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 مطالب فهرست

 

 صفحه موضوع
 0 کنندگان برنامه تدوین اسامی
 4 طول دوره -متخصصین مجاز ورود به دوره  – یفتعر –عنوان  -مقدمه

 5 وجهان  یراندوره در ا یتکامل یروس تاریخچه
 1 یندهسال آ 62تا  یطهح یندر ا یدهدوره د یرویبه ن یازحدودن –دوره  ینبه ا یازن دالیل

 7 دور نما  –رسالت  –فلسفه 
 7 دوره اینمورد انتظار از دانش آموختگان  پیامدهای

 8 دانش آموختگان در جامعه ایحرفه  ووظایفنقش ها 
 62 مورد انتظار  یجرالپروس یومهارت ها توانمندیها

 66 دارند عملیدوره تداخل  اینکه با  هایی دوره هایا  رشته اسامی
 60 آموزشی هایراهبردها وروش 

 69 دوره کلیساختار 
هر  تفکیکپردازند به  میبه آن  چرخشی های بخشدر  دستیارانکه  مباحثی عناوین

 بخش
64 

 64 دروس عناوین
 65  یاراناز دست یاخالق حرفه ا انتظارات

 69 برنامه قابل اجرا است  ینکه با استفاده از آنها آموزش ا یدر س منابع
 02  یاراندست ارزیابی

 02 دستیاران وظایفشرح 
 06 در برنامه نیازمورد  هایحداقل 

 09 برنامه  ارزشیابی
 04 های آموزشی استانداردهای ضروری برنامه

 05 سند این تهیه برایمنابع مورد استفاده 
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 :برنامه نيتدو تهيکم ياعضا ياسام
 پزشكي علوم دانشگاه   دانشگاهي رتبة   خانوادگي نام و نام

 تهران    دانشیار   یسینف اریشهر دکتر*

 تهران    استادیار   یفاتح فرزاد دکتر*

 تهران    استاد   سلطانزاده اکبر دکتر*

 شهید بهشتی    استاد   دکتر حسین پاکدامن*

 ایران    دانشیار    فروغ بیژن دکتر

 تهران    استاد  دکتر محمد حسین حریرچیان*

 بهشتی شهید    استاد  رایگانی منصور سیددکتر *

 بهشتی شهید    دانشیار  بهرامی حسن محمددکتر *

 اهلل بقیه    استاد  ساز حلی تقی محمد دکتر*

 دکترزهرا رضاسلطانی                                  استادیار                                          ارتش*

 یوتخصص یپزشک آموزش یشورا رخانهیدب یآموزش یزیر برنامه و نیواحدتدو ریمد_ یازل حق مهرداددکتر *
 اندازی و گسترش دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی های راه کارشناس کمیته-دکترمریم السادات مصطفوی*

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

 :نوروماسكولر تدوين برنامه آموزشي کميته بررسي در کننده مشارکت همكاران اسامي
 (دانشگاه ارتش – بخشی توان و فیزیکیطب )سلطانی رضا زهرادکتر*

 (دانشگاه شهید بهشتی –بخشی  طب فیزیکی و توان)دکتر سیدمنصور رایگانی* 
 (اصفهان دانشگاه -بینی و حلق وگوش )ابطحی رضا دکترسیدحمید*
 (ایراندانشگاه -بخشی توان و یزیکیفطب )فروغ بیژن دکتر*
 (بهشتی شهید دانشگاه -پالستیک جراحی)هرمزی کالنتر عبدالجلیل دکتر*
 (ایراندانشگاه  –های مغز و اعصاب  بیماری)بابک زمانی دکتر*
 (دانشگاه ایران –های مغز و اعصاب  بیماری)فرزاد فاتحی دکتر*
 (تهراندانشگاه  –های مغز و اعصاب  بیماری) محمد علی صحرائیان دکتر*
 (دانشگاه تهران –های مغز و اعصاب  بیماری) حریرچیان حسین محمد دکتر*

 (دانشگاه تهران –های مغز و اعصاب  بیماری) نفیسی شهریار دکتر* 
 (بهشتی شهید دانشگاه -عفونی هایبیماری )قاسمی لباف رضا دکتر*

