوم
هاي پلک، ملتحمه، قرنيه، آناتومي و  اي بيماري مطالعه و ارايه کنفرانسهاي علمي در مباحث پايه: نظري

 ها کنفرانسهاي گروه و ژورنال کالب پاتولوژي، ايمونولوژي بيماريهاي سگمان قدامي، شرکت در کالس و
انجام کاتاراکت ساده، فلپ ملتحمه، کراتکتومي سطحي و ناخنک، سوزاندن پونکتوم، تارسورافي، : عملي

 لفارورافي و کمک جراح در ساير اعمالب

 سه ماهه اول

مباحث قرنيه، ها و ارايه حداقل يک کنفرانس جامع علمي در  مطالعه و شرکت فعال در ژورنال کالب: نظري
 هاي رفرکتيو سگمان قدامي و جراحي

، پيوند (شامل تکتونيک)آغاز انجام پيوند قرنيه نفوذي در موارد ساده . مراحل ابتدايي پيوندشروع : عملي
 Fellow)انجام فيکو دشوار به طور مستقل ، به گلوکوم فيکو در مبتاليانهاي با ديد بالقوه کم،  در چشم

case) رفرکتيو سرجري و گلوکوم، تجويز لنز  ،هاي قرنيه هاي تصويربرداري در بخش دستگاه، آشنايي با
کپسولر، لنزکتومي و ويترکتومي اتر کاتاراکت اکستراکپسولر، کاتاراکت اينتر تماسي، انجام موارد پيچيده

 در آفاکي  iris clawهاي عود کرده و کارگذاري لنز  ، ناخنک(کاتاراکت اطفال)قدامي 

 دوم سه ماهه

 الذکر  هاي علمي در مباحث فوق مطالعه و ارايه کنفرانس: نظري
چشمي در کاتاراکت اطفال، پيوند قرنيه داخل انجام لنزکتومي و ويترکتومي قدامي و کارگذاري لنز : عملي

 ,هاي قرنيه به طور مستقل و با نظارت اساتيد سرويس قرنيه و فيکو در موارد کراتوکونوس و ديستروفي

(Senior Fellow Case) ،حضور در بخص جراحي کراتورفرکتيو، انجام اعمال جراحي رفرکتيو 

 سه ماهه سوم

 تکميل موارد فوق الذکر: نظري
، فيکيک (LKيا  PKاي استاندارد قرنيه و تريپل پيوند  ، پيوند اليه(DALK)پيوندهاي المالر عمق قدامي : عملي

IOL ،FALK  ،گذاشتن حلقه در قرنيه ،ICRS،  پيوندهاي عميق خلفي  وDSAEK 

 آوري اطالعات، تکميل و ارايه مقاالت جمع: يک ماه آخر

 سه ماهه چهارم

 مطالعه و ارايه مباحث نظري و ارايه مقاالت مرتبط، پيگيري انجام مراحل پايان نامه: نظري
 حضور در بانک چشم جمهوري اسالمي ايران: عملي

 سه ماهه پنجم

نامه و ارايه آن، آماده کردن مقاله  بندي و نوشتن و تکميل پايان مراحل انجام پايان نامه، جمعاتمام : نظري
 منتج از پايان نامه و اخذ پذيرش چاپ از مجالت معتبر

، پيوندهاي المالر (KRS)اصالح عيوب انکساري پس از پيوند : هاي پيشرفته قرنيه شامل جراحي: عملي
-Enhancement & Re)هاي مجدد با ليزر اگزايمر،  ،  جراحي ,DMEK)قدامي و خلفي و پيوند ق يعم

operation)اعمال جراحي با کمک ليزر  ، جراحي فيکو در موارد پس از پيوند قرنيه و دررفتگي عدسي
 (در صورت امکان)فمتوسکوند 

 سه ماهه آخر

 

چرخش ندارد (:به تفکيک هر بخش)مباحثي که بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند  ناوينع  
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 عناوين دروس اعم از عمومي، تخصصي پايه يا تخصصي باليني : توضيحات

A-Basic Science  
 - Cornea, Sclera, and Ocular Adnexa Anatomy 

 - Physiology 

 - Pathology 

 - Path Ophysiology 

 - Biochemistry 

 - Optics 

 - Pharmacology 

 

B- Diseases of the Cornea 

- Developmental Abnormalities of the Cornea 

- Corneal Manifestation of Systemic Disease and Therapies 

- Corneal Dystrophies, Ectatic Disorders, and Degenerations 

- Corneal Infections 

- Noninfectious Keratopathy 

- Immunologic Disorders of the Cornea 

- Corneal Trauma 

- Contact Lenses 

- Congenital Anamalies 

 

