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 :اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه

 دانشگاه علوم پزشكي   نشگاهيارتبة د    خانوادگينام و نام 

 شهیدبهشتی        ان وآقای دکتر محمد پاکر *

 تهران        آقای دکتر یداله اسالمی*  

 تهران        آقای دکتر حیدر امینی* 

 ایران       آقای دکتر نوید نیلفروشان* 

  تهران         آقای دکتر رضا زارعی* 

 شهید بهشتی        ین یزدانیآقای دکتر شاه *

 اهواز    دانشیار   خانم دکتر فریده شریفی پور*
 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیآموزشي برنامه ریزی  معاون واحد تدوين و -مهرداد حق ازليدکتر *
 یرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیاندازی و گسترش دوره های تکمیلی تخصصی دب های راه کارشناس کمیته-دکترمریم السادات مصطفوی*

 کارشناس برنامه های آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی–نوشین آگاهی *

 
 :اسامي همكاران كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 

یر شورا ،نمایندگان منتخب دبیرخانه شورای آموزش ،دکتراسماعیل ایدنی قائم مقام دبدبیر شورا  ومعاون آموزشي دکتر باقر الریجانی

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

دن حقیقی ،دکتر علی دکتر ولی اله حسنی،دکتر ال،دکتر حبیب اله پیروی،دکتر علی حائری ،،دکتر علیرضا استقامتیواعتباربخشي

دکترالهه ملکان راد،دکتر زهرا دکتر پیمان محمدی تربتی ،دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی ،،دکتر محمود رضا آل بویه، حمیدی مدنی

، دبیران دکتر داوود امی : دکترناصر کالنتری ،نماینده سازمان نظام پزشکی :فردی آذر، دکتر نرگس بیرقی،نماینده معاونت بهداشت 

جراحی )دکتر محمد علی محققی  (روانپزشکی)دکتر احمد علی نورباال (زنان وزایمان)دکتر اشرف آل یاسین :یئت ممتحنه  ه

و  ریحانه بنازادگان (بیهوشی )سید سجاد رضوی دکتر (کودکان) دکترعلی اکبر سیاری (داخلی)محمد رضا شکیبی  دکتر (عمومی

 زشی و نوشین آگاهی کارشناس برنامه های آموزشی دوره های تکمیلی تخصصیکمیسیون تدوین و برنامه ریزی آمو کارشناس

 :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 

مدير كميته فني آزمونها  ،دکتر آبتین حیدر زاده  قائم مقام دبير شورا،دکتراسماعیل ایدنی   دبير شورامعاون آموزشي ودکتر باقر الریجانی 

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ،دکتر حبیب اهلل پیرویوامور دستياري دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

دکترسیدعلی صفوی  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ونماينده منتخب وزير ، دکتر محمد رضا صبری ونماينده منتخب وزير

دبيرشوراي ، دکتر اکبر فتوحی معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي، دکتر مهرداد حق ازلی واعتباربخشي معاون حوزه ارزشيابينائینی 

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

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

، دکتر علیرضا مردان شاهی رئيس دانشكده پزشكي يزد، دکترسید مهدی کالنتر رئيس دانشكده پزشكي اصفهانحسن امامی دهکردی 

، رئيس دانشكده پزشكي تبريزسید کاظم شکوری  ،دکتررئيس دانشكده پزشكي كردستان ،دکتر بهرام نیکخورييس دانشكده پزشكي مازندران

رئيس دانشكده ، دکتر محمد فکور رئيس دانشكده پزشكي شهركرد، دکترفریده دارابی  رئيس دانشكده پزشكي گيالندکتر عباس درجانی 

، دکتر علی انرئيس دانشكده پزشكي همد،دکتر محمد علی امیر زرگررئيس دانشكده پزشكي مشهددکترعلیرضا خویی  پزشكي اهواز،

رئيس ،دکتر قاسم میری علی آبادی رئيس دانشكده پزشكي بابل، دکتر جان محمدی رئيس دانشكده پزشكي اراكارجمند شبستری 

،دکتر سید امیرحسین قاضی زاده رئيس دانشكده پزشكي كرمان ونماينده منتخب وزير،  دکترمحمد رضا شکیبی دانشكده پزشكي زاهدان

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم ، دکترمحمد رضا ظفرقندی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ونماينده منتخب وزيرعضو هيأت علمي هاشمی 

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

كارشناس كميسيون دائمي معين دبيرخانه شوراي اموزش پزشكي دکترنیره اسالمی   ،مان نظام پزشكينماينده سازدکتر علیرضا سلیمی ،  وزير

 و تخصصي
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 :مراحل تدوين برنامه آموزشي
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

نشست شورای آموزش پزشکی و  هفتاد و دومیندر  08/9/88در تاریخ گلوکوم ه تکمیلی تخصصی برنامه آموزشی دور

 .گردید تنفیذتخصصی 
 

ن برنامه آموزشی  مورد بررسی قرار در کمیته تدوی 60/1/91در تاریخ گلوکوم بازنگری برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی 

 .گرفت
 

 

معین  مورد بررسی  وتصویب قرار در کمیسیون دائمی  02/7/91در تاریخ گلوکوم برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی 

 .جهت تنفیذ ارایه گردید 02/9/91و به هشتادوهفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخگرفت 
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 : مقدمه 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :  انگليسي و به فارسي دورهعنوان 

 

 
 

 

   : دوره تعريف
 

 

 
 

 
 

  :دوره به  متخصصين مجاز ورود 

 

 

 

  : طول دوره آموزش

 
 

 