 (یوتخصص یپزشک آموزش یشورا رخانهیدبو اعتبار بخشی  واحدارزشیابی ریمد)نائینی صفوی علی سید دکتر*

 (یوتخصص یپزشک آموزش یشورا رخانهیدب یآموزش یزیر برنامه و نیواحدتدو ریمد)ازلی حق مهرداد دکتر*
 

 :دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  اسامي همكاران کميسيون

مدير كمیته فني ،دکتر آبتین حیدر زاده  قائم مقام دبیر شورا،دکترسید حسن امامی رضوی   دبیر شورامعاون آموزشي ودکتر باقر الریجانی 

عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي  ،دکتر حبیب اهلل پیرویآزمونها  وامور دستیاري دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي ، دکتر مهرداد حق ازلی معاون حوزه ارزشیابي واعتباربخشي،دکترسیدعلی صفوی نائینی  ونماينده منتخب وزير

،  رئیس دانشكده پزشكي تهران ر نفیسیشهریا، دکتر  دانشگاههاي علوم پزشكي كشور دبیرشوراي گسترش، دکتراحمدخالق نژادطبری آموزشي

، دکتر محمدباقر خسروی ر رئیس دانشكده پزشكي ايران، دکتر مسعود ناصری پورئیس دانشكده پزشكي شهیدبهشتيخانم دکتر جرجانی 

رئیس و نماینده منتخب وزیر، دکترسید مهدی کالنتر اصفهانرئیس دانشكده پزشكي ،دکتر محمد رضا صبری رئیس دانشكده پزشكي شیراز

،دکتر سید رئیس دانشكده پزشكي كردستان ،دکتر بهرام نیکخوريیس دانشكده پزشكي مازندران مهدی پور اصغر، دکتر دانشكده پزشكي يزد

رئیس دانشكده پزشكي دارابی  فریده، دکتر رئیس دانشكده پزشكي گیالن عباس درجانی، دکتر رئیس دانشكده پزشكي تبريزکاظم شکوری 

رئیس ،دکتر محمد علی امیر زرگررئیس دانشكده پزشكي مشهددکترعلیرضا خویی  رئیس دانشكده پزشكي اهواز، محمد فکور، دکتر شهركرد

 ،دکتررئیس دانشكده پزشكي بابل، دکتر جان محمدی رئیس دانشكده پزشكي اراك علی ارجمند شبستری، دکتر دانشكده پزشكي همدان



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

 3 نوروماسکولر های بیماریبر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی 

، دکترمحمد رضا  دبیر شوراي آموزش پزشكي عمومي، خانم دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشكده پزشكي زاهدانقاسم میری علی آبادی 

عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ،دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس دانشكده پزشكي كرمان ونماينده منتخب وزيرشکیبی 

،دکتر سید عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و نماينده منتخب وزير، دکترمحمد رضا ظفرقندی ب وزيرشهید بهشتي ونماينده منتخ

نماينده سازمان نظام  دکتر داوود امی،  عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي و نماينده منتخب وزيرمحمد تقی طباطبایی  

 كمیسیون دائمي معین دبیرخانه شوراي اموزش پزشكي و تخصصيكارشناس دکترنیره اسالمی   ،پزشكي

 

 

 
 

 

 

 

 

 :مراحل تدوين برنامه آموزشي
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

در کمیته تدوین برنامه آموزشی  05/5/90در تاریخ نوروماسکولر بیماری های برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی تدوین 

 .مورد بررسی قرار گرفت
 

ریزی  تدوین و برنامه در کمیسیون 09/8/90در تاریخ نوروماسکولر بیماری های  برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی

 .آموزشی مورد بررسی  وتصویب قرار گرفت
 

در کمیسیون دائمی معین    0/1/91و   61/62/95در تاریخ نوروماسکولر بیماری های  برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی

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

 .تنفیذ ارایه گردید



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

 4 نوروماسکولر های بیماریبر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی 

  : مقدمه

 

 

 

 

 

 
 

 :  انگليسيبه فارسي و  دورهعنوان 

 

 
 

 :  دوره تعريف

 

 

 

 

 
 

 

   : دوره ورود به مجاز متخصصين

 

