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

 ایران     ادیاراست    دکتر غالمحسین آقائی *

 ایران    استاد   دکتر محسن بهمنی کشکولی*

 شهید بهشتی     استاد  دکتر سلطان حسین سالور*

 تهران     استاد   دکتر سیدضیاءالدین طباطبایی* 

 تهران     دانشیار    دکتر ابوالفضل کسائی* 

 تهران    دانشیار    دکتر محمد طاهر رجبی*

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیآموزشي برنامه ریزی  عاون واحد تدوين وم -مهرداد حق ازليدکتر *
 اندازی و گسترش دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی های راه کارشناس کمیته-دکترمریم السادات مصطفوی*

 رخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیکارشناس برنامه های آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی دبی–نوشین آگاهی *

 
 :اسامي همكاران کميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 

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

معاون حوزه ارزشيابي دکترسیدعلی صفوی نائینی ، (برنامه ريزي آموزشيمعاون واحدتدوين و)دکتر مهرداد حق ازلی :پزشکی وتخصصی 

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

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

،  علیرضا سلیمیدکتر : دکترناصر کالنتری ،نماینده سازمان نظام پزشکی :فردی آذر، دکتر نرگس بیرقی،نماینده معاونت بهداشت 

جراحی )ققی  دکتر محمد علی مح(روانپزشکی)دکتر احمد علی نورباال (زنان وزایمان)دکتر اشرف آل یاسین :دبیران هیئت ممتحنه  

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

 کمیسیون تدوین و برنامه ریزی آموزشی و نوشین آگاهی کارشناس برنامه های آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی کارشناس

 :عين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اسامي همكاران کميسيون دائمي م

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

پزشكي شهيد بهشتي  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم ،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

ي دبيرشورا، دکتر اکبر فتوحی معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي، دکتر مهرداد حق ازلی معاون حوزه ارزشيابي واعتباربخشينائینی 

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 رئيس دانشكده پزشكي ايران ، دکتر علی محمد اصغریشهيدبهشتي

، دکتر علیرضا مردان شاهی رئيس دانشكده پزشكي يزد، دکترسید مهدی کالنتر كده پزشكي اصفهانرئيس دانشحسن امامی دهکردی 

، رئيس دانشكده پزشكي تبريز،دکتر سید کاظم شکوری رئيس دانشكده پزشكي كردستان ،دکتر بهرام نیکخورييس دانشكده پزشكي مازندران

رئيس دانشكده ، دکتر محمد فکور رئيس دانشكده پزشكي شهركرددارابی  ، دکترفریده رئيس دانشكده پزشكي گيالندکتر عباس درجانی 

، دکتر علی رئيس دانشكده پزشكي همدان،دکتر محمد علی امیر زرگررئيس دانشكده پزشكي مشهددکترعلیرضا خویی  پزشكي اهواز،

رئيس قاسم میری علی آبادی  ،دکتررئيس 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

لوم عضو هيأت علمي دانشگاه ع، دکترمحمد رضا ظفرقندی عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ونماينده منتخب وزيرهاشمی 

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   ،نماينده سازمان نظام پزشكيدکتر علیرضا سلیمی ،  وزير

 و تخصصي
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 :مراحل تدوين برنامه آموزشي
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    در هفتاد و پنجمین              62/66/92برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی جراحی پالستیك و ترمیمی چشم در تاریخ 

 .نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  تنفیذ گردید

در کمیته تدوین برنامه  62/62/95بازنگری برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی جراحی پالستیك و ترمیمی چشم در تاریخ 

 .آموزشی  مورد بررسی قرار گرفت
 

در کمیسیون تدوین و  04/8/91جراحی پالستیك و ترمیمی چشم در تاریخ  برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی

 .ریزی آموزشی مورد بررسی  وتصویب قرار گرفت برنامه
 

در کمیسیون دائمی معین  مورد  02/7/91برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی جراحی پالستیك و ترمیمی چشم در تاریخ 

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

 .ارایه گردید
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 : مقدمه 

 

 

 

 

 

 
 

 :  انگليسي و به فارسي دورهعنوان 

 

 
 

 

  : دوره تعريف
 

 

 

 
 

 :دوره  به متخصصين مجاز ورود

  

 

 

   Ophthalmic Plastic and Reconstructive surgery م                  جراحی پالستیك و ترمیمی چش

 

تشخیص و درمان بیماریهای مربوط های آن،  فعالیتاصلی  هایمحورو  از رشته چشم پزشکی منشعب می شود ورهداین 

 .می باشد و نواحی صورت در مجاورت حدقه (اوربیت)حدقه  ،مجاری اشکی پلك ، ضمائم چشم شامل چشم و  به

های  شامل جراحی (ophthalmic plastic and reconstructive surgery)جراحی پالستیك و ترمیمی چشم 

و اولین بارپس از جنگ های صورت در مجاور حدقه  حدقه و بخشمجاری اشکی پلك ، : چشم و ضمائم چشمی شامل 

 .مورد توجه قرار گرفتجهانی دوم به دلیل نیاز به مدیریت درمان تروماهای نواحی چشم وصورت 

اندازی شده  راهتکمیلی تخصصی دورة  به عنوان یك و اروپا ها در آمریکا از سالها پیش ، جهت آموزش این نوع جراحی

شروع و به تدریج تکامل پیدا  12از دهة جراحی پالستیك و ترمیمی چشم،  در ایران نیز، دورةتکمیلی تخصصی. است 

مقرر  6987های مجری ارایه شده است و از سال  ای بوده که توسط دانشگاه برنامة این دوره تاکنون برنامه.کرده است

برای این منظور، کمیتة تدوین برنامه تشکیل و پس از طی .ضوابط دوره به صورت کشوری تدوین گرددشد که برنامه و 

جلسات الزم، برنامه و ضوابط حاضر تدوین گردید و پس از طی مراحل قانونی، جهت اجرا در اختیار دانشگاه های مجری 

ها را مورد  آن کند و در بازنگری برنامه  یکمیتة تدوین برنامه، از نظرات صاحبنظران استقبال م.قرار گرفته است

 .برداری قرار خواهد داد بهره

 کمیتة تدوین برنامه دورة تکمیلی تخصصی 

 جراحی پالستیك و ترمیمی چشم                                                                                                                    

 .باشند مجاز ورود به این دوره تکمیلی تخصصی میچشم پزشکی ك دانشنامة تخصصی در رشتة دارندگان مدر -

 .اولویت با اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است -
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  : طول دوره آموزش

 
 

  :دوره در جهان وايران  تاريخچه وسيرتكاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :اليل نياز به اين دوره د

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .ماه است   68طول آموزش در این دوره تکمیلی تخصصی 
 

 :در جهان 
مورد توجه قرار گرفت  Dr. Smithچون  اطباییتوسط  ،دلیل نیاز هجراحیهای ترمیمی و پالستیك چشم پس از جنگ جهانی دوم ب

  سال قبل از میالد در مصر برمی گردد 6522تاریخچه کلی آن به  .