 Fellowship   Glaucoma                                 گلوکوم دوره تکمیلی تخصصی  

پزشکی است که موضوع اصلی  ای منشعب از رشته تخصصی چشم گلوکوم ، دوره ( فلوشیپ )  دوره تکمیلی تخصصی

آموختگان آن نسبت به  و دانشجامعه است در ( آب سیاه ) و کنترل بیماری گلوکوم (  management) آن اداره 

همچنین  ،غربالگری و آموزش این بیماری در جامعه تحت پوشش ،پیشگیری ،پیگیری بیماران  ،تشخیص ، درمان 

 .  نمایند  اقدام می پژوهش در زمینه این حیطه تخصصی 

 .ماه است  65طول آموزش در این دوره تکمیلی تخصصی 

ری گلوکوم و معرفی پزشکی از جمله بیما های چشم های شگرف در زمینه کنترل و درمان بیماری با توجه به پیشرفت

دوره . شود  های جدید ضرورت ایجاد و تربیت فلوشیپ در این دوره احساس می های پاراکلینیک و جراحی روش

تاسیس  شده جهان وجود دارد ولی در کشور ما تازه های شناخته بصورت مدون در دانشگاهتکمیلی تخصصی گلوکوم 

که این دوره در ایران  6985از سال . گردد  جانبه آن احساس می نیاز کشور ضرورت توسعه همه باشد و با توجه به می

های مجری ، برنامه تدوینی خود را به اجرا  اندازی شده ، تا زمان تدوین و ابالغ این برنامه ، هریک از دانشگاه راه

ن دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی کمیسیونیاز کشور و تصویب بر اساس  6988در سال . آورند  درمی

لذا با نظر . های مشخص اقدام گردد  قرار شد ، توسط متخصصین مربوطه جهت تدوین یک برنامه تحصیلی با حداقل

ای تحت عنوان کمیته تدوین برنامه  ممتحنه رشته چشم و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، کمیته هیات

د و این کمیته در جلسات خود ، با استفـاده از یهای مجری برنامه تشکیل گرد وم ، مرکب از افرادی از دانشگاهگلوک

این کمیته ، از نظرات . های پیشرو در دنیا ، به تدوین این برنامه مبادرت نمود  گیری از برنامه خرد جمعی ، همچنین بهره

 . استقبال خواهد نمود ر بازنگری های بعدی د صاحبنظران ، جهت ارتقای محتوای این برنامه

 

 کمیته تدوین دوره تکمیلی تخصصی

 گلوکوم
 

 .باشند مجاز ورود به این دوره تکمیلی تخصصی میچشم پزشکی  تخصصی در رشتة دارندگان مدرك دانشنامة
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 :ايران دوره در جهان و يخچه وسيرتكامليتار

 

 

 

 

 
 

 

 

  :داليل نياز به اين دوره 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : ده سال آيندهدوره در  در اين متخصصحدود نياز به تربيت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :در جهان
های زیادی در زمینه  در دهه اخیر پیشرفت. گردد  قبل بازمیها جهان به سال اسیس دوره فلوشیپ گلوکوم در ت

 . وجود داشته است دوره این  در راحی لیـزریهای تشخیصی ـ داروها و درمان ج روش

 : در ایران

 مزه ایحدکتر ایرج تهرانی و دکتر جواد  آقایان توسط  6954بیمارستان فارابی تهران در سال در ش گلوکومخاولین ب

 (ص)ضرت رسول اکرم و ح نژاد و فارابی در دو مرکز شهیدلبافی 6985ن فلوشیپ گلوکوم از سال ومد برنامه شدتاسیس 

مشغول ( ص)اکرم رسول نژاد ـ فارابی و حضرت های لبافی گلوکوم در بیمارستان بخش 6985قبل از سال .آغاز شده است 

غیرمتمرکز به فعالیت مشغول همچنین در برخی دیگر از مراکز نیز درمانگاه گلوکوم بصورت . اند  ارائه خدمت بوده

 . اند  بوده
  

 : دالیل نیاز به تربیت نیروی متخصص در زمینه گلوکوم در کشور عبارتند از 

  42امعه بـاالی  در جصددر 4/6ماری گلوکوم در کشوربی ایران ، شیوع انجمن گلوکومبر اساس آمار منتشره از جانب 

 7/6درصـد و در سفیدپوسـتان   8/6سال در سیاهپوستان  42آمار این بیماری در آمریکا ، در سن باالی . است سال 

 .افراد مبتال به این بیماری نیازمند اقدامات تخصصی هستندلذا .درصد است 

 این .وخیم است و می تواند منجر به نابینایی شود در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع پیش آگهی این بیماری

ن به موقع مـی  لذا تشخیص و درما، در جهان استغیرقابل برگشت ولی پیشگیری  کوری قابلدومین علت  بیماری

دستیابی به این امر، با حضور افراد دوره دیده در این زمینه . امتوقف و خطر کوری را از بین ببرد رتواند سیر بیماری 

 .میسر است

  برنامه  بهایران با توجه به تعهد جمهوری اسالمی" vision gogo "    در زمینه کاهش بینایی و نابینائی هـای قابـل

 . شود  تاکید می دورهپیشگیری بر ایجاد این 

 برای آن وجود دارد  نیز ، در اکثر دانشگاه های معتبر دنیا موجود است و مطالب علمی مدونیاین دوره. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دست یافت  با رویکرد های زیر میتوان به حدود نیاز

 .کشوردر محاسبه بار بیماری  (6

 .تامین نیاز استانها و مناطق دانشگاهی (0

 .تامین نیاز دانشگاههایی که دستیار چشم پزشکی تربیت می کنند (9

 .سرانه مورد نیاز برای تخمیناستفاده از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی  (4