C- The Sclera and Anterior Uvea 

- Disorders of the Sclera 

- Anterior Uveitis 

- Intermediate Uveitis 

- Scleral Trauma 

  

D- Organization of Eye Banks 

- Eye Banking Methods and Standards 

 

E- Surgery of the Cornea and Conjunctiva 

1- Penetrating Keratoplasty 

 - (Preoperative Considerations, Technique, Suturing, and Follow up) 

- Penetrating Keratoplasty and Cataract Extraction 

  -  Deep Anterior Lamellar Keratoplasty 

  - DALK / Melles 

  - Posterior 
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          2-Lamellar Keratoplasty 

                 - Anterior 

                          - DALK 

                          - MELLES 

                 -Posterior 

                          -DSEAK 

                          -DMEK 

 
F- Cataract Surgery & Complications 
          - Therapeutic and Reconstructive Procedures 

                    - Corneal and scleral Laceration Repair 

                    - AMT 

                    - Fornix Reconstruction 

                    - Stem Cell Transplantation 

                    - Conjunctival flap (different techniques) 

                    - MM Graft 

                    - Keratoprosthesis 

 - Refractive Surgery 

 - Lens Surgery 

                    - Refractive Lens Surgery 

                    - Phaco Procedures 

                    - Pediatric Cataract  

 - Refractive Surgery 

                    - Corneal Excimer Surgery 

                     - LASIK 

                     - LASEK 

                    - Femtosecond 

                     - ICRS 

                     -AK 

 - Phakic IOLs 

                     - Iris Claw 

                     - ICL Implantation 

 - Iris reconstruction Surgery 

  - Coloboma 

  - Iridoplasty, Iridodialysis repair 

  - Aniridia iris prosthesis    
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 :از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود

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

 .بیماران  مختلف عدالت را رعایت كننددر مواجهه با  (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 (1

 . به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند (5

 . ت كرده و از آن دفاع كنندمنشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعای (1

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

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

 .داشته باشندسازنده  هیز نمایندو با اعضای تیم سالمت تعامل از دخالتهای بی مورد در كارهمکاران پر (1

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

 . برای مصاحبه، انجام معاینه و هر كار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند (1

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

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

 .رازدارباشند (9

 .حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند  (1

 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 یك انسان در نظر گرفته ،  (0

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

 .به همراهان بیمار،همکاران و كادر تیم درمانی احترام بگذارند (1

 .عیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای باشدوض (5

 در حوزه تعالي شغلي -ه

 .انتقاد پذیر باشند (6
 .محدودیت های علمی خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و كمك بخواهند (0

 .به طور مستمر،دانش و توانمندیهای خود را ارتقاءدهند (9

 . اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهای علمی در دسترس انجام دهند (1

 . 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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در راستاي تحكيم اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي با کمک استادان خود در جهت اقدامات  انتظار ميرود، دستياران،

 :زیر تالش نمایند

 

 :مناسب  (Setting)کمک به فراهم کردن شرايط  فيزيکي 

  فراهم ساختن شرایط مناسب براي انجام امور شخصي وخصوصي در محيط هاي آموزشي ودرماني  نظيراستفاده از پرده

 راوان در هنگام معاینات وغيرهو پا

  و بيمار ( دستيار)حضور یک پرستار همجنس بيمار یا همراه محرم او در کليه معاینات پزشكي در کنار پزشک 

 (مثالًمادروکودك در بخش هاي کودکان)فراهم کردن سيستم هم اتاقي بيمار و همراه 

 رهنگي بيماران ،همراهان ،استادان وفراگيران نظير ایجاد محيط مناسب ،مطمئن وایمن متناسب با باور هاي دیني وف

 فراهم ساختن محل نمازونيایش براي متقاضيان

 

 :کمک به اصالح فرآيندهاي اجرايي 

  همكاري با مدیران اجرایي بيمارستان در جهت اصالح فرآیندهاي اجرایي نظير فرایند هاي جاري در بخش هاي پذیرش

 .رخيص بيماران به طوري که بيماران سردرگم نشوند و امور را به آساني طي کنند، بستري ، تامين دارو ، تجهيزات وت

 تكریم مراجعين و کارکنان بيمارستان ها 

  توجه به فرایندهاي اجرائي بيمارستان در جهت تسهيل ارائه ي خدمات ورفاه حداکثري بيماران وارائه ي پيشنهادات

 اصالحي به مدیران بيمارستان

 