فعال می  در اروپا در آمریکا و  فلوشیپییك دورة صورت  هبهای ترمیمی و پالستیك چشم،  در حال حاضر، دورة آموزشی جراحی

متولی  (ESOPRS) ² و در اروپا (ASOPRS)¹در آمریکا، انجمن جراحی ترمیمی و پالستیك چشم متولی اصلی این دوره . باشد

 .آن است

در آمریکا و بینی  را در آکادمی چشم پزشکان و گوش و گلوپالستیك در چشم پزشکی  ی دورهاولین  6902در سال  Wheelerآقای 

 . تشکیل داد

 :در ایران 
نژاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران و لبافیبیمارستان فارابی  هجری شمسی در 12این دوره از دهة 

استرابیسم در  دورهاز به صورت مستقل دوره نیز این  6981در سال. فعال بوده است  ،استرابیسمی  در کنار دوره شهیدبهشتی

انجمن پالستیك و ترمیمی چشم . نموده استاقدام  فلورش دانشگاه علوم پزشکی ایران به پذی( ص)بیمارستان حضرت رسول اکرم 

این انجمن به طور مستقل . ه است به طور مشترك با گروه استرابیسم تشکیل شد 6980غیررسمی از سال بطور  (IrSOPR)³ایران 

و دارد که اکثراً در عض 45شروع به فعالیت کرده است و  هم اکنون حدود  6981در سال  هیئت مدیره و اساسنامه مشخص با تشکیل

 .کنند میاسترابیسم نیز فعالیت های  بخش

¹)American society of ophthalmic plastic& Reconstructive Surgery 

²)Europian society of ophthalmic plastic& Reconstructive Surgery 

³)Iranian society of ophthalmic plastic& Reconstructive Surgery 

پلکها، حدقه، مجاری اشکی و بخشهائی از صورت )اطراف چشم های  بافتالت بیماران با مشکتشخیص ، درمان و پیگیری  -6

منجر به عوارض ناخواسته می شود که با ایجاد این رشته ی اوقات گاهمربوطه بدون داشتن تخصص ( در اطراف حدقه

ن باال در کشور با توجه به حوادث مختلف از قبیل حوادث رانندگی به میزا.  قابل پیشگیری خواهد بودتخصصی تکمیلی 

بیماران با صدمات وارده به نواحی فوق نیاز به درمان و اعمال جراحی اختصاصی دارند تا باعث صرفه جویی در هزینه های 

 . ناشی از اعمال جراحی متعدد گردد

که  در هر گروه تخصصی شده استتخصّصی  جدید تکمیلی  دورههای پزشکی منجر به ایجاد  هصعرکیفیت در تمام ارتقای  -0

های پالستیك و ترمیمی چشم در همین  جراحی دوره. تکمیلی در گروه چشم شده استدوره  7این امر منجر به ایجاد 

با توجه به وجود امکانات اولیه در فیلد چشم پزشکی، هزینه زیادی جهت راه اندازی آن در  که راستا مورد نیاز می باشد

 . مراکز چشم پزشکی مورد نیاز نمی باشد

 ...خاورمیانه، آفریقا، هندوستان و  ، آمریکا، اروپا: مثلدنیا کشورهای  اکثراین رشته در وجود  -9

 American Academy of Ophthalmology)بورد چشم پزشکی اصلی تا آنجا است که در رفرانس  دورهتوسعه این  -4

basic & clinical science book series) دارد و کلیه رزیدنتهای چشم  اختصاص دورهبه این را  یك جلد کتاب کامل

 . پزشکی موظف به یادگیری علمی و عملی این جراحیها و قبول شدن در امتحان مربوطه هستند

سازمان جهانی بهداشت در مورد پیشگیری از نابینایی ، درمان به موقع  0202انداز  اسالمی ایران به چشم تعهّد کشور جمهوری -5

 . ژه برخوردار است های چشمی از اهمّیت وی تروما و آسیب
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 :ده سال آيندهدوره در  در اين متخصصحدود نياز به تربيت 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  :Mission(:ماموريت)رسالت 
 

 

 

                                                                           :Vision(:چشم انداز)دورنما
                    

 
                    

 

 :های زیر مورد تاکید قرار می گیرند در تاسیس و گسترش این دوره، ارزش

ازمندبه افراد نیترین خدمات  ی مناسب ارائه 

های اطراف چشم در کلیة اقدامات درمانی پیشگیری از بروز عوارض چشمی و ساختمان 

کمك به ارتقای کیفیت زندگی بیماران 

کمك به ارتقای وضعیت سالمت جسم و روان بیماران مبتال 

نظر ارائه کنندگان ، جنسی، نژادی، مذهبی و اقتصادی اجتماعی در یی موارد فوق، افراد نیازمند، از نظر سن در کلیه

ای و اهمیت دادن به فرهنگ جاری جامعه تاکید می  می ابعاد بر رعایت اخالق حرفهاخدمات، یکسان هستند و در تم

 .شود

های ترمیمی و  های جراحی نمند و مسئولیت پذیر در زمینهارسالت این دوره، تربیت نیروهای تخصصی آگاه، تو

 .چشم است ی قهدهای صورت مجاور ح ها ، مجاری اشکی ، حدقه و بخش پلك: چشم و ضمائم چشمی شامل پالستیك 

برخوردار  ی جهانیهای آموزش و خدمات تشخیصی درمانی از باالترین استانداردها سال آینده، این دوره در حیطه 62در 

 .ی برتر قرار دارد  ی تولید محصوالت پژوهشی در منطقه در رتبه و در زمینهخواهد بود 

برای  ترمیمی و پالستیك چشم تامین نیروی انسانی دوره دیده در زمینة جراحی ی اول در وهله لیچنانچه، هدف اص

 :های تحت پوشش خدمات دانشگاه های کشور باشد، حدود نیاز به شرح زیر خواهد بود جمعیت

در  نیرو 9دانشگاه اگر برای هر . را به عهده دارنددانشگاه در کشور، وظیفة تربیت چشم پزشك  60در حال حاضر، تعداد 

 91ها  لذا نیروی موردنیاز برای دانشگاه .نفر خواهد بود04ها  نظر بگیریم، حداقل نیروی مورد نیاز برای این دانشگاه