 .استفاده از نظرات صاحبنظران  (5

دوین این برنامه با هدف تامین نیازهای مناطق تحت پوشش نقص نظام ثبت اطالعات بیماریها در کشور، گروه تبا توجه به 

هیات ممتحنه رشته چشم پزشکی، کمیته راهبردی رشته و )دانشگاه های کشور و با استفاده از نظرات افراد صاحب نظر 

ول سالمت دانشگاه مسئ 45وجود لذا با توجه به . ، حدود نیاز به این دوره را تخمین زده است (انجمن چشم پزشکی ایران 

نفر  92نفر است که با کسر  45- 92تعداد نیاز ،  نفر برای هر دانشگاه ، 6-0در مناطق مختلف کشور ، در صورت محاسبه 

از طرفی ، جمعیت سالمندی کشور رو به تزاید است و باید در پیش بینی . نفر می شود  72موجود ، حدود نیاز با این رویکرد 

 .نفر عدد مناسبی باشد  12اب ، بنظر می آید عدد نیاز با این حس. مدنظر باشد  ها
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                                           Philosophy (Beliefs & Values) ( :ارزش ها و باورها)فلسفه 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                  :Mission(:ماموريت)رسالت 
 

 

 

 

 

                                                                           :Vision(:چشم انداز)دورنما
                    

 
                    

 
 

 

 

 

 

 

                                           Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 :نها تاکید می شوندعبارتند ازآارزشهایی که در تدوین این برنامه بر 

 ی کیفیت زندگی ، تحقق این امر با کردهای بدن به منظور حفظ و ارتقاترین کار ی بعنوان یکی از اصلیحفظ بینای

تشخیص به موقع بیماری ، با استفاده از معاینات و غربالگری های ضروری ، درمان به موقع ، باتسهیل شرایط برای 

 . با هر موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی و با پیگیری دقیق بیماران میسر است کلیه اقشار 

  وری در این زمینه  شود و افزایش بهره هایی که به علت این بیماری به افراد و جامعه تحمیل می هزینهکاهش 

  مورد سکونت بیماران به منظور افزوددن سطح آسایش آنها  منطقهالمقدور در  حتیمطلوب خدمات ارائه 

محل خدمت خود در جهت پیشگیری ، کنترل ،  منطقهرسالت این دوره ، تربیت متخصصینی است که قادر باشند ، در 

زشی ، همچنین میزان تولیدات پژوهشی را در این اقدام نمایند و استانداردهای آموتشخیص و درمان بیماری گلوکوم 

 . زمینه ارتقاء دهند 

پزشکی در کشور واجد متخصصینی  کننده دستیار در رشته چشم های تربیت سال آینده ، کلیه دانشگاه 62در 

اند و با ارائه خدمات  ای منطبق با استانداردهای جهانی دوره تکمیلی تخصصی خود را گذرانده خواهند بود که با برنامه

ضمناً . اهند شد های مرتبط با بیماری گلوکوم در منطقه تحت پوشش خود خو موقع ، موجب بهبود شاخص کیفی و به

 . در بخش تولید علم در این حیطه تخصصی در سطح منطقه از کشورهای برتر خواهد بود 

 : آموختگان این دوره  رود دانش انتظار می

 . با بیماران ، همراهان و اعضای تیم سالمت ارتباط مناسب برقرار نمایند  -6

های مرتبط با بیماری گلوکوم  وضعیت سالمت جامعه را در زمینه شاخصهمکاری با سازمان های ذیربط بتوانند با  -0

 . ارتقا بخشند 

 .گلوکوم را با مهارت کافی انجام دهند  بهمبتال های پیشگیری ـ تشخیصی ـ درمانی و مراقبتی بیماران  روش -9

 . د نا در زمینه گلوکوم داشته باشهای کافی در آموزش دستیاران ر توانایی -4

 . گلوکوم را داشته باشند  مرتبط با پژوهشهایهای کافی در انجام  توانایی -5
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                                                                      :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش 

 

 
 

                                                                   :Tasks:دانش آموختگان حرفه اي يفاوظ

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ای  آموزشی ـ پژوهشی ـ مشاوره های تشخیصی ـ درمانی ـ مراقبتی ـ آموختگان این دوره در جامعه نقش دانش

 . کنند  مدیریتی و حمایتی را در زمینه گلوکوم ایفا می

 وظايف تشخيص ، درمان و مراقبت  : 

جهت ارائه مرتبط های  ارتباط صحیح و انسانی با بیماران ، همراهان ، اعضای تیم سالمت و افراد و سازمان -

 و ارتقای سالمت جامعه خدمت به بیمار 

 ها  اخذ شرح حال تخصصی از بیماران و ثبت یافته -

 ها  بر روی بیماران و ثبت یافتهها و معاینات تخصصی  انجام  ارزیابی -

 اقدامات تشخیصی موردنیاز منطقی  یا انجام درخواست -

 تشخیص صحیح و به موقع بیماری  -

 درمان به موقع و صحیح طبی ، لیزری یا جراحی برای بیماران  -

  پیگیری بیماران بعد از اقدامات درمانی  -

 

  وظايف آموزشي: 

 های مختلف موردنیاز مرتبط با بیماری  یی بیماران و همراهان در زمینهآموزش و راهنما -

 های دانشگاهی آموخته در عرصه آموزش دانشجویان و دستیاران در صورت حضور دانش -

 های آموزشی جامعه  شرکت در برنامه -
 

  وظايف پژوهشي : 