 

 
 

  : طول دوره آموزش

 
 

   نوروماسكولر یهایماریب  : فارسي

    Neuromuscular Diseases:  انگليسي

منشعب شده است و  اعصاب و مغز یهایماریبدوره بالینی است که از رشته تخصصی یک  نوروماسكولر بیماریهایدوره 

 یعضالن یعصب یهایماریبو مراقبت بیماران مبتال به  ،توانبخشیی ، تشخیص ، درماندانش آموختگان آن در پیشگیر

جامعه  اریدر اخت تخصصی خود را در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و خدمات سالمت دانش ومهارتهایفعالیت دارند و 

 .قرار خواهند داد 

 

 .است  ماه 68 دورهطول آموزش در این 
 

% 05 حدود کهیبطور  می باشندکشور در اعصاب و مغز یهایماریب رشته در عیشااختالالت  از نوروماسکولر بیماریهای

 ریسا به نسبت نوروماسکولر یهایماریب. شوند یم شامل را مارستانهایب بخصوص و کهاینیکل به اعصاب و مغز مراجعات

 گسترش با .فردند به منحصر تجربه و دانش ازمندین جهینت در و برخوردارند یشتریب یدگیچیپ از غز واعصابمیهایماریب

 ازین پیفلوش دوره یبرگزار با و است شده هموار هایماریب نیا صیتشخ یبرا راه رانیا در نیادیبن و یکیژنت یپژوهشها

 از خارج در که است یموارد از طهیح نیا. ابدی یم کاهش کشور از خارج به یشگاهیآزما یها نمونه ای مارانیب ارجاع به

 کی دوره تکمیلی تخصصی نیا .است متمرکز آن بر یپژوهش و یآموزش بودجه از یمیعظ بخش کشور

 و درمان صیرشته عالوه بر کسب مهارت و دانش الزم در تشخ نیا ریبوده و فراگ Multidisciplinaryحیطه

 یتوانبخش طبو  یولوژیراد ،یپاتولوژ ه،یو علوم پا کیدر ژنت یالزم است اطالعات قابل توجه نوروماسکولربیماریهای 

 .شد خواهد لیتسه پیفلوش یبرقرار با اشاره مورد یها طهیح یتمام در الزم یهاییتوانا با یفرد تیترب. دینما کسب

 کمیته تدوین برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی                                                                      

 های نوروماسکولر بیماری                                                                                                    

مجاز ورود  یو توانبخش یکیزیو طب ف اعصاب و مغز یهایماریب  رشتةدر دارای دانشنامه تخصصی  دارندگان

 .باشند به این دوره تکمیلی تخصصی می
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  :دوره در جهان وايران  تاريخچه وسيرتكاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :جهان در

 از یا مجموعه ریز هایماریب نیا. اند بوده توجه مورد ایدن در ربازید زانوروماسكولر  یهایماریب ای یعضالن-یعصب یهایماریب

 س،یگراو یاستنیم. کنند یم ریدرگ را یطیمح یعضالن-یعصب ستمیس ژهیو بطور که هستند ینورولوژ رشته یهایماریب

 یهایماریدسته از ب نیدر ا عیشا یهایماریموتور نورون از جمله ب یهایماریو ب یعضالن یهایماریب ،یطیمح یهاینوروپات یپل

 یها دهها یط یول اند شده فیتوص ینیبال لحاظ از شیسال پ 622از  شیب هایماریب نیاز ا یبرخ. هستند یعضالن-یعصب

 .است شده مشخص آنها علت یکیژنت و کیپاتولوژ لحاظ از ریاخ

رشته هستند که در  نیکام در ا شیاز جمله دانشمندان پ یو بابنسک دوشن شارکو،. باشد یم فرانسه کشور رشته نیا مهد

در  هایماریب نیدر ا یادیز یشرفتهایاز آن پ پس. کرده اند فیرشته را توص نیدر ا یادیز یهایماریب شیقرن پ کیاز  شیب

 بخصوص و ریاخ دهه سه یط کنیلجهان صورت گرفت  یکشورها ریکانادا و سا ه،یروس کا،یمانند آلمان، آمر ییکشورها