 (استان  06) ه باقی ماند باشد و برای هر استان نیز مدنظر ها ی بعد ، چنانچه هدف ، تامین نیاز استان در مرحله. ت سنفرا

 62کل نیاز برای با این حساب ، . شود  نفر تخمین زده می 06مذکور ، در این بخش ، تعداد نفر مدنظر قرار گیرد ، نیاز  6

ی خدمت  هسال آینده از عرصة ارای 62که طی  البته نیروهای موجود با متخصصینی. نفر خواهد بود  52  سال آینده حدود

 .ابر میباشدشوند تقریبا بر خارج می
 



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

 پالستیك و ترمیمی چشم جراحی بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی               7

 

                                           Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                      :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انتظار می رود دانش آموختگان این دوره قادر باشند 

سالمت و مسئولین سالمت ، برای رفع مشکل بیمار یا جامعه ارتباط موثر و با بیماران ، همراهان بیماران ، اعضای تیم * 

 . مناسب حرفه ای برقرار نمایند 

 . با اخذ شرح حال ، انجام معاینات و ارزیابی های بالینی و پاراکلینیکی بیماری را تشخیص دهند * 

برای بیماران انتخاب و آنها را با تسلط و رویکردها و روش های پیشگیری ، تشخیصی ، درمانی و مراقبتی مناسب را * 

 . مهارت کافی جهت رفع مشکل بیمار بکار گیرند 

در آموزش رده های مختلف اعم از بیماران و همراهان آنها ، جامعه و جامعه دانشگاهی در زمینه تخصصی مربوطه * 

 . کافی داشته باشند  توانایی

 . ده داشته باشند در نظام پژوهشی کشوری همکاری و تعامل سازن* 

 . رشته ها و دوره های مختلف تعامل سازنده داشته باشند  نبا متخصصی* 

 . با پیشنهاد یا بکارگیری راهکارهای مختلف در ارتقای وضعیت سالمت جامعه نقش موثر ایفا نمایند * 

 .  کننددر کلیه اقدامات ، مسائل مرتبط با  اخالق حرفه ای را رعایت * 

 

 : دانش آموختگان این دوره در نقش های زیر در جامعه ایفای نقش می نمایند 

 پیشگیری * 

 تشخیصی ـ درمانی ـ مراقبتی * 

 آموزشی * 

 پژوهشی * 

 مشاوره ای * 

 مدیریتی* 
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                                                                   :Tasks:دانش آموختگان حرفه اي يفاوظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 :  در نقش پيشگيري 

 ی تخصّصی مربوطه  در حیطهای  های غربالگری کشوری و ناحیه مشارکت در برنامه* 

 ه مسئولین نظام سالمت حاصله بچشمی ارائه راهکارهای کاهش تروما و عوارض * 

 . گزارش بیماری ها و مشکالت سالمتی مربوط به حیطه تخصصی در جامعه و ارائه راهکارهای اصالحی به مسئولین نظام سالمت * 

 :  در نقش تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي

ن مددکاری و در صورت نیاز مسئولین برقراری ارتباط موثر حرفه ای با بیماران ، همراهان بیماران ، اعضای تیم سالمت و مسئولی* 

 .نظام سالمت جهت رفع مشکل بیمار 

  ی تخصّصی مربوطه  در حیطهپرونده پزشکی برای بیماران و نظارت بر تشکیل تشکیل * 

 .اخذ شرح حال و انجام معاینات تخصصی و ثبت یافته ها در پرونده * 

 .درخواست منطقی آزمایشات پاراکلینیکی تشخیصی * 

 . مجاز مندرج در این برنامه (  Diagnostic procedures) ام رویه های تشخیصی انج* 

 .  درخواست مشاوره های تخصصی موردنیاز * 

 .همکاری سازنده در تیم تخصّصی مربوطه * 

 . تشخیص بیماری و ثبت آن در پرونده * 

امواج رادیویی  و Laser، استفاده از  بین  جراحی درونانتخاب رویکرد مناسب درمانی اعم از درمان های دارویی ، جراحی باز ، * 

(radiofrequency) های جانشین با رویکرد  ، توانبخشی یا انتخاب درمانcurative اتیو یا و، کونسرpalliative  برای بیماران و

 . بکارگیری آن تا حد مجاز مرتبط با دوره برای آنها 

 .تجویز منطقی دارو در درمان های دارویی * 

 های قبل ، حین و بعد از عمل جراحی برای بیماران  ارائه مراقبت* 

 . تجویز اقدامات توانبخشی موردنیاز * 

 . پیگیری بیماران و در صورت نیاز ارجاع آنها * 

 . ثبت اطالعات و تنظیم مدارك پزشکی مرتبط * 

 :  در نقش آموزشي

 برداشتن چشم و نواحی مجاورتروما نظیر  مرتبط باشغلی و اجتماعی اختالالت  توجیه بیماران و همراهان او درباره عواقب روانی ،* 

ی  های مختلف رشته در ردهآموزش بیماران ، همراهان ، اعضای تیم سالمت ، همچنین آموزش دانشگاهیان ، دستیاران * 

 . دانشجویان و جامعه در صورت نیاز پزشکی ،  چشم

 .تورالعمل ها در حیطه تخصصی مرتبط با نظام سالمت مشارکت در تدوین متون آموزشی و دس* 

 (Life Long Learning) العمر  آموختن مادام* 

 آموزش مداوم  با های مرتبط مشارکت فعال در تدوین ، اجرا و ارزشیابی برنامه* 

 :  در نقش مشاوره اي

 .سالمت و مراجع و سازمان های قانونیارائه مشاوره تخصصی به بیماران ، همراهان ، متخصصین دیگر ، مدیران نظام * 

 : در نقش پژوهشي 

 .ای و جهانی  ملی ، منطقهدر سطح همکاری در طرح های پژوهشی نظام سالمت و دانشگاهی * 

 .گزارش نتایج تحقیقات انجام شده به مسئولین نظام سالمت  ونشر * 

 : در نقش مديريتي 

 بوطه رهبری و مدیریت تیم سالمت در حیطه تخصصی مر* 
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   :Expected Competencies & Procedural Skills  :مورد انتظار ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها
 (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها: الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : گردآوري و ثبت اطالعات 

  موًثر حرفه ایبرقراری ارتباط 

 تخصصی اخذ شرح حال 

   بیماران تخصصی ارزیابی و معاینه 

 درخواست منطقی آزمایشات پاراکلینیکی 

 وتنظیم مدارك پزشکی تشکیل پرونده ، ثبت اطالعات 

 :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا

 های مرتبط بـا تیروئیـد    های حدقه و نواحی مجاور ـ آزمایش  تفسیر تصویربرداری: نظیر پاراکلینیکی  قداماتا تفسیر

 چشمی 

   تفسیر اسکن مجاری اشکی ادغام یافته های بالینی وپاراکلینیکی. 