های  و پژوهش Health System Researchاز جمله برنامه های  های پژوهشی مشارکت موثر در برنامه -

 در صورت نیاز غربالگری مرتبط با گلوکوم 

 

 اي  وظايف مشاوره : 

 های قانونی  های تخصصی و سازمان تخصصی به بیماران ، همراهان ، سایر گروهارائه مشاوره  -

 

  وظايف مديريتي : 

 ای مرتبط با بیماری گلوکوم  های منطقه شرکت در سیاستگذاری -

 مرتبط علمی ها و مراکز  ها ، درمانگاه شمدیریت در بخ -

 مدیریت تیم پزشکی در رابطه با گلوکوم  -

 

  وظايف حمايتي (Advocacy  ) 

  .از بیماران و همکاران های قانونی و حمایت علمی و انسانی شرکت در کمیسیون -
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 :Expected Competencies & Procedural Skills   :مورد انتظار ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها

                              

 (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها: الف   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های زیر را در حد تسلط کسـب کـرده باشـند ،     رود ، دستیاران در دوره تخصصی خود ، اکثر توانمندی هر چند انتظار می

 .لیکن تکرار و تاکید بر آنها ضروری است 

 : گردآوری و ثبت اطالعات 

  برقراری ارتباط(communication) 

  اخذ شرح حال تخصصی ((History taking 

  ارزیابی و معاینه تخصصی بیماران(Patient assessment & Physical examination)  

  درخواست منطقی آزمایشات پاراکلینیکی  

  ، ثبت اطالعات وتنظیم مدارك پزشکیتشکیل پرونده 

 :ستدالل بالینی ، تشخیص و تصمیم گیری برای بیمار ا

  تفسیرآزمایشات پاراکلینیکی 

   ادغام یافته های بالینی وپاراکلینیکی 

 استنتاج و قضاوت بالینی (clinical judgment) 

 تشخیص بیماری 

  تصمیم گیری بالینی جهت حل مساله بیمار 

 (: ient ManagementPat) اداره بیمار 

  مراقبت از بیمار (Patient care ) 

   تجویز منطقی دارو( نوشتن  نسخه دارویی و order ) 

  انتخاب بهترین رویکرد تشخیصی ـ درمانی و اجرای آن برای بیمار 

 انجام اقدامات توانبخشی و بازتوانی مندرج در این برنامه 

  درخواست و ارائه مشاوره پزشکی 

 های الزم و ارجاع بیمار  یایجادهماهنگ 

  آموزش بیمار 

  پیگیری بیمار 

 

 : توانمندی های دیگر 

  لیسی با تاکید بر مطالب و متون تخصصیانگتسلط به زبان. 

  پژوهش 

 مدیریت و رهبری 

 Advocacy  

 طبابت مبتنی بر شواهد 

 استفاده از رایانه وجستجوی اطالعات علمی در منابع الکترونبکی 

 پایش سالمت جامعه 

 Scientific paper writing 

 های آموزشی مطابق با سطح مخاطبین  تهیه رسانه 
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 : (درماني–اقدامات تشخيصي )ت هاي پروسيجرالمهار: ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 :ارند باز دارنده داسامي رشته ها يا دوره هايي كه با اين دوره در انجام بعضي پروسيجرها همپوشاني يا تداخل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 براي يادگيري دفعات انجامحداقل  ( Procedure) پروسيجر

 ALPI 62 انجام پروسیجر

 CPC 62انجام پروسیجر 

 ECP 62انجام پروسیجر

 YAGPI 62انجام پروسیجر

 SLT 62انجام پروسیجر

 مورد 52حداقل  لکتومیبکوانجام جراحی ترا

 مورد 52حداقل  فیکرترابکولکتومیام جراحی انج

 مورد 62 وتومینیترابکولوتومی یا گوانجام 

 مورد 92 جراحی شانت

 مورد 62 سیکلوکرایوتراپی ـ کروئیدال تپ

 مورد 52 مشکل بیماران گلوکومی های کاتاراکتجراحی 

Bleb reconstruction- needling 65 مورد 

MIGS (Minimally Invasive  Glaucoma Surgery) 65 مورد 

 

با دوره  (procedures)درمانی  -دوره در انجام بعضی اقدامات تشخیصی این :همپوشانی در انجام بعضی پروسیجرها:الف

 .همپوشانی دارد های خارج چشمی  تکمیلی تخصصی قرنیه و بیماری

 

 :تداخل حرفه ای:ب
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                                                            :Educational Strategies  :آموزشي راهبردهاي 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 : 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 کوچکی از دوره  compulsoryآموزش  دیسیپلینری همراه با ادغام موضوعی در صورت نیاز  مولتی

 : در این دوره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد 

 *self education, self study  

 و بین دانشگاهی  انواع کنفرانس های داخل بخشی ، بین بخشی ، بیمارستانی ، بین رشته ای* 

ـ  case presentationبحث در گروه های کوچک ـ کارگاه های آموزشی ـ ژورنال کالب و کتاب خوانی ـ * 

 توموربورد 

گزارش صبحگاهی ـ راندهای کاری و آموزشی ـ انجام مشاوره های تخصصی همراه با استاد ـ آموزش سرپایی ـ * 

 شه خوانی ـ تحلیل بیماران دشوار آموزش در اتاق عمل یا اتاق پروسیجر ـ کلی

 . استفاده از تکنیک های آموزش از راه دور بر حسب امکانات * 

 .مشارکت در آموزش رده های پایین تر * 

 .روش و فنون آموزشی دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشی * 
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  :ساختار كلي دوره آموزشي