 :ن جومناسب آموزشي کمک به فراهم شد

 مشارکت در ایجاد جو صميمي و احترام آميز در محيط هاي آموزشي 

 تالش در جهت حذف هرگونه تهدید و تحقير در محيط هاي آموزشي 

  همكاري هاي مناسب و موثربين بخشي و بين رشته اي 

 سازمان دهي و مشارکت در کارهاي تيمي 

  ،دستياران سال پایين تر و فراگيران دیگرتشویق به موقع عملكرد مناسب کارکنان 

 مشارکت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي 

  مشارکت فعال در تقویتRole modeling 

  تالش در جهت تقویت ارتباطات بين فردي 

 مشارکت وهمكاري در تدوین ارائه ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگيران(Priming) 

  واجتماعي استادان،دانشجویان واعضاي تيم سالمترعایت حقوق مادي ،معنوي 

 :ترويج راهبرد بيمار محوري 

  با هرنژاد ، مذهب ،سن ، جنس و )حمایت از حقوق مادي ، معنوي و پزشكي بيماران اعم از جسمي ، رواني و اجتماعي

 ، در تمام شرایط( طبقه اقتصادي اجتماعي

  :II -راهکارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي
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  ويجلب اعتماد واطمينان بيمار در جهت رعایت حقوق 

 پيش سالمي ، خوشرویي ، همدردي ، اميد دادن ، و غيره: ارتباط اجتماعي مناسب با بيماران نظير 

 پاسخگویي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرایط 

 تر و فراگيران دیگرآموزش نحوه ي پاسخگویي مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پایين 

 ئول به بيمار، همچنين معرفي دستياران سال پایين تر ،  کارورز ، کارآموز و پرستار با معرفي خود به عنوان  پزشک مس

 نام و مشخصات به بيماران

  پرسش از عادات غذایي ، خواب ، استحمام و تمایالت رفاهي بيماران و کمک به فراهم کردن شرایط مورد نياز براي آن

 ها

 توجه به بهداشت فردي بيماران. 

 کيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي و کاري توجه به کميت و 

 توجه به نياز هاي بيماران براي اعمال دفعي آسوده در راند هاي آموزشي و کاري با تاکيد بر شرایط خصوصي آنان 

  توجه به ایمني بيمار(Patient Safety)  درکليه ي اقدامات تشخيصي ودرماني 

  و نيایش کليه بيماران متقاضي ، با هر آیين و مذهب در بخش ، به ویژه کمک درفراهم کردن شرایط آسان براي نماز

 .،براي بيماران در حال استراحت مطلق 

  احترام به شخصيت بيماران در کليه شرایط. 

 پوشش مناسب بيماران در هنگام معاینات پزشكي 

 احترام و توجه به همراهان و خانواده بيماران 

  تجهيزات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي  ونوع پوشش بيمه اي بيماران و اجتناب تجویز هرگونه دارو ، آزمایش و

 از درخواست آزمایشات گران قيمت غيرضروري

 استفاده مناسب از دفترچه و تسهيالت بيمه اي بيماران 

 ارتباط با واحدها و مراجع ذي صالح نظير واحد مددکاري ، در باره رفع مشكالت قابل حل بيماران 

 اجازه و جلب رضایت بيماران براي انجام معاینات و کليه پروسيجرهاي تشخيصي و درماني اخذ 

 رعایت استقالل و آزادي بيماران در تصميم گيري ها 

   بيماران ( راز)خودداري از افشاي مسائل خصوصي 

  تقریبي بستري وغيرهمدت  –هزینه ها :ارئه ي اطالعات الزم به بيماران در باره ي مسائل تشخيصي درماني نظير 

 :به معناي   STEEPدرمجموع ،رعایت 

 به بيماران  (safe)ا رائه ي خدمات ایمن   -

 به بيماران  (Timely)ارائه ي خدمت به موقع   -

 به بيماران  (Expertise)ا رائه ي خدمت با علم وتجربه ي کافي    -

 يمارانبه ب  (Efficient)ا رائه ي خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح   -

 در کليه ي شرایط  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوریت بيمار    -
 

 :مشارکت و ترغيب آموزش و اطالع رساني نکات مرتبط با اخالق 

 تر و فراگيران دیگرآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه اي به دستياران سال پایين 

 ال پایين تر و دانشجویانمشارکت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران س 
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  آموزش یا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران ، مقرراتDress Code  و مقررات اخالقي بخش به دستياران سال

 تر و فراگيران دیگرپایين

  گزارشات صبحگاهي ، : اشاره مستمر به نكات اخالقي در کليه فعاليت ها و فرآیند هاي آموزشي نظري و عملي نظير

 کنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق هاي عمل  راندها ،

 نقد اخالقي فرآیندهاي جاري بخش در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران و فراگيران دیگر 

  فراهم کردن شرایط بحث و موشكافي آموزشي در مورد کليه سوء اقدامات و خطاهاي پزشكي Malpractices ) 