  استنتاج و قضاوت بالینی 

 تشخیص بیماری 

 بیمار حل مساله  جهت تصمیم گیری بالینی 

 (: ient ManagementPat) اداره بيمار 

  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 

  آموزش بیمار 

 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 

 پایش سالمت جامعه 

 .بر آن ها مسلط خواهند شد این مقطعدر  را کسب ودستیاران در طول دوره تخصصی خود ، اکثر توانمندیهای فوق :تذکر 
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 ( :درماني–اقدامات تشخيصي )مهارت هاي پروسيجرال: ب

 مستقل كکم مشاهده 

 اوربیت
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 اربیتالپری  هایبافت، جسم خارجی اربیت و خارج کردن  شکستگیهای اربیت

Iatrogenic Orbital Injuriesضایعات مادرزادی اربیت ، 

و دژنراتیو اربیت و اری اربیتوتومی برای تومورهای اربیت، تومورهای ثانویه و متاستاتیك، ضایعات ساخت

 **،بازسازی اربیتبیتی اورخونریزیها

 تیرویید و تومورها های بیماری اربیتال برایبافت نرم پری سینوسها و  بهیت برودکمپرسیون ا
Orbital Expansion 

 اشکی
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 پروبینگ
Lacrimal system Endoscopy & Endoscopic intubation٭ 

CDCR,( Conj DCR,Canalicul DCR) 

External DCR  
 Endoscopic DCR و تروماهای مجاری اشکی 

ترمیمی و 

 پالستیك
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 ، ابرو ترمیم جراحی اسکار نواحی پلك و پری اربیتال 

 اربیتال، ترمیم پارگی کانالیکول پری ترمیم پارگی پلك و بافت نرم 

 اربیتال، بازسازی پلك فوقانیپری سوختگیهای پلك و بافتهای نرم ترمیم 

 نتوس داخلی، بازسازی کانتوس خارجی بازسازی کابازسازی پلك تحتانی، 

 در مجاور حدقه بازسازی پس از ضربه و یا تومور در نواحی صورت 

 ناهنجاریهای مادرزادی پلك

 **جراحی تومورهای پلك و بافتهای پری اربیتال همراه با بازسازی

 Distichiasis-Trichiasisرتراکسیون و  ،اکتروپیون  ،انتروپیون  ،پتوز 

 ( بوتاکس و فیلر ) هایی از صورت در اطراف حدقه  وشهای غیر جراحی  جوان سازی بخشر

 ***(Direct Eyebrow Lift)و لیفت مستقیم ابروپلك باال و پایین  بلفاروپالستی

 لیفت بخش میانی صورت جهت بازسازی پلك پایین و کانتوس 

Essential Blepharospasm (تزریقات بوتاکس)  اسپاسم ، تزریق فیلر و همی فاسیال 

Anoph. 

Socket 
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Enucleation, Eviceration, Excenteration, Dermis fat graft, Hard palate graft 

Mucos membrane graft, Split thickness graft, Contracted socket,  

Fornix reconstruction, Orbital implants, Secondary implants 

اند در تـیم   مشخص شده( ٭)عمل دکمپرسیون اربیت با استفاده از آندوسکوپی و مواردی که در این صفحه با عالمت ستاره ٭:تذکر مهم

 .توانند عمل کنند که دستیاران، جهت بازسازی پلك پایین و کانتوس به صورت مستقل نیز می توضیح این.چند تخصصی انجام شوند

مـوارد انجـام مسـتقل را    % 02تزریق بوتاکس و فیلر در اطراف حدقه، حداکثر .ا به عهدة مدیر برنامه است ه توزیع عددی انجام مهارت٭

 .های ترمیمی و پالستیك باشند مابقی باید از سایر مهارت%  82تشکیل دهد و 

 .ته های متناظر انجام می شودهای مجاور اربیت تومور یا ضایعه گسترش پیدا کرده باشد با کمك متخصصین رش در مواردی که در حفره**

آموزش کالسیك و دریافت گواهینامه معتبر مورد تاییدوزارت بهداشت درمان و  منوط به گذراندن:اندوسکوپیك لیفت ابرو ***

 .پزشکی موزشآ
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 :ارند باز دارنده داسامي رشته ها يا دوره هايي که با اين دوره در انجام بعضي پروسيجرها همپوشاني يا تداخل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            :Educational Strategies  :راهبردهاي آموزشي 
   

 
 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ـ  case presentationبحث در گروه های کوچك 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 * 

 وزش در اتاق عمل یا اتاق پروسیجر ـ کلیشه خوانی ـ تحلیل بیماران دشوار آم

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

 .مشارکت در آموزش رده های پایین تر * 

 *self education, self study  

 .روش و فنون آموزشی دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشی * 

*ng Elearni 

 

 : همپوشانی در انجام بعضی پروسیجرها:الف

با دوره ها یا رشته های گوش و گلو و بینی و  (procedures)درمانی  -این دوره در انجام بعضی اقدامات تشخیصی

های مغز و  بیماری –ای پوست بیماری ه –فك و صورت -جراحی ترمیمی، پالستیك و سوختگی  -جراحی سر و گردن 

 .همپوشانی دارد جراحی مغز و اعصاب و  اعصاب

 

 ندارد :تداخل حرفه ای:ب

 

 .در موارد پیچیده ، با تصمیم متخصص چشم ، کار به شکل تیمی انجام خواهد شد : تبصره 
 

 : 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 سیستماتیك   (  evidence based) یادگیری مبتنی بر شواهد 

 elective ره و در بخش کوچکی از دو compulsoryآموزش  دیسیپلینری همراه با ادغام موضوعی در صورت نیاز  مولتی
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  :ساختار کلي دوره آموزشي

 مدت زمان ـ اقدامات محتوی بخش،واحدیا عرصه آموزش

 (ماه ) 
عالئم  ویزیت بیماران بستری شده ـ مراقبت از بیماران ـ تثبیت پزشکی  چشم بخش