 
 مدت زمان ـ اقدامات محتوی وزشبخش،واحدیا عرصه آم

 (ماه ) 
برای آماده سازی بیماران  -ویزیت مرتب بیماران بستری بخش گلوکوم

 جراحی لعم

با برنامه  کل دوره

 ریزی بخش 

ویزیت بیماران سرپائی –حضور فعال و منظم در درمانگاه  درمانگاه گلوکوم

 وانجام مشاورات پزشکی

کل دوره با برنامه 

 ریزی بخش 

کل دوره با برنامه  های موظف و اورژانس حضور مداوم در اطاق عمل اطاق عمل گلوکوم

 ریزی بخش 

ـ  GDXـ  OCTهای تخصصی میدان بینایی ـ  انجام روش درمانگاه پاراکلینیک

HRT  ـUBM  ـ فتوگرافی عصب بینایی ـ پاکی متری ـ

ORA  و غیره . 

کل دوره با برنامه 

 ریزی بخش 

کل دوره با برنامه  حضور فعال در اطاق عمل لیزر اطاق عمل لیزر

 ریزی بخش 

کل دوره با برنامه  های تحقیقاتی و آموزشی پیشبرد پروژه   Lab wetمرکز تحقیقات و حضور در

 ریزی بخش 

کل دوره با برنامه  تنظیمی بخشها طبق برنامه  حضور منظم روزانه در کالس کالس درس ـ ژورنال کالب

 ریزی بخش

مرکز بهداشتی درمانی منتخب منطقه ای 

یا هر مرکز دیگر در جامعه با صالحدید 

 بخش

نیاز با  ببرحس  HSRشرکت در طرح های غربالگری و پژوهش های 

 تشخیص گروه 

 
 : توضیحات

 . دستیاران می توانند با نظر رئیس بخش ، برای تکمیل دوره خود ، تا سقف سه ماه به مراکز دیگر چرخش نمایند * 
 

 ( :به تفكيک هر بخش)بپردازند هايي كه دستياران بايد در بخش هاي چرخشي به آنها  عناوين مباحث و مهارت

 

 
 

 

 .در این دوره ، بخش چرخشی وجود ندارد 
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 عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني اعم از  عناوين دروس
Color section follows the front matter 
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     The Basic Aspects of Glaucoma 

 
1- Cellular and Molecular Biology of Aqueous Humor Dynamics  

 
2- Intraocular Pressure and Tonometry   
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4- Optic Nerve, Retina, and Choroid  

 
5- Assessment of Visual Fields  
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  The Clinical Forms of Glaucoma 
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25 Glaucomas Associated with Ocular Trauma   
 
26 Glaucomas After Ocular Surgery   
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vii 

 
         Management of Glaucoma  
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30- Prostaglandins and Hypotensive Lipids   
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 02/9/6991تاریخ تنفیذ درهشتادو هفتمین  نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  -دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی گلوکوم                               64

 
 

 

 
 
 
 

 

 :از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود

 در حوزه نوع دوستي -الف
 .ع خود ترجیح دهندمنافع بیمار را بر مناف (6

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

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

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

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

 . وق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنندمنشور حق (1

 در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت -ب
 .نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی 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  التهای بی مورد در کارهمکاران پرهیز نمایندو با اعضای تیم سالمت تعامل از دخ (4

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

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

یماری، بروز عوارض، ابتالی مجدد، انتقال بیماری و نیز بهبود کیفیت زندگی بـه  در رابطه با پیشگیری از تشدید ب (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
 . ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارندبه عقاید، آداب   (6

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

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

 .به همراهان بیمار،همکاران و کادر تیم درمانی احترام بگذارند (4

 .طابق با شئون حرفه ای باشدوضعیت ظاهری آنها م (5

 در حوزه تعالي شغلي -ه

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

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

 . سترس انجام دهنداقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهای علمی در د (4

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

 :ازدستياران(Professionalism)انتظارات اخالق حرفه اي 

I -اصول اخالق حرفه اي 
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 .(لطفاًراهكارهاي پيشنهادي را دقيقاً مطالعه كنيد ومواردي را كه با دوره انطباق ندارد حذف نمائيد)

ك استادان خود در انتظار ميرود، دستياران، در راستاي تحكيم اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي با كم

 :جهت اقدامات زير تالش نمايند

 :مناسب  (Setting)كمک به فراهم كردن شرايط  فيزيكي 

  فراهم ساختن شرایط مناسب برای انجام امور شخصی وخصوصی در محیط های آموزشی ودرمانی  نظیراستفاده از

 در هنگام معاینات وغیره پرده و پاراوان

  و بیمار ( دستیار)یا همراه محرم او در کلیه معاینات پزشکی در کنار پزشک حضور یک پرستار همجنس بیمار 

 (مثالًمادروکودك در بخش های کودکان)فراهم کردن سیستم هم اتاقی بیمار و همراه 

  ایجاد محیط مناسب ،مطمئن وایمن متناسب با باور های دینی وفرهنگی بیماران ،همراهان ،استادان وفراگیران

 تن محل نمازونیایش برای متقاضیاننظیر فراهم ساخ

 :كمک به اصالح فرآيندهاي اجرايي 

  همکاری با مدیران اجرایی بیمارستان در جهت اصالح فرآیندهای اجرایی نظیر فرایند های جاری در بخش های

آسانی  پذیرش ، بستری ، تامین دارو ، تجهیزات وترخیص بیماران به طوری که بیماران سردرگم نشوند و امور را به