 استادان، دستياران و فراگيران دیگرپيش آمده در جلسات هفتگي با حضور (

 مشارکت دادن فراگيران رده هاي مختلف ، در برنامه هاي آموزش بيماران 

 :تر و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله جلب توجه مستمر دستياران سال پايين

 برخورد احترام آميز با نسوج ، اعم از مرده یا زنده 

 فوت شدگان برخورد احترام آميز با اجساد 

 همدردي با خانواده فوت شدگان 

  نگهداري و حفظ اعضاي بدن بيماران ، عملكرد طبيعي اندام ها و حفظ زیبایي بيماران تا حدي که دانش و فناوري روز

 اجازه مي دهد

 احترام به حقوق جنين ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرایطي که مجوز اخالقي و شرعي براي ختم حاملگي نيست 

  اهميت دادن به وقت هاي طالیي کمک به بيماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس

 بيمار براي زندگي یا حفظ اعضاي بدن خود

 تجویز منطقي دارو و در خواست هاي پارا کلينيک 

  رعایتClinical Governance  امات تشخيصي درمانيدر کليه ي تصميم گيري هاي باليني ، تجویز ها واقد 

 :پايش و نظارت  مستمر فراگيران 

  کشيک هاي شبانه  –درمانگاه  –راندهاي کاري و آموزشي  –گزارشات صبحگاهي ) حضور در کليه برنامه هاي آموزشي

 و نظارت بر حضور سایر فراگيران از طریق واگذاري مسئوليت ، پيگيري تلفني و( و غيره  –سي پي سي  –تومور بورد  –

حضوردر کشيک ها ، سرکشي به درمانگاه ها و اورژانس ها و نظایر آن ، به منظور ایجاد تدریجي مسئوليت پذیري 

 اجتماعي  در خود وفراگيران دیگر

 حضور به موقع بر بالين بيماران اورژانس 

  از ( م  و انضباط عملكرد ارتباطي اجتماعي ، نحوه پوشش ، نظ) توجه به عملكرد عمومي خود و فراگيران دیگرنظير

 ، ارائه بازخورد به فراگيران دیگر وتاکيد بر الگو بودن خود  Dress Code طریق رعایت مقررات 

 اخذ شرح حال ومعاینات تخصصي بيماران ، درخواست ) توجه اکيد به عملكرد تخصصي خود و فراگيران دیگرنظير

کلينيكي ، استنتاج و قضاوت باليني ، تشخيص بيماري ،  منطقي آزمایشات ، تفسير و ادغام یافته ها ي باليني و پارا

تصميم گيري هاي باليني ، تجویز منطقي دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درماني ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي ، 

اهميت  از طریق( ارجاع بيماران ، اقدامات پژوهشي ، استفاده از رایانه و نرم افزار هاي تخصصي و پيگيري بيماران 

دادن به تكميل مستمرالگ بوك و جلب نظارت مستقيم استادان به منظور کاستن از فراواني سوء عملكرد ها و خطاهاي 

  (Malpractices )پزشكي

 هاي کميته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل   رعایت اخالق پژوهشي در تدوین پایان نامه ها. 
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 بيماران وانجام روش هایي که دستياران به آن تسلط ندارند اجتناب اکيد از انجام تحقيقات به خرج. 

  اهميت دادن به نحوه تكميل و تنظيم پرونده ها ي پزشكي ، به طوري که در حال حاضر و آینده به سهولت قابل

 . استفاده باشند 

 

 

 

 (.تکميل اين قسمت اجباري استشود، اخالقي کامالًاختصاصي ومرتبط با رشته آوردهلطفاًدر اين قسمت موضوعات )
 

 
  

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

 کتب اصلي -الف

 Cornea   (Krachmer) 

 Cornea Surgery   (Brightbell) 

 Cataract Surgery   (Steinert) 

 Pediatric Cataract Surgery (Wilson) 

 Refractive Surgery  (Dimtri Azar) 

 

 کتب پيشنهادي براي مطالعه بيشتر
 Management of complications in Refractive Surgery  (Alio, Azar) 

 Text Book on Corneal Topography    (Agarwal) 

 Corneal Imaging in Wave Front    (Ming Wang) 

 Phakic IOL Principle & Practice     (Hardten, Lidstrom) 

 Surgical Technique in Ant & Post Lamellar Surgery (Thomas John) Fishkind 

Anterior Segment Imaging 

 

 مجالت اصلي
 Cornea 

 Journal of Refractive Surgery 

 Journal of Cataract and Refractive Surgery 

 Ocular Surface 

 

 مجالت پيشنهادي براي مطالعه بيشتر
 Ophthalmology  (American Academy) 