شده در بخش ـ انجام پروسیجرهای   بیماران بستری حیاتی

تشخیصی درمانی بر بالین بیمار ـ آموزش رده های پایین تر و 

 نامه های تنظیمی بخشاقدامات دیگر طبق بر

 ماه هر روز 61

ویزیت بیمارن سرپایی ـ انتخاب ، تشکیل پرونده و بستری  درمانگاه

بیماران ـ پیگیری مشاوره های تخصصی بیماران ـ انجام 

پروسیجرهای سرپایی ـ آموزش رده های پایین تر ـ پاسخگویی 

به مشاوره های تخصصی درخواست شده و اقدامات دیگر طبق 

 ه های تنظیمی بخشبرنام

ماه  61

 روز 9ای  هفته

اتاق عمل ترجیحاً ) ،  اتاق عمل

 (  اختصاصی دوره

بصورت مشاهده ، بین  درونو  شرکت در عمل های جراحی باز

 . کمك یا انجام مستقل ، طبق برنامه تنظیمی بخش 

ماه  61

ای دو  هفته

 روز

 ماه 0 شده  مطابق با اهداف بخش انتخاب انتخابیبخش 

 :توضیحات
گوش و گلو و بینی و جراحی های جراحی پالستیك ،  ماه در یکی از بخش 0منظور از بخش انتخابی ، گذراندن حداکثر * 

، جراحی فك و صورت ، جراحی مغز و اعصاب ، بخش تصویربرداری پزشکی ، در بخش اصلی خود ،  سر و گردن

 . ستیار و موافقت مدیر برنامه است استرابیسم ، قرنیه یا نوروافتالمولوژی ، با انتخاب د

 .شود  های تفسیر تصویربرداری و پاتولوژی در طول دوره انجام می تقویت مهارت* 

 

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

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 :شود های چرخشی بر موضوعات زیر تکیه می در آموزش دستیاران در بخش

 بیماریهای عفونی و تومورهای سینوس در مجاورت اوربیت :گوش و گلو و بيني

 شکستگی های استخوانهای مربوط به اوربیت و فك و صورت:فك و صورت

 تومورها بخصوص بخش خلفی حدقه و مغز در رابطه با عصب بینایی  :جراحي مغز و اعصاب

 ترمیم بافت نرم بخش فوقانی و میانی صورت :جراحي پالستيك، ترميمي و سوختگي

 

 .در موارد پیچیده، با تصمیم متخصص چشم، کار به شکل تیمی انجام خواهد شد
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 :يا تخصصي باليني تخصصي پايه  ناوين دروس اعم از عمومي ،ع
 

 مجاري اشكي

 

 پالستیك و ترمیمی

 اربیتالپری آناتومی کاربردی بافت نرم  آناتومي و فيزيولوژي كاربردي سيستم ذرناژ اشك

Imaging and clinical evaluation of lacrimal 

Drainage System 
 ترمیم زخم و اصول پایة ترمیم جراحی زخم

 اربیتالپری ترمیم پارگی پلك و بافت نرم  زش اكتسابي شناخت علل وارزيابي اشكري

 ارزيابي و ادارة اشكريزش مادرزادي و پروبينگ -شناخت علل

 ادارة اشكريزش اكتسابي

 ترمیم پارگی کانالیکول 

 اربیتالپری سوختگیهای پلك و بافتهای نرم 

 گزش ها عفونتهاي مجاري اشكي

Lacrimal system Endoscopy & Endoscopic 

intubation 
 بازسازی پلك فوقانی

External DCR بازسازی پلك تحتانی 

 بازسازی کانتوس داخلی تروماي مجاري درناژ اشك

 خارجیبازسازی کانتوس  بستن مجاري اشك در بيمار مبتال به خشكي چشم

External & endoscopic DCR نی و میانی صورت بازسازی پس از ضربه و یا تومور در نواحی فوقا 

Conjunctival DCR شناخت و اداره: های مادرزادی پلك ناهنجاری 

ادارة  -درمان جراحی و غیر جراحی -ارزیابی-انواع -علل: پتوز سیلیکونری لوله اکارگذ

 عوارض  جراحی

 

 درمان جراحی و غیر جراحی -ارزیابی-انواع -علل: انتروپیون

 درمان جراحی و غیر جراحی -ارزیابی-عانوا -علل: اکتروپیون

 درمان جراحی و غیر جراحی -ارزیابی-انواع -علل: رتراکسیون

-Distichiasis-Trichiasis :درمان  -ارزیابی-انواع -علل 

 اربیتالپری ضایعات خوش خیم و بدخیم پلك و بافتهای نرم 

Pathophysiology of aging 

 ان سازی بخش فوقانی صورتروشهای غیر جراحی  جو

 -روشهای جراحی  جوان سازی بخش فوقانی صورت

 forehead lifting -روشهای جوان سازی بخش فوقانی صورت بلفاروپالستی

 لیفت بخش میانی صورت جهت بازسازی پلك پایین و کانتوس 

Hemi-Facial spasm and Essential Blepharospasm 
 (تزریقات بوتاکس)

 فیلر  تزریق
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Aَnophthalmic socket اوربیت 
Enucleation آناتومی کاربردی ارییت 

Eviceration ارزیابی بالینی اربیت 

Excenteration Orbital and facial imaging:Ct Scan,MRI,Sonography  
Dermis fat graft علل و ادارة پروپتوز در بزرگساالن و کودکان 

Mucos membrane graft ارزیابی  -عالئم-شناخت: افتالمو پاتی تیرویید 

Split thickness graft درمان -درجه بندی: افتالمو پاتی تیرویید 

Contracted socket Idiopathic Orbital Inflammatory Disease 

Fornix reconstruction بیماری های التهابی سیستمیك و اربیت 

Orbital implants اربیتالپری  هایبافتی کاربردی ارییت و  آناتوم 

Secondary implants  ارزیابی بیمار 

 اداره -عالئم-انواع-مکانیسم: شکستگیهای اربیت 

 عوارض و صدمات همراه شکستگیهای اربیت 

 اربیتالپری  هایبافتجسم خارجی اربیت و  

 Iatrogenic Orbital Injuries 

 ضایعات مادرزادی اربیت 

 اتومی کاربردی ارییتآن 

 آشنایی کلی با جراحیهای اربیت 

 آشنایی کلی با عوارض و مراقبتهای بعد از اربیتوتومی 

 اربیتالبافت نرم پری آناتومی کاربردی ارییت و سینوسها و  

 آنتی بیوتیکها 

 بیماری های عفونی پلك و سیستم درناژ اشك 

 سینوزیتهای عفونی 

 اربیتعفونتهای باکتریال  

 عفونتهای قارچی اربیت 

 عفونتهای ویرال و انگلی اربیت 

 بیماری های عفونی پلك و سیستم درناژ اشك 

 اربیتالپری  هایبافتآناتومی کاربردی ارییت و سینوسها و  

 ضایعات لنفوپرولیفراتیو و مزانشیمال 

 تومورهای عروقی اربیت 

 تومورهای غده اشکی 

 بیتتومورهای نورال ار 

 تومورهای ثانویه و متاستاتیك 

 ضایعات ساختمانی و دژنراتیو اربیت 

 

 
 