 .طی کنند

 تکریم مراجعین و کارکنان بیمارستان ها 

  توجه به فرايندهاي اجرائي بيمارستان در جهت تسهيل ارائه ي خدمات ورفاه حداكثري بيماران وارائه ي پيشنهادات اصالحي

 به مديران بيمارستان

 : كمک به فراهم شدن جومناسب آموزشي 

  در محیط های آموزشیمشارکت در ایجاد جو صمیمی و احترام آمیز 

 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 مشارکت در کارهای تیمی 

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

 مسئولین آموزشی مشارکت در معرفی الگوها به 

  مشارکت فعال در تقویتRole modeling 

  تالش در جهت تقویت ارتباطات بین فردی 

 مشارکت 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 )حمایت از حقوق مادی ، معنوی و پزشکی بیماران اعم از جسمی ، روانی و اجتماعی

 ، در تمام شرایط( و طبقه اقتصادی اجتماعی

 جلب اعتماد واطمینان بیمار در جهت رعایت حقوق وی 

 امید دادن ، و غیرهپیش سالمی ، خوشرویی ، همدردی : ارتباط اجتماعی مناسب با بیماران نظیر ، 

 پاسخگویی با حوصله به سواالت بیماران در تمامی شرایط 

II -راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:  
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 تر و فراگیران دیگرآموزش نحوه ی پاسخگویی مناسب به سواالت بیماران به دستیاران سال پایین 

 معرفی خود به عنوان  پزشک مسئول به بیمار، همچنین معرفی دستیاران سال پایین تر ،  کارورز ، کارآموز و 

 پرستار با نام و مشخصات به بیماران

  پرسش از عادات غذایی ، خواب ، استحمام و تمایالت رفاهی بیماران و کمک به فراهم کردن شرایط مورد نیاز برای

 آن ها

 توجه به بهداشت فردی بیماران. 

 توجه به کمیت و کیفیت غذای بیماران در راند های آموزشی و کاری 

 برای اعمال دفعی آسوده در راند های آموزشی و کاری با تاکید بر شرایط خصوصی آنان توجه به نیاز های بیماران 

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

  کمک درفراهم کردن شرایط آسان برای نماز و نیایش کلیه بیماران متقاضی ، با هر آیین و مذهب در بخش ، به

 .بیماران در حال استراحت مطلق  ویژه ،برای

  احترام به شخصیت بیماران در کلیه شرایط. 

 پوشش مناسب بیماران در هنگام معاینات پزشکی 

 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

 تناب از درخواست آزمایشات گران قیمت غیرضروریاج

 استفاده مناسب از دفترچه و تسهیالت بیمه ای بیماران 

 ارتباط با واحدها و مراجع ذی صالح نظیر واحد مددکاری ، در باره رفع مشکالت قابل حل بیماران 

  و درمانیاخذ اجازه و جلب رضایت بیماران برای انجام معاینات و کلیه پروسیجرهای تشخیصی 

 رعایت استقالل و آزادی بیماران در تصمیم گیری ها 

   بیماران ( راز)خودداری از افشای مسائل خصوصی 

  مدت تقریبی بستری وغیره –هزینه ها :ارئه ی اطالعات الزم به بیماران در باره ی مسائل تشخیصی درمانی نظیر 

 :به معنای   STEEPدرمجموع ،رعایت 

 به بیماران  (safe)ن ا رائه ی خدمات ایم  -

 به بیماران  (Timely)ارائه ی خدمت به موقع   -

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

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

 در کلیه ی شرایط  (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 

 مشارکت در آموزش مسائل اخالق حرفه ای به دستیاران سال پایین تر و دانشجویان 

 آموزش یا اطالع رسانی منشور حقوقی بیماران ، مقررات Dress Code  و مقررات اخالقی بخش به دستیاران سال

 تر و فراگیران دیگرپایین

  گزارشات صبحگاهی : اشاره مستمر به نکات اخالقی در کلیه فعالیت ها و فرآیند های آموزشی نظری و عملی نظیر

 ، راندها ، کنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق های عمل 

 ر جلسات هفتگی با حضور استادان، دستیاران و فراگیران دیگرنقد اخالقی فرآیندهای جاری بخش د 
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  فراهم کردن شرایط بحث و موشکافی آموزشی در مورد کلیه سوء اقدامات و خطاهای پزشکی Malpractices ) 

 پیش آمده در جلسات هفتگی با حضور استادان، دستیاران و فراگیران دیگر(

 برنامه های آموزش بیماران مشارکت دادن فراگیران رده های مختلف ، در 

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

 برخورد احترام آمیز با نسوج ، اعم از مرده یا زنده 

 برخورد احترام آمیز با اجساد فوت شدگان 

 همدردی با خانواده فوت شدگان 

  ، عملکرد طبیعی اندام ها و حفظ زیبایی بیماران تا حدی که دانش و فناوری نگهداری و حفظ اعضای بدن بیماران

 روز اجازه می دهد

 احترام به حقوق جنین ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرایطی که مجوز اخالقی و شرعی برای ختم حاملگی نیست 

 وگیری از از دست رفتن اهمیت دادن به وقت های طالیی کمک به بیماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جل

 شانس بیمار برای زندگی یا حفظ اعضای بدن خود

 تجویز منطقی دارو و در خواست های پارا کلینیک 

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

 پايش و نظارت  مستمر فراگيران :

  کشیک های  –درمانگاه  –راندهای کاری و آموزشی  –گزارشات صبحگاهی ) آموزشی حضور در کلیه برنامه های

و نظارت بر حضور سایر فراگیران از طریق واگذاری مسئولیت ، ( و غیره  –سی پی سی  –تومور بورد  –شبانه 