 نیا شناخت در یمیعظ تحول است، افتاده اتفاق یولوژیراد و کیژنت ،یپاتولوژ دانش در که ییشرفتهایپ با ریاخ دهه کی

 یصورت گرفته است، راه برا یادیبن یو سلولها یژن درمان نهیکه در زم ییشرفتهایپ با. است شده جادیا هایماریب از گروه

 ،Pompe’sمانند  ییهایماریب ؛است شدههموار  دندیرس یدرمان بنظر م رقابلیکه تا کنون غ ییهایماریدرمان ب

Niemann-Pick  و  دیدرآ پیرشته بصورت فلوش نیاز کشورها ا یاریموجب شده است تا  در بس ریاخ تحوالت. رهیغو

 اشاره فرانسه و کانادا کا،یآمر به توان یم کشورها نیا جمله از. کنند تیرشته فعال نیدر ا ینورولوژ نیاز متخصص یاریبس

 .کرد

 :ایران در

 در الخصوص یعل هایماریب از یبرخ و کنند یم یزندگ رانیا در سکولرانوروم مارانیاز ب یتوجه قابل تعداد گریطرف د از

 یسلولها ای یتراپ ژن مانند یعلوم در یریاخ دهه کی در که ییشرفتهایپ با گرید طرف از. شوند یم دهید بوفور رانیا

و  یپاتولوژ یشگاههایکه در آزما یا شرفتهیبرجسته و امکانات پ نیمتخصص نیصورت گرفته است و همچن رانیدر ا یادیبن

 نیاز ا شیکه تا پ یمارانیفراهم شده است و ب رانیدر ا هایماریب نیو درمان ا صیتشخ یوجود دارد راه برا رانیا کیژنت

و  صیدر چرخه تشخ نیاز ا شیپ. اند افتهیدوباره  یدیشده اند، در حال حاضر ام یو بدون درمان رها م صیبدون تشخ

از  یتعداد متیعز بااگرچه در حال حاضر . بود یرشته خال نیمرتبط با ا ینیبال نیحضور متخصص ها،یماریب نیدرمان ا

 صیتشخ یبرا طیشرا کشور به بازگشت و یلیتکم یها دوره یط یبرا کشور از خارج به اعصاب و مغز یهایماریب نیمتخصص

 .سازد ینم تفعرم را کشور ازین ماران،یب ادیز تعداد و رشته یگستردگ به توجه با کنیل است شده ایمه هایماریب نیا درمان و

 در حاضر نیمتخصص توسط رشته نیا یانداز راه با دارد، وجود کشور داخل در که یلیپتانس به توجه با ز،ین یاقتصاد نظر از

و ارسال نمونه  مارانیو از خروج ب شود یم رشته نیا آموختگان دانش تیترب در یادیز یاقتصاد ییجو صرفه موجب کشور،

 .شودیها به خارج از کشور کاسته م

 علم و یتکنولوژ کمک به و هستند شتازیپ رشته نیا در فرانسه و کایآمر مانند ییکشورها جهان، در یتیموقع نظر از

داشته که با  یمنیمنشا خودا زیرشته ن نیا یهایماریاز ب یدسته بزرگ. است شده داده صیتشخ هایماریب از یاریبس کیژنت

 .باشندیقابل معالجه م یدرمان نینو یروشها

 نیو از ا پردازدیم نوروماسکولر یهایماریمتخصص در رشته ب یروین تیبه ترب هیمنطقه فقط ترک یحال حاضر در کشورها در

 .باشدیرشته م نیمتخصص در ا یروین تیتوان ترب یکشور دارا نیدوم رانیمنظر ا

 ییشرفتهایو پ یو توانبخش یکیزیو طب ف مغز و اعصاب  های بیماری یدر رشته ها النیالتحص ارغف ادیتوجه به تعداد ز با

وجود دارد تا با  رانیدر ا لیپتانس نیا شده است جادیا زاتیو تجه یانسان یرویدو رشته از نظر ن نیدر ا ریاخ انیسال یکه ط

 .ابدیو منطقه بهبود  رانینوروماسکولر در ا مارانیو درمان ب صیرشته، تشخ نیدر ا یفوق تخصص یروین تیترب
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  :دوره  نيبه ا ازين ليدال