 Archives of Ophthalmology 

 American Journal of Ophthalmology 

 British Journal of Ophthalmology 

 Eye 

 Current Opinion 

 مجله چشم پزشكي بينا 

 مجله انجمن چشم پزشكي    

 

 توضيح
نامه موجود، توسط هيات ممتحنه دوره تعيين خواهد شد و این  ، براساس آیين(در صورت تصویب)منابع آزمونهاي کشوري  -0

 منابع راهنمایي است براي اجراي این برنامه

 آخرین نسخه چاپ شده در دسترس استدر مورد کتب، منظور  -8

 .شوند منتشر مي( دوره فلوشيپي)در مورد مجالت، منظور مجالتي است که در طول دوره دستياري  -8
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                                                                           :شرح وظايف دستياران

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              :Student Assessment:ارزيابي دستيار

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :(Assessment Methods)روش ارزیابي-الف

   OSCE             DOPS آزمون تعاملي رایانه اي  شفاهي   کتبي 

 ارزیابي پورت فوليو        ارزیابي مقاله        درجه  861آزمون          Logbook ارزیابي 

 

 

 :(Periods of Assessment)دفعات ارزیابي: ب 

 .در دوره فلوشيپ ارزیابي به صورت مستمر انجام خواهد گرفت

اي توسط گروه تدوین برنامه پيشنهاد شده که در پيوست این  نامه ارزیابي درون بخشي دستياران، آیينجهت : توضيح

 توانند در صورت تمایل از آن استفاده نمایند هاي آموزشي مي موجود است و بخش برنامه

: نماید عبارتند از  مواردي که گروه بر آن تاکيد مي. هاي مربوطه آورده شده است  نامه شرح وظایف قانوني دستياران در آئين  

 مشارکت در آموزش روشهاي مختلف جراحي به دستياران دوره تخصصي و دوره تكميلي مربوطه

هاي گروه آموزشي در حيطه تخصصي مربوطه مشارکت در پژوهش  

هاي آموزشي گروه یزي و مشارکت در تهيه و تدوین کنفرانسر برنامه  

 هاي آموزشي گروه  مشارکت در برنامه -

 ویزیت روزانه بيماران  -

 هاي مربوطه انجام مشاوره -

 در طول دوره به طور مرتب ژورنال کالب  وکنفرانس  8ارایه حداقل  -

 شب در ماه 6شب و حداکثر  0شرکت در برنامه هاي کشيک مقيم حداقل -

 شرکت در برنامه هاي آنكالي -

 مشارکت در حداقل یک پروژه تحقيقاتي  -

 Pub medیا  ISIنگارش یا چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله پژوهشي در طي دوره در مجالت یا نمایه   -

 شرکت در برنامه هاي آموزشي وپژوهشي طبق برنامه تنظيمي  -

طبق ضوابط بخش مربوطه و با هماهنگي مدیر  ضروري است که تعداد کشيكها و سطح مسووليت فرد در چرخشها -

 .برنامه تعيين گردد
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 خارج چشميهاي  نامه پيشنهادي ارزشيابي دستياران دوره تکميلي تخصصي قرنيه و بيماري آيين
 

 (Portfolio)کار پوشه 
تشکيل خواهد شد که مجموع نمرات اخذ شده توسط  (Portfplio)اي  در دفتر گروه براي هر يک از دستياران پرونده

 .گردد دستيار در آن ثبت مي
باشد که از طرف گروه در فصل زمستان با نظارت ستاد مرکزي  نمره کتبي حاصل آزمون کتبي پايان دوره مي

 .دانشگاه برگزار خواهد شد
، کيفيت پرونده DOPSدرجه،  365، ارزشيابي OSCE ،Logbookهاي  نمره شامل آزمون 0نمره شفاهي معدل 

 .نمره شفاهي به صورت مقابل محاسبه خواهد شد. باشد پژوهشي مي هاي آموزشي نويسي و فعاليت
 
0 Logbook 055 نمره  

 365ارزشيابي  0 
 درجه

  نمره 055

3 DOPS 055 نمره  
  نمره 055 پرونده نويسي 4
هاي  فعاليت 0

آموزشي و 
 پژوهشي

  نمره 055

 
 
 

Logbook 
، تعداد يا کمک جراحتعداد اعمال جراحي انجام شده، به صورت مستقل و )شامل بررسي کمي کار عملي دستياران 

در انتهاي هر فصل توسط اساتيد  Logbookارزيابي . باشد مي...( ليزرهاي انجام شده، تعداد بيماران ويزيت شده و
 .سرويس قرنيه انجام خواهد شد