ایجاد تدریجی پیگیری تلفنی و حضوردر کشیک ها ، سرکشی به درمانگاه ها و اورژانس ها و نظایر آن ، به منظور 

 مسئولیت پذیری اجتماعی  در خود وفراگیران دیگر

 حضور به موقع بر بالین بیماران اورژانس 

  از ( عملکرد ارتباطی اجتماعی ، نحوه پوشش ، نظم  و انضباط ) توجه به عملکرد عمومی خود و فراگیران دیگرنظیر

 دیگر وتاکید بر الگو بودن خود  ، ارائه بازخورد به فراگیران Dress Code طریق رعایت مقررات 

 اخذ شرح حال ومعاینات تخصصی بیماران ، درخواست ) توجه اکید به عملکرد تخصصی خود و فراگیران دیگرنظیر

منطقی آزمایشات ، تفسیر و ادغام یافته ها ی بالینی و پارا کلینیکی ، استنتاج و قضاوت بالینی ، تشخیص بیماری 

تجویز منطقی دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درمانی ، طرز درخواست مشاوره های  ، تصمیم گیری های بالینی ،

از ( پزشکی ، ارجاع بیماران ، اقدامات پژوهشی ، استفاده از رایانه و نرم افزار های تخصصی و پیگیری بیماران 

ن از فراوانی سوء طریق اهمیت دادن به تکمیل مستمرالگ بوك و جلب نظارت مستقیم استادان به منظور کاست

  (Malpractices )عملکرد ها و خطاهای پزشکی

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

 اجتناب اکید از انجام تحقیقات به خرج بیماران وانجام روش هایی که دستیاران به آن تسلط ندارند. 

 تکمیل و تنظیم پرونده ها ی پزشکی ، به طوری که در حال حاضر و آینده به سهولت قابل  اهمیت دادن به نحوه

 . استفاده باشند 

 

 

 

 (.تكميل اين قسمت اجباري استشود، لطفاًدر اين قسمت موضوعات اخالقي كامالًاختصاصي ومرتبط با رشته آورده)
 

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
تعیین  ،توسط هیئت ممتحنه دورههای موجود بر اساس آئین نامهدر صورت برگزاری آزمون کشوری ، منابع  (6

 . شد و این منابع راهنمایی است برای اجرای این برنامه خواهد 

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

 .شوند  در مورد مجالت ، منظور مجالتی است که در طول دوره دستیاری منتشر می( 9
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 :(Assessment Methods)روش ارزیابی-الف
و  Dopsگ بوك ، ال: با روش های گوناگون نظیر بطور مستمر توسط اتندینگ سرویس مربوطه دستیاران ارزیابی 

  به دستیاران در کل دوره مستمر و ارائه بازخورد غیره 

 :(Periods of Assessment)دفعات ارزیابی: ب 
 در کل دوره مستمر 

 : نیز بر عهده دارند  دستیاران عالوه بر وظایفی که قانون برایشان مشخص کرده ، در طول دوره وظایف زیر را

وقت  علمی تمام  نظیر اعضای هیات) ساعت در هفته  54 دستیاران موظفند در طول دوره بجز روزهای تعطیل

، طبق برنامه تنظیمی در بعد از ظهر ها و در روزهای تعطیل دستیار . در بیمارستان حضور داشته باشند (جغرافیایی 

که در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی و دستیاران چشم پزشکی شرکت  دستیاران موظفند.آنکال خواهد بودبخش 

دستیار باید حداقل یک مقاله تحقیقاتی .شرکت در ژورنال کالب و ارائه مقاالت جدید الزامی است. فعال داشته باشند

 .یا پذیرش بگیرد به چاپ برساند یا داخلی در یک ژورنال معتبر خارجی
. پژوهشی به چاپ برسانند  ول دوره خود یک مقاله پژوهشی در مجالت معتبر علمیدستیاران موظفند ، در ط* 

 (پذیرش مقاله نیز مورد قبول است)
 

نماید  مواردی که گروه بر آن تاکید می. های مربوطه آورده شده است  نامه شرح وظایف قانونی دستیاران در آئین

 : عبارتند از 

 های آموزشی گروه  مشارکت در برنامه -

 یزیت روزانه بیماران و -

 مربوطههای  انجام مشاوره -

 کنفرانس یا ژورنال کالب در طول دوره  یک ارایه حداقل -

 شرکت در برنامه های آنکالی -

 یک پروژه تحقیقاتی  حداقل مشارکت در -

 Pub medیا  ISIدر مجالت یا نمایه  یک مقاله پژوهشی در طی دورهحداقل  نگارش یا چاپ یا پذیرش  -

 نامه های آموزشی وپژوهشی طبق برنامه تنظیمی شرکت در بر -

ضروری است که تعداد کشیکها 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  تخصصي فضاهاي

 

 

 

 
 

 

 :در سال  مورد نياز هاي اصلي يتعداد بيمارحداقل  تنوع و

 

 
 

 

 

 

 

 :براي تربيت يک دستيار ورودي  تعداد تخت مورد نياز

 
 

 

 

 

 

 .با مدرك تخصصی فلوشیپی معتبر مربوطه  باشد( نفر دانشیار 0نفر استاد یا  6که حداقل )سه نفر هیات علمی
 

 . دارد ( حداقل یک نفر اپتومتریست ) های پاراکلینیکی  نه انجام روشنفر تکنسین باتجربه در زمی دواین دوره احتیاج به  

 گلوکوم درمانگاه  -

 بخش بستری بیماران گلوکوم  -

 اطاق عمل  -

 اطاق لیزر  -

 اتاق انجام اقدامات پاراکلینیکی چشم  -

 