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  : ندهيآ سال دهدوره در  نيدر ا متخصص تيبه ترب ازين حدود
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :  بنا به داليل زير راه اندازي يا تداوم تربيت دستيار در اين دوره موردنياز است
به مراکز  یعضالن-یعصب یها یماریحجم مراجعات ب* عضالنی در کشور-باال بودن شیوع بیماری های عصبی* 

 . سرپایی و بستری و بهداشتی درمانی کشور باالست 
ای هیات علمی که این دوره را جهت باال بردن سطح استانداردهای آموزشی در مقاطع مختلف آموزش حضور اعض* 

 .رسد یم بنظر یضروردر مراکز دانشگاهی طی کرده اند ، 
 . کمک خواهد شد  یعضالن-یعصبر زمینه بیماری های با توسعه منطقی این دوره در کشور ، به تولید علم د* 
معتبر دنیا وجود دارد و پیشرفت دانش و فناوری در این حیطه در دانشگاه های  ستمیب قرن اواسطاین دوره از * 

 . تخصصی ایجاب می کند که دانشگاه های واجد شرایط کشور نیز فعالیت داشته باشند 
ناشی از دخالت های  Malpracticeموجب کاهش  یعضالن-یعصبحضور افراد حاذق در برخورد با بیماری های * 

 . غیرتخصصی در کشور می شود 
 و مغز یهایماریباه اندازی یا تداوم تربیت نیرو در این مقطع تخصصی ، توسط کمیته برنامه ریزی راهبردی رشته ر* 

 . مورد تائید قرار گرفته است  یو توانبخش یکیزیو طب ف اعصاب و مغز یهایماریبو هیات ممتحنه  اعصاب
در  یعضالن-یعصبو مطابق با نیاز این دوره دانشگاه های کشور ، بار بیماری های انتظار می رود ، با گسترش منطقی * 

 . کشور کم شود ، شاخص های بهداشت روان در خانواده ها و جامعه ارتقا یابد 
موجب تضعیف رشته مادر نمی شود پرداخت اختصاصی به بیماران  رشته نیا مارانیب بودن یتخصص فوقبا توجه به * 
 . 

 و مغز یهایماریبگنجاندن موضوعات این دوره در دوره تخصصی مقدور نیست و دستیاران دوره تخصصی رشته * 
 .به موضوعات مربوطه اشراف پیدا نخواهند کرد  اعصاب

به این بیماران تشخیص مطلوب خدمات توانبخشی توانبخشی بیماران نوروماسکولر دچار اختالل است و جهت ارایه * 
  .و درمان به موقع آنان ضروری بنظر می رسد

 .اکثربیماریهای مورد نظر حالت مزمن داشته وموربیدیتی فراوان دارد*
 

 

متخصص تربیت می کنند و در هر دانشگاه برای  اعصاب و مغز یهایماریبدانشگاه در کشور ، در رشته  60در حال حاضر ، * 

 . در این حیطه تخصصی نیاز است  نفر متخصص دوره دیده  9زش دستیاران مقطع تخصصی به آمو

  .ندک یمن تیترب یتخصص یلیتکم اریدوره دست نیدر کشور ، در ا یهدانشگا چیهاز طرفی در حال حاضر ، * 

استان باقی می ماندکه نیاز به متخصص  02.فوق ،  یاستان وجود دارد که با کسر استان ها 92در حال حاضر ، در کشور * 

نفر متخصص در نظر  گرفته شود ، حدود نیاز استان  0تا  6لذا اگر برای هر استان . دوره دیده در این حیطه تخصصی دارند 

 . برآورد می شود  92ها 

 به موارد فوق ،  جهبا تو* 

نفر متخصص دوره دیده در این حیطه تخصصی موجود است ، لذا تخمین زده می شود که با در نظر  4در حال حاضر ، * 

سال کار برای هر متخصص ، حدود نیاز به نیروی متخصص  92گرفتن رشد جمعیت ، رشد مراکز تربیت متخصص و محاسبه 

 .خواهد بود  متخصص 92 ندهیسال آ 62 یبراساله  62در دوره 
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                                           Philosophy (Beliefs & Values) ( :باورها و هاارزش ) فلسفه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  :Mission(:ماموريت) رسالت
    

 
 

 

 

                                                                           :Vision(:چشم انداز)دورنما
. 