 
 درجه 063ارزشيابي 

ر در باشد و يک با اي دستياران در برخورد با بيماران و همکاران مي هاي اخالقي و حرفه شامل ارزشيابي توانايي
 .پايان دوره انجام خواهد شد

 نمره 45 اساتيد 0
 نمره 05 رييس بخش 0
 نمره 05 سرپرستار درمانگاه 3
 نمره 05 سرپرستار اتاق عمل 4
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 نمره 05 ها سرپرستاران بخش 0
 نمره 05 ساير دستياران 6
 

Direct Observation of Procedual Skills (DOPS) 

جراحي دستياران است که در پايان هر سه ماه توسط اساتيد سرويس قرنيه انجام هاي  شامل ارزيابي مهارت
 .خواهد شد

 
 پرونده نويسي

 .عملکرد باليني دستياران بر مبناي توانايي پرونده نويسي ارزيابي خواهد شد -
 هاي پژوهشي در جمع بندي پايان دوره فلوشيپ هر سه ماه يک بار فعاليت

 نمره 05 مورد 0حداقل  Originalچاپ مقاله  -0-0
 نمره 00 مورد 0حداقل  چاپ گزارش موارد بيماري -3-0
شرکت فعال در پيشبرد طرح  -4-0

 تحقيقاتي ناتمام
 نمره 05 

در مجامع  ارايه کنفرانس -0-0
 عمومي چشم پزشکي

 نمره 00 مورد 0حداقل 

 
 .ضروري استنمره از هر حيطه براي تاييد نهايي بخش  03کسب حداقل : تبصره
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 (تعداد، گرايش و رتبه)حداقل هيات علمي مورد نياز براي اجراي برنامه 

 .باشدبا مدرك تخصصي فلوشيپي معتبر مربوطه  ( نفر دانشيار 8 یانفر استاد  0که حداقل )سه نفر هيات علمي
 

 کارکنان آموزش ديده مورد نياز براي اجراي برنامه

 شود مقطع تخصصي براي موارد زیر تاکيد مي عالوه بر کارکنان مورد نياز براي

،   Confocal Scan، OCTتصویربرداري قرنيه نظير توپوگرافي، توموگرافي،  هاي کارکنان آموزش دیده جهت کار با دستگاه

UBM  ،هاي مورد نياز دیگر اضافه خواهد شد دستگاه اگزایمر، دستگاه فيكو و دستگاه. 

 فضاهاي تخصصي مورد نياز

 عملاتاق 

 درمانگاه تخصصي

 بخش چشم بستري عمومي

 بخش اورژانس چشم پزشكي

 بخش قرنيه

 بخش جراحي رفراکتيو

 اتاق ليزرهاي مختلف اگزایمر، یاگ و آرگون

 

هاي اصلي مورد نياز در سال تنوع و حداقل تعداد بيماري  

 تعداد اعمال جراحي
 11 انجام عمل پيوند قرنيه 

 011 هاي مختلف مشاهده کراتيت

 11 هاي قرنيه مشاهده انواع دیستروفي و دژنرسانس

هاي سلول بنيادي  هاي قرنيه و نارسایي انواع سوختگي

 ليمبوس
81 

 

 براي تربيت يک دستيار وروديتعداد تخت مورد نياز

 .تخت الزم است 1با توجه به سرپایي بودن بيشتر بيماران، براي هر بخش، حداقل 
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 نيازتجهيزات تخصصي مورد 

بيومتر اپتيكال ، OCTکانفواسكن، )، (ارب اسكن، پنتاکم و توپوگرافي)اسليت لمپ، فتواسليت، کراتومتر، اتورفرکتومتر، 

(IOL master  یاLenstar) سونوگرافي ،A  وB ،ست کامل کنتاکت لنز، دستگاه اگزایمر ليزر، دستگاه فيكو، پاکي متري ،

 .وند قرنيه و کليه وسایلي که در مقطع تخصصي الزم استهاي جراحي جهت فيكو، پي یاگ ليزر، ست

 

  :رشته هاي تخصصي يا تخصص هاي مورد نياز 

فلوشيپ در سگمان خلفي، کودکان و استرابيسم، گلوکوم، اوربيت و مجاري اشكي، اپتومتریست، : رشته هاي مورد نياز

 هوشي و داخلي بي

 

 :هاي مورد نياز تخصص

 :مجاز به اجراي برنامه هستندکه  معيارهاي دانشگاههايي

 

 

 
 

 

 :نقش دانش آموختگان در سيستم ارجاع و پزشکي خانواده
  

 
  