 تعداد بیماری

 مورد 6222 گلوکوم زاویه باز و بسته اولیه

 مورد  922 های ثانویه گلوکوم

 مورد  65 گلوکوم مادرزادی

 

 تخت 9حداقل 
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  : مورد نياز تجهيزات تخصصي

 

 
 

 

 

 

در مواردي كه دستياران به دوره هاي چرخشي مي روند ،رشته تخصصي مورد :)  :مورد نياز  يا تخصص هاي رشته هاي تخصصي

 .(نياز است ودر موارد ديگر حضور متخصص كافي است

 

 

 

 

 
 :كه مجاز به اجراي برنامه هستند عيارهاي دانشگاههائيم

 
 

 

 

 

 

 :نقش دانش آموختگان در سيستم ارجاع و پزشكي خانواده

  

 ا
 

  FDTو  پریمتری هامفریدستگاه  -
  HRTيا  GDx-OCTیکی از انواع  -
-UBM 

- ORA  

  ECP و دیودـ آرگون ـ  Yagـ  SLTلیزر  -

 سیکلوکرایوتراپی دستگاه  -
  

 : یر باشد دانشگاهی مجاز به راه اندازی این برنامه است که دارای ویژگی های ز

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

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

 . باشد  Iتیپ *

 
  

- پاتولوژی -ویتره و رتین-های خارج چشمی ه و بیماریهای تکمیلی تخصصی قرنی دوره  :رشته های مورد نیاز:الف

 

 بیهوشی :تخصص های مورد نیاز:ب
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 :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه

 :بي برنامهشرايط ارزشيا -الف   

 
 

 
 

 :شيوه ارزشيابي برنامه-ب

 

 
 

 :ارزشيابي برنامه متولي-ج

 

 

 :برنامه نحوه باز نگري-د

 

 

 

 

 
 

 :ارزشيابي برنامه شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه

 

 

 

 

 :این برنامه در شرایط زیر ارز شیابی خواهد شد

 تکمیلی تخصصی دوره از اجرای دوره 0 /سال 9گذشت-6

 تغییرات عمده فناوری-0

 تصمیم سیاستگذاران اصلی مرتبط با برنامه-9

 نظر سنجی از هیئت علمی درگیر برنامه،دستیاران ودانش آموختگان با پرسشنامه های از قبل تدوین شده 

 استفاده از پرسشنامه های موجود در واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیر خانه 

رخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی با همکاری کمیته تدوین متولی ارزشیابی برنامه ،واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبی

 برنامه است

 :مراحل باز نگری این برنامه به ترتیب زیر است 

 نهادات ونظرات صاحبنظرانگرد آوری اطالعات حاصل از نظر سنجی ،تحقیقات تطبیقی وعرصه ای ،پیش 

 در خواست از دبیر خانه جهت تشکیل کمیته تدوین برنامه 

  طرح اطالعات گردآوری شده د رکمیته تدوین برنامه 

 بازنگری در قسمتهای مورد نیاز برنامه وارائه پیش نویش برنامه جدید به کمیسیون تدوین وبرنامه ریزی آموزشی 

 مورد قبول است(چک لیست پیوست )شاخص ها ومعیارهای ملحوظ شده در چارچوب ارزشیابی برنامه دبیرخانه 
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 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه

 .علمي ودستياران قرار گرفته باشد مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت 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  تیارظرفیت پذیرش دسضروري است ، * 

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

ي در ي موورد ارزيواب   هاي عموومي و اختصاصوي منودرج در برناموه     قابل قبولي ، منطق با توانمندي بوك الگ ضروري است دستياران* 

 . اختيار داشته باشند 

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

 .گردد

در  را بر اساس تعداد مندرج در برناموه انجوام داده باشوند و    پروسیجرهای الزمضروري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ، * 

 .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* 

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

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

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

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

 .در دسترس باشد  های عمل ماهانه اتاق

بخشوي ، مشواركت    هواي درون  هاي گزارش صبحگاهي ، كنفرانس ي تنظيمي بخش ، در برنامه ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه* 

در  ها ها یا آنکالی ی هفتگی یا ماهانه کشیک برنامهها حضور فعال داشته باشوند و   ها يا آنكالي تر و كشيك ايينهاي پ در آموزش رده

 . دسترس باشد 

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

 .اشند بستري حضور فعال داشته ب

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

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

 .. ه ارزياب رسانده شودگواهي دريافت نموده باشند ومستندات آن به رويت گرو

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 * 

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

 . باشد 

قرار گيرندومستندات آن به گوروه ارزيواب    ارزیابیهاي مندرج در برنامه ، مورد  ياران در طول دوره خود به روشضروري است ، دست* 

 . ارائه شود
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 .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    موزشیپرونده آضروري 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 ، * 

 .ه باشد و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد اختيار داشت

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

 .باشد 

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

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

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

كننده به بيمارستان محول تحصويل دسوتياران ، بور اسواس مووارد        بستري و سرپايي مراجعه ع بیمارانتعداد و تنوضروري است ، * 

 . مندرج در برنامه باشند 

 .در اختيار باشد ( در صورت نياز دوره ) تخت بستری فعال    شده در برنامه ، 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   وردنیازتجهیزات مضروري است ، * 

 .ارزياب باشد 

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

 . باشد  رنامههای مندرج در ب 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  اختيار واحد ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده مي

 . هاي مصوب آورده خواهد شد  هكليه برنام

 

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

 ريزي آموزشي كميسيون تدوين و برنامه         
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