                    

 
                    

                                           Expected outcomes: آموختگان دانش انتظاراز مورد هاي پيامد
 

 یژ

 

 

 

 
 

 

 

 :برنامه ، بر ارزش های زیر تاکید می شود در تدوین این 

ارزشهای زیر محور برخورد و مراقبت از این بیماران  نوروماسکولربا توجه به ویژگیها و نیاز های خاص بیماران مبتال به 

 . قرار می گیرد 

 ران و همراهان آنها اخالقی و ارزشهای فرهنگی جامعه و رعایت آن در برخورد با بیما –مذهبی  –پایبندی به اصول دینی 

 .احترام و ارزش قائل شدن به شخصیت ، سالمت و توانمندی بیماران  

 . رعایت حق انتخاب و مشارکت بیمار و خانواده وی در تصمیم گیری در مورد درمان یا مراقبت 

 . ان دارا بودن دید مثبت و امید بخش نسبت به بیمار و همراه

 . و رعایت انصاف و عدالت در برخورد با بیماران .... ومی ، سنی و دوری از هر گونه تبعیض از جمله ق

 . نوروماسکولراولویت بخشی پیشگیری بر درمان در برخورد با بیماریهای 

 . خانواده و جامعه  –تالش جهت کاهش بار ناشی از بیماریها بر بیمار 

 

و حساس به سالمت افراد  ریپذ تیمسئول ،تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز، توانمند ،رسالت این دوره

، تشخیصی ،است که تخصص خود را در زمینه های پیشگیری یعضالن-یعصب یها یماریب یتخصص طهیحو جامعه در 

 . دهند قرار وجامعهافراد  اریدر اخت یو پژوهش یآموزش ،یتوانبخش ،درمانی

سال آینده ،  این دوره در کشور ، از لحاظ استانداردهای آموزشی ، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پزشکی به  62در 

 .خواهد بود درسطح جهان  برتر و مطرح  کشور، در منطقه مردم

 : انتظار می رود دانش آموختگان این دوره قادر باشند 
با بیماران ، همراهان بیماران ، اعضای تیم سالمت و مسئولین سالمت ، برای رفع مشکل بیمار یا جامعه ارتباط موثر و * 

 . مناسب حرفه ای برقرار نمایند 
 . با اخذ شرح حال ، انجام معاینات و ارزیابی های بالینی و پاراکلینیکی بیماری را تشخیص دهند  *

و مراقبتی مناسب را برای بیماران انتخاب و آنها را با  ، توانبخشیرویکردها و روش های پیشگیری ، تشخیصی ، درمانی* 
 . تسلط و مهارت کافی جهت رفع مشکل بیمار بکار گیرند 

آموزش رده های مختلف اعم از بیماران و همراهان آنها ، جامعه عمومی و جامعه دانشگاهی در زمینه تخصصی در * 
 . کافی داشته باشند  مربوطه توانایی

 . در نظام پژوهشی کشوری همکاری و تعامل سازنده داشته باشند * 
 . 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 * 
 . در کلیه اقدامات ، مسائل مرتبط با  اخالق حرفه ای را رعایت نمایند * 
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                                                                     :Roles:در جامعه آموختگان دانش هاينقش 

 

 
 : 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:آموختگان دانشيف حرفه اي اوظ
 . شود  اي هر نقش ، به صورت کامالً شفاف تعدادي وظيفه مشخص ميدر اينجا بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 

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

 : تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي   ـ پيشگيري در نقش

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

 .مسئولین نظام سالمت جهت رفع مشکل بیمار 

 . تشکیل پرونده پزشکی برای بیماران * 

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

 .درخواست منطقی آزمایشات پاراکلینیکی تشخیصی * 

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

 .   .....ازجمله مشاوره ژنتیک و درخواست مشاوره های تخصصی موردنیاز* 

 . در پرونده تشخیص بیماری و ثبت آن * 

یا  محافظه کارانه curativeانتخاب رویکرد مناسب درمانی اعم از درمان های دارویی ، جراحی یا توانبخشی ، * 