: دانشگاهي مجاز به راه اندازي این برنامه است که داراي ویژگي هاي زیر باشد   

. داراي دوره تخصصي مورد تائيد در رشته چشم پزشكي  باشد *   

. دوره ، در دوره تخصصي فارغ التحصيل داشته باشد  01حداقل *   

. واجد حداقل هاي مندرج در این برنامه باشد   
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 :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه

 :شرايط ارزشيابي برنامه -الف   

 
 

 
 

 :شيوه ارزشيابي برنامه-ب

 

 
 

 :متولي ارزشيابي برنامه-ج

 

 
 :نحوه باز نگري برنامه-د

 

 

 

 

 
 

 :شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي ارزشيابي برنامه-ه

 

 

 

 

 :این برنامه در شرایط زیر ارز شيابي خواهد شد

 اجراي دوره تكميلي تخصصيدوره از   ---/ سال ---گذشت -0

 تغييرات عمده فناوري-8

 تصميم سياستگذاران اصلي مرتبط با برنامه-8

 نظر سنجي از هيئت علمي درگير برنامه،دستياران ودانش آموختگان با پرسشنامه هاي از قبل تدوین شده 

 واعتبار بخشي دبير خانه استفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشيابي 

متولي ارزشيابي برنامه ،واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي با همكاري کميته تدوین 

 برنامه است

:مراحل باز نگري این برنامه به ترتيب زیر است   

  اطالعات حاصل از نظر سنجي ،تحقيقات تطبيقي وعرصه اي ،پيشنهادات ونظرات صاحبنظرانگرد آوري 

 در خواست از دبير خانه جهت تشكيل کميته تدوین برنامه 

  طرح اطالعات گردآوري شده د رکميته تدوین برنامه 

 وبرنامه ریزي آموزشي بازنگري در قسمتهاي مورد نياز برنامه وارائه پيش نویش برنامه جدید به کميسيون تدوین 

.مورد قبول است(چک ليست پيوست )شاخص ها ومعيارهاي ملحوظ شده در چارچوب ارزشيابي برنامه دبيرخانه   
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 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه

 .مورد ارزیابی در دسترس اعضای هیئت علمی ودستیاران قرار گرفته باشد ي برنامهضروری است ، *

 . های مجری رعایت شود  ی مورد ارزیابی مندرج است ، توسط دانشگاه كه در برنامه طول دورهضروری است ، * 

 . ی مورد ارزیابی با شرایط مندرج در برنامه منطبق باشد  به دوره دستياران وروديضروری است ، شرایط * 

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

 . بینی شده است باشد  كه در برنامه پیش حدود نياز کلي کشورضروری است ، ظرفیت پذیرش دستیار در راستای تامین * 

ی مهورد ارزیهابی در اختیهار     های عمومی و اختصاصی مندرج در برنامهه  قابل قبولی ، منطق با توانمندی بوك الگ دستیارانضروری است * 

 . داشته باشند 

 .تکمیل و توسط استادان مربوطه پایش و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گردد  به طور مستمربوك دستیاران  ضروری است ، الگ* 

را بهر اسهاس تعهداد منهدرج در برنامهه انجهام داده باشهند و در         پروسيجرهاي الزمستیاران بر حسب سال دسهتیاری ،  ضروری است ، د* 

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

 . مندرج در برنامه ، استفاده شود  ها و فنون آموزشي روش% 72ها حداقل از  ضروری است ، در آموزش* 

داشته ، وظایف خود را تحت نظر  درمانگاه حضور فعالضروری است ، دستیاران در طول هفته طبق تعداد روزهای مندرج در برنامه در * 

 . در دسترس باشد  ها ي هفتگي یا ماهانه درمانگاه برنامهاستادان ویا دستیاران سال باالتر انجام دهند و 

در طول هفته طبق تعداد روزهای مندرج در برنامه تحت نظر استادان ودستیاران سال بهاالتر  های جراحی ،  ضروری است ، دستیاران دوره* 

هاي  ي هفتگي یا ماهانه اتاق برنامهد اشته باشند و  اتاقهاي پروسيجر حضور فعالودستیاران دوره ها ی غیر جراحی در  عمل اتاقدر 

 .در دسترس باشد  عمل

بخشهی ، مشهاركت در    ههای درون  های گزارش صهبحگاهی ، كنفهرانس   ی تنظیمی بخش ، در برنامه هضروری است ، دستیاران ، طبق برنام* 

در دسترس  ها ها یا آنكالي ي هفتگي یا ماهانه کشيک برنامهها حضور فعال داشته باشند و  ها یا آنکالی تر و كشیك های پایین آموزش رده

 . باشد 

های كاری یا آموزشی بیمهاران بسهتری    های راندهای آموزشی ، ویزیت می بخش ، در برنامهی تنظی ضروری است ، دستیاران ، طبق برنامه* 