 



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

 پالستیك و ترمیمی چشم جراحی بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی               65

 

 
 

 
 

 

 :از دستياران و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود

 در حوزه نوع دوستي -الف
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند (1

 .در مواجهه با بيماران  مختلف عدالت را رعايت كنند (2

 .ا بيماران به تمام ابعاد جسمي،  رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشنددر برخورد ب (3

 .در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند (4

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

 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده و از آن دفاع كنند (6

 سي و مسئوليتدر حوزه وظيفه شنا -ب
 .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند (1
 .به سواالت بيماران پاسخ دهند (2

 .اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهند (3

 .شته باشنداز دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل  سازنده دا (4

 . در تمامي مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند (5

 . براي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرند (6

ناسب در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز بهبود كيفيت زندگي به طور م (7
 .به بيماران آموزش دهند

 در حوزه شرافت و درستكاري -ج
 .راستگو باشند (1
 . درستكار باشند (2

 .رازدارباشند (3

 .حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند  (4

 در حوزه احترام به ديگران -د
 . به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند  (1

 .، نام ومشخصات وي را با احترام يادكنند بيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته (2

 . به وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را رعايت نمايند (3

 .به همراهان بيمار،همكاران و كادر تيم درماني احترام بگذارند (4

 .وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد (5

 در حوزه تعالي شغلي -ه

 .انتقاد پذير باشند (1
 .ي علمي خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و كمك بخواهندمحدوديت ها (2

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

 . اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند (4

  .استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي را رعايت كنند (5
 

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

 :تالش نمايند

 

 :ازدستياران(Professionalism)انتظارات اخالق حرفه اي 

I -اصول اخالق حرفه اي 

II -راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:  
 



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

 پالستیك و ترمیمی چشم جراحی بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی               61

 

 :مناسب  (Setting)کمك به فراهم کردن شرايط  فيزيكي 
 ي  نظيراستفاده از پرده و فراهم ساختن شرايط مناسب براي انجام امور شخصي وخصوصي در محيط هاي آموزشي ودرمان

 در هنگام معاينات وغيره پاراوان

  و بيمار ( دستيار)حضور يك پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم او در كليه معاينات پزشكي در كنار پزشك 

 (مثالًمادروكودك در بخش هاي كودكان)فراهم كردن سيستم هم اتاقي بيمار و همراه 

 متناسب با باور هاي ديني وفرهنگي بيماران ،همراهان ،استادان وفراگيران نظير فراهم  ايجاد محيط مناسب ،مطمئن وايمن

 ساختن محل نمازونيايش براي متقاضيان

 

 :کمك به اصالح فرآيندهاي اجرايي 
  ، همكاري با مديران اجرايي بيمارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظير فرايند هاي جاري در بخش هاي پذيرش

 .ي ، تامين دارو ، تجهيزات وترخيص بيماران به طوري كه بيماران سردرگم نشوند و امور را به آساني طي كنندبستر

 تكريم مراجعين و كاركنان بيمارستان ها 

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

 بيمارستان به مديران

 

 کمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي :

 مشاركت در ايجاد جو صميمي و احترام آميز در محيط هاي آموزشي 

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

  همكاري هاي مناسب و موثربين بخشي و بين رشته اي 

 سازمان دهي و مشاركت در كارهاي تيمي 

  عملكرد مناسب كاركنان، دستياران سال پايين تر و فراگيران ديگرتشويق به موقع 

 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي 

  مشاركت فعال در تقويتRole modeling 

  تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي 

 مشاركت وهمكاري در تدوين ارائه ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگيران(Priming) 

 وق مادي ،معنوي واجتماعي استادان،دانشجويان واعضاي تيم سالمترعايت حق 

 ترويج راهبرد بيمار محوري :
  با هرنژاد ، مذهب ،سن ، جنس و طبقه )حمايت از حقوق مادي ، معنوي و پزشكي بيماران اعم از جسمي ، رواني و اجتماعي

 ، در تمام شرايط( اقتصادي اجتماعي

  جهت رعايت حقوق ويجلب اعتماد واطمينان بيمار در 

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

 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط 

 تر و فراگيران ديگرآموزش نحوه ي پاسخگويي مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايين 

 عنوان  پزشك مسئول به بيمار، همچنين معرفي دستياران سال پايين تر ،  كارورز ، كارآموز و پرستار با نام و  معرفي خود به

 مشخصات به بيماران

 پرسش از عادات غذايي ، خواب ، استحمام و تمايالت رفاهي بيماران و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نياز براي آن ها 

 توجه به بهداشت فردي بيماران. 

 توجه به كميت و كيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي و كاري 

 توجه به نياز هاي بيماران براي اعمال دفعي آسوده در راند هاي آموزشي و كاري با تاكيد بر شرايط خصوصي آنان 

  توجه به ايمني بيمار(Patient Safety)  دركليه ي اقدامات تشخيصي ودرماني 
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  آسان براي نماز و نيايش كليه بيماران متقاضي ، با هر آيين و مذهب در بخش ، به ويژه ،براي كمك درفراهم كردن شرايط

 .بيماران در حال استراحت مطلق 

  احترام به شخصيت بيماران در كليه شرايط. 

 پوشش مناسب بيماران در هنگام معاينات پزشكي 

 احترام و توجه به همراهان و خانواده بيماران 

 رو ، آزمايش و تجهيزات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي  ونوع پوشش بيمه اي بيماران و اجتناب از تجويز هرگونه دا

 درخواست آزمايشات گران قيمت غيرضروري

 استفاده مناسب از دفترچه و تسهيالت بيمه اي بيماران 

  حل بيمارانارتباط با واحدها و مراجع ذي صالح نظير واحد مددكاري ، در باره رفع مشكالت قابل 

 اخذ اجازه و جلب رضايت بيماران براي انجام معاينات و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و درماني 

 رعايت استقالل و آزادي بيماران در تصميم گيري ها 

   بيماران ( راز)خودداري از افشاي مسائل خصوصي 

  مدت تقريبي بستري وغيره –نه ها هزي:ارئه ي اطالعات الزم به بيماران در باره ي مسائل تشخيصي درماني نظير 

 :به معناي   STEEPدرمجموع ،رعايت 

 به بيماران  (safe)ا رائه ي خدمات ايمن   -

 به بيماران  (Timely)ارائه ي خدمت به موقع   -

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

 به بيماران  (Efficient)ا رائه ي خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح   -

 در كليه ي شرايط  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوريت بيمار    -
 

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

 تر و فراگيران ديگرآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه اي به دستياران سال پايين 