 . برای بیماران و بکارگیری آن تا حد مجاز مرتبط با رشته برای آنها ( تسکینی یا حمایتی ) کونسراتیو 

 .تجویز منطقی دارو در درمان های دارویی * 

 . اقدامات توانبخشی موردنیاز  یا ارجاع یزتجو* 

 . پیگیری بیماران و در صورت نیاز ارجاع آنها * 

 . ثبت اطالعات و تنظیم مدارک پزشکی مرتبط * 

 

 : در نقش آموزشي 

 . آموزش بیماران ، همراهان ، اعضای تیم سالمت ، دانشگاهیان و جامعه در صورت نیاز * 

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

 

 : در نقش مشاوره اي 

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

 

 : در نقش پژوهشي 

 .همکاری در طرح های پژوهشی نظام سالمت و دانشگاهی * 

 .نشر یا گزارش نتایج تحقیقات انجام شده به مسئولین نظام سالمت * 

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

 . سالمت 

 

 : در نقش مديريتي 

 رهبری و مدیریت تیم سالمت در حیطه تخصصی مربوطه * 
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 : مورد انتظار پروسيجرال هاي هاومهارت توانمندي
   Expected Competencies & Procedural Skills:                                 

 (General Competencies ):يعموم يتوانمندي ها: الف   
 .شود چنانچه اين توانمندي ها با يك رشته يا دوره انطباق نداشت و يا واجد کاستي بود بايد توسط گروه تدوين برنامه اصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : گردآوري و ثبت اطالعات 

  موًثر حرفه ایبرقراری ارتباط 

 وکافی تخصصی اخذ شرح حال 

   بیماران تخصصی ارزیابی و معاینه 

  پاراکلینیکیدرخواست منطقی آزمایشات 

 وتنظیم مدارک پزشکی تشکیل پرونده ، ثبت اطالعات 

 :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا

  لطفاً فهرست آزمایشات پاراکلینیکی اختصاصی مرتبط با دوره در ایـن تسـت آورده   ) تفسیرآزمایشات پاراکلینیکی

 ( .شود 

   ادغام یافته های بالینی وپاراکلینیکی 

  استنتاج و قضاوت بالینی 

 تشخیص بیماری 

 بیمار حل مساله  جهت تصمیم گیری بالینی 

 (: Patient Management) اداره بيمار 

  مراقبت از بیمار (Patient care ) 

   تجویز منطقی دارو( نوشتن  نسخه دارویی و order ) 

 و اجرای آن برای بیمار   توانبخشی ـ 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 

  کییوجستجوی اطالعات علمی در منابع الکتروناستفاده از رایانه 

 پایش سالمت جامعه 

دستیاران در طول دوره تخصصی خود ، اکثر توانمندیهای فوق را کسب ودر مقاطع باالتر بر آن ها مسـلط خواهنـد   :تذکر 

 .شد
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  :( درماني  –اقدامات تشخيصي )پروسيجرال هاي مهارت: ب
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Myasthenia Gravis، 02مورد  CIDP، 92مورد  92 ،موتور نورون یهایماریب ریو سا ALSمورد  92حداقل  شامل* 

 یوپاتیم مورد Guillain Bare، 42مورد 

 .آموزش داده می شود نورولوژیبخش این مهارت توسط متخصصین مغز واعصاب در *  

 

 

 

 : ارندتداخل باز دارنده د اي همپوشاني پروسيجرها يدر انجام بعضکه با اين دوره  ياسامي رشته ها يا دوره هاي

 

 
 

 

 

 

 طب فیزیکی و توانبخشی، جراحی، رادیولوژی : همپوشانی در انجام بعضی پروسیجرها:الف

 

 ،جراحی طب فیزیکی و توانبخشی  :تداخل حرفه ای:ب

همراه با  مشاهده ( Procedure) پروسیجر 

کمک در 

موارد 

 پیچیده

انجام 

 مستقل

 کل دفعات

 یوگرافیالکتروم و یعصب تیهدا مطالعات

 یتخصص
2 52 052 922 * 

 single fiber) یا رشته تک یوگرافیالکتروم

EMG) 
62 62 02 42 

 Quantitative 