 .حضور فعال داشته باشند 

 . شده توسط دستیاران ، مورد تائید گروه ارزیاب باشد  تکمیل هاي پزشكي کيفيت پروندهضروری است ، * 

ندر ج در برنامه را گذرانده و از رئیس بخهش مربوطهه گهواهی    م هاي چرخشي بخشضروری است ، دستیاران بر حسب سال دستیاری ، * 

 .. دریافت نموده باشند ومستندات آن به رویت گروه ارزیاب رسانده شود

شده وجود داشته باشهد   ریزی و برنامه شده بيني هاي علمي از قبل پيش همكاريهای چرخشی  ضروری است ، بین بخش اصلی و بخش* 

 . ها باشند ، در دسترس باشد  مکاریو مستنداتی كه مبین این ه

 . را رعایت نمایند  Dress codeضروری است ، دستیاران مقررات * 

 .آگاه باشند و به آن عمل نمایند و عمل آنها مورد تائید گروه ارزیاب قرار گیرد  منشور حقوق بيمارانضروری است ، دستیاران از * 

ت موردنیاز دستیاران و هیات علمی ، در قفسه كتاب بخش اصلی در دسترس آنان باشد اعم از كتب و مجال منابع درسيضروری است ، * 

 . 
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 هاي قرنيه و خارج چشمي بيماري نامه آموزشي دوره تكميلي تخصصيبر        

قرار گیرندومستندات آن به گروه ارزیهاب ارائهه    ارزیابيهای مندرج در برنامه ، مورد  ضروری است ، دستیاران در طول دوره خود به روش* 

 . شود

 .مشاركت داشته باشند  ي پژوهشي برنامهدر یك ضروری است ، دستیاران در طول دوره خود ، حداقل * 

ههای چرخشهی ،    های بخهش  ها ، گواهی تشکیل شود و نتایج ارزیابی پرونده آموزشيضروری است ، در بخش اصلی برای كلیه دستیاران * 

 . تشویقات ،تذكرات ومستندات ضروری دیگر در آن نگهداری شود 

ی منهدرج در برنامهه در    را بر اسهاس تعهداد ، گهرایش و رتبهه     هيات علمي موردنيازضروری است ، بخش برای تربیت دستیاران دوره ، * 

 .اختیار داشته باشد و مستندات آن در اختیار گروه ارزیاب قرار گیرد 

 .طبق موارد مندرج در برنامه در اختیار داشته باشد  را دیده موردنياز کارکنان دورهضروری است ، بخش برای تربیت دستیاران دوره ، * 

كهالس درس اختصاصهی ، قفسهه كتهاب اختصاصهی در بخهش و       : را از قبیهل   فضاهاي آموزشي عمومي موردنيازضروری است ، دوره * 

 . كتابخانه عمومی بیمارستان ، مركز كامپیوتر و سیستم بایگانی علمی در اختیار داشته باشد 

 .را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح  دانشگاه در اختیار داشته باشند  فضاهاي تخصصي موردنيازدوره ،  ضروری است ،* 

كننده به بیمارستان محل تحصیل دستیاران ، بر اساس موارد منهدرج در   بستری و سرپایی مراجعه تعداد و تنوع بيمارانضروری است ، * 

 . برنامه باشند 

 .در اختیار باشد ( در صورت نیاز دوره ) تخت بستري فعال    شده در برنامه ، بینی ازای هر دستیار به تعداد پیشضروری است ، به * 

مندرج در برنامه در اختیار مجریان برنامه قرار گرفته باشهد و كیفیهت تجهیهزات ،مهورد تائیهد گهروه        تجهيزات موردنيازضروری است ، * 

 .ارزیاب باشد 

 . حوزه ی ارزشیابی واعتباربخشی دبر خانهباشند  مورد تائيد قطعيهای چرخشی ،  ضروری است ، بخش* 

 . باشد  هاي مندرج در برنامه مالكضروری است ، دانشگاه ذیربط ، واجد * 

 

ریزی آموزشی قرار گرفته و جههت پیگیهری و اجهرا در اختیهار      مورد تصویب كمیسیون تدوین و برنامه موضوع ، 80استانداردهای فوق ، در 

ضهمنا  یهك نسهخه از آن در انتههای كلیهه      . شهود   واحد ارزشیابی و اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی قهرار داده مهی  

 . های مصوب آورده خواهد شد  برنامه

 

 وزش پزشکی و تخصصیدبیرخانه شورای آم

 ریزی آموزشی كمیسیون تدوین و برنامه         

 منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند
 

1- http://www.masseyeandear.org 

2- http://www.corneasociety.org 

3- http://www.AAO.org 
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