 ه دستياران سال پايين تر و دانشجويانمشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي ب 

  آموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران ، مقرراتDress Code تر و و مقررات اخالقي بخش به دستياران سال پايين

 فراگيران ديگر

  ي ، راندها ، گزارشات صبحگاه: اشاره مستمر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها و فرآيند هاي آموزشي نظري و عملي نظير

 كنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق هاي عمل 

 نقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران و فراگيران ديگر 

  فراهم كردن شرايط بحث و موشكافي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات و خطاهاي پزشكي Malpractices ) ) پيش آمده

 تگي با حضور استادان، دستياران و فراگيران ديگردر جلسات هف

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

 جلب توجه مستمر دستياران سال پايينتر و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله :
 برخورد احترام آميز با نسوج ، اعم از مرده يا زنده 

 ميز با اجساد فوت شدگانبرخورد احترام آ 

 همدردي با خانواده فوت شدگان 

  نگهداري و حفظ اعضاي بدن بيماران ، عملكرد طبيعي اندام ها و حفظ زيبايي بيماران تا حدي كه دانش و فناوري روز اجازه

 مي دهد

 املگي نيستاحترام به حقوق جنين ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرايطي كه مجوز اخالقي و شرعي براي ختم ح 

  اهميت دادن به وقت هاي طاليي كمك به بيماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس بيمار

 براي زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود

 تجويز منطقي دارو و در خواست هاي پارا كلينيك 
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  رعايتClinical Governance  ويز ها واقدامات تشخيصي درمانيدر كليه ي تصميم گيري هاي باليني ، تج 

 پايش و نظارت  مستمر فراگيران :
  كشيك هاي شبانه  –درمانگاه  –راندهاي كاري و آموزشي  –گزارشات صبحگاهي ) حضور در كليه برنامه هاي آموزشي– 

يري تلفني و حضوردر و نظارت بر حضور ساير فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت ، پيگ( و غيره  –سي پي سي  –تومور بورد 

كشيك ها ، سركشي به درمانگاه ها و اورژانس ها و نظاير آن ، به منظور ايجاد تدريجي مسئوليت پذيري اجتماعي  در خود 

 وفراگيران ديگر

 حضور به موقع بر بالين بيماران اورژانس 

  از طريق ( ه پوشش ، نظم  و انضباط عملكرد ارتباطي اجتماعي ، نحو) توجه به عملكرد عمومي خود و فراگيران ديگرنظير

 ، ارائه بازخورد به فراگيران ديگر وتاكيد بر الگو بودن خود  Dress Code رعايت مقررات 

 اخذ شرح حال ومعاينات تخصصي بيماران ، درخواست منطقي ) توجه اكيد به عملكرد تخصصي خود و فراگيران ديگرنظير

ليني و پارا كلينيكي ، استنتاج و قضاوت باليني ، تشخيص بيماري ، تصميم گيري هاي آزمايشات ، تفسير و ادغام يافته ها ي با

باليني ، تجويز منطقي دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درماني ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي ، ارجاع بيماران ، اقدامات 

از طريق اهميت دادن به تكميل مستمرالگ بوك و ( ن پژوهشي ، استفاده از رايانه و نرم افزار هاي تخصصي و پيگيري بيمارا

  (Malpractices )جلب نظارت مستقيم استادان به منظور كاستن از فراواني سوء عملكرد ها و خطاهاي پزشكي

 هاي كميته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل   رعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايان نامه ها. 

 يقات به خرج بيماران وانجام روش هايي كه دستياران به آن تسلط ندارنداجتناب اكيد از انجام تحق. 

  اهميت دادن به نحوه تكميل و تنظيم پرونده ها ي پزشكي ، به طوري كه در حال حاضر و آينده به سهولت قابل استفاده باشند

 . 
 

 

 

ديدكننده جان ي بدخيم اوليه و ثانويه است كه تهاز آنجا كه كاسه چشم و نواحي مجاور آن خاستگاه و جايگاه گروهي از تومورها

هاي مختلف درمان اين گونه ضايعات آشنايي كامل  اين رشته بايستي با طرق و روش آموختگان اين رشته باشند ،دانش بيمار مي

د و با متخصصين هاي خود را بكار گير ها در زمان مناسب براي حفظ جان بيمار تمام تالش داشته و با بكارگيري تمامي اين روش

همچنين با توجه به اين مسئله كه حفظ بينايي تا حد امكان و محافظت از آن نيز . ديگر تبادل نظر و همكاري الزم را داشته باشد 

بيمار براي حفظ چشم  آموخته دانشهاي ديگر درماني از اهداف عمده است ، بنابراين  ها و بكارگيري روش در اين گونه جراحي

التحصيل  هاي زيبايي نيز ذكر اين نكته ضروري است كه فارغ هاي ممكن را مدنظر داشته باشد و در قسمت جراحي فيتكليه ظربايد

عوارض احتمالي را بطور كامل به  ها نيز اجتناب نمايد و در انجام اين گونه جراحي( حتي با تمايل بيمار )از جراحي غيرالزم براي 

 .اين اعمال به صورت تيمي و يا با مشاورة كامل انجام شوند المقدور ضمنا حتي. بيمار تذكر دهد 

III- دورهاي مرتبط با  نكات اختصاصي اخالق حرفه : 
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 : توضيح 

موجود،توسط مون های ارتقا وپایانی انجام می شود ،منابع آزمونهابر اساس آئین نامه های درمواردی که طبق مقررات ،آز (6

  .اجراي اين برنامه ذكرشده دراين صفحه راهنمايي است براي هيئت ممتحنه دوره تعيين خواهد شد ومنابع

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

 .شوند  ور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر ميدر مورد مجالت ، منظ( 3
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                                                                            :Student Assessment:ارزيابي دستيار

 

 

 

 

 

 

                                                                        : شرح وظايف دستياران

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(Assessment Methods)روش ارزیابی-الف

های دیگر  توان از روش ی پایانی است ، بدیهی است ، می ، استفاده از الگ بوك و مصاحبه DOPS پیشنهادی روش

 . نیز استفاده کرد 

 

 :(Periods of Assessment)دفعات ارزیابی: ب 

 در طول دوره مستمر و

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

 : از 

 رنامه تنظیمی بخشطبق بویزیت روزانه بیماران  -

  استادانبخشی با حضور یا تحت نظارت  الزم درونهای  انجام مشاوره -

 در طول دوره ها  ارائه کنفرانس -

 ظیمی بخش و کشیك مقیم طبق برنامه تن شرکت در برنامه های آنکالی -

 یك پروژه تحقیقاتی حداقل مشارکت در  -

 شده در یکی از مجالت معتبر  چاپ ومورد تائید مدیر برنامه نگارش یك مقاله پژوهشی  -

 بخششرکت در برنامه های آموزشی وپژوهشی طبق برنامه تنظیمی  -

 های ژورنال کالب در بخش طبق نظر مدیر برنامه   اداره برنامه -
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  (  :رتبه –گرايش –تعداد  )براي اجراي برنامه اقل هيئت علمي مورد نياز حد

 

 

 

 

 : براي اجراي برنامه  مورد نياز ديده دورهکارکنان 

 

 

 

 

 :مورد نياز  تخصصي فضاهاي

 

 

 

 

 :در سال  مورد نياز هاي اصلي يتعداد بيمارحداقل  تنوع و

 

 

 

 
 

 

 

 :براي تربيت يك دستيار ورودي  نيازتعداد تخت مورد 

 

 

با مدرك تخصصی فلوشیپی ( یك نفر استادیار نفر دانشیار 0یا  نفر استادیار 0نفر استاد 6که حداقل )سه نفر هیات علمی

 .معتبر مربوطه  باشد
 

 اتاق عمل بر اساس ضوابط دوره دستیاری چشم پزشکی های تکنسینوجود پرسنل اپتومتریست، وارتوپتیست و 

های بررسی  ، تست سی تی اسکنمیدان بینایی ، : اختصاصی چشم شامل  پاراکلینیكفضای ، اتاق عمل، درمانگاه -

 .کراتومتریدوبینی ، توپوگرافی ، 

 های چرخشی در دانشگاه مربوطه دسترسی به بخش -

 

 تعداد بیماری
 622 (حدقه)اوربیت 

 122 ها و غیره  چشم شامل تروماها ، تومورها ، ناهنجاری پالستیك و ترمیمی

Anophthalmic Socket 922 

 422 مجاری اشکی

 

 تخت  1به ازای هر دستیار ورودی 

 

 اساس کل دستیاران موجود بخش مدنظر قرار خواهدگرفتدرارزشیابی هابر :توضیح
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  : مورد نياز تجهيزات تخصصي

 

 

 

 :مورد نياز  و متخصصين رشته هاي تخصصي

 

 

 

 

 

 

 

 :که مجاز به اجراي برنامه هستند ييها معيارهاي دانشگاه

 

 

 

 

 
 :نقش دانش آموختگان در سيستم ارجاع و پزشكي خانواده

  

 ا

، مجاری اشکیاندوسکوپ ، چشم جراحی،(ترجیحاً)رادیوفرکانس ، های جراحیکوتر ،موتور جرّاحی  ، نور سرد

 لیزرهای برشی و کواگوالتیو  ، میکروسکوپ  ، ساکشن، پالستیك  ست جراحیهای حدقه و مجاری اشکی ،متراگزوفتالمو

 ( ترجیحاً )

 :رشته های مورد نیاز:الف -

، ترمیمی و پالستیكجراحی ، مغز و اعصابجراحی ، جراحی فك و صورت، و جراحی سر و گردن ینیو ب گلو گوش،

 پزشکیهای تکمیلی تخصصی چشم  ی دوره کلیه، پاتولوژی ، رادیولوژی، سوختگی

 

 :تخصص های مورد نیاز:ب -

 بیهوشی ، کودکان درون ریز و متابولیسم، بیماری هایغدد  ، پوست  بیماری های

 

 .های فوق در دانشگاه مربوطه ضروری است ود رشتهوج: تذکر

 : باشد دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است كه داراي ويژگي هاي زير 

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

 . دوره ، در دوره تخصصي فارغ التحصيل داشته باشد  11حداقل * 

 . واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه باشد 
 

 9سطح
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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

 

 

 

 :این برنامه در شرایط زیر ارز شیابی خواهد شد

 تکمیلی تخصصی دوره از اجرای دوره  0/سال  5گذشت -6

 تغییرات عمده فناوری-0

 مهتصمیم سیاستگذاران اصلی مرتبط با برنا-9

 

 ز هیئت علمی درگیر برنامه،دستیاران ودانش آموختگان با پرسشنامه های از قبل تدوین شدهنظر سنجی ا 

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

زشیابی برنامه ،واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی با همکاری کمیته متولی ار

 تدوین برنامه است

 :مراحل باز نگری این برنامه به ترتیب زیر است 

 اطالعات حاصل از نظر سنجی ،تحقیقات تطبیقی وعرصه ای ،پیشنهادات ونظرات صاحبنظران گرد آوری 

 در خواست از دبیر خانه جهت تشکیل کمیته تدوین برنامه 

  طرح اطالعات گردآوری شده د رکمیته تدوین برنامه 

 ن وبرنامه ریزی آموزشیبازنگری در قسمتهای مورد نیاز برنامه وارائه پیش نویش برنامه جدید به کمیسیون تدوی 

 :موردنظر عبارتند شاخص ها ومعیارهای 

 معیار شاخص

 <%82 آموختگان از دوره رضایت دانش

 >%82 .نقش دارند  برنامه که در اجرایرضایت اعضای هیات علمی 

 >%12 آموختگان رضایت مدیران نظام سالمت از کارایی دانش

 طبق نظر گروه ارزیاب تولیدات علمی
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 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه 

 .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 ، * 

 . د ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باش 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 کلی کشورضروري است ، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين * 

ي موورد ارزيوابي در    اصوي منودرج در برناموه   هاي عموومي و اختص  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

ندرج در برناموه انجوام داده باشوند و در    را بر اساس تعداد م 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% 71ها حداقل از  ضروري است ، در آموزش* 

داشته ، وظايف خود را تحت  درمانگاه حضور فعالمه در ضروري است ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنا* 

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

ستياران سوال  هاي جراحي ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظر استادان ود 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 ي تنظيمي بخش ، در برنامه ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه* 

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

 . دسترس باشد 

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

 .بستري حضور فعال داشته باشند 

 . 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 ، * 

 .. وده باشند ومستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شودگواهي دريافت نم

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 code ضروري 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 * 

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

 . باشد 

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 * 



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

 پالستیك و ترمیمی چشم جراحی بر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی               05

 

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

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

در برناموه در   ي مندرج 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 کارکنان دورهضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 

 .باشد 

كالس درس اختصاصي ، قفسه كتاب اختصاصي در بخوش و  : قبيل  را از 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 تعداد و تنوع بیمارانضروري 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   تجهیزات موردنیازضروري است ، * 

 .ارزياب باشد 

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

 . باشد  های مندرج در برنامه مالكواجد  ضروري است ، دانشگاه ذيربط ،* 

 

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

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

 . هاي مصوب آورده خواهد شد  كليه برنامه

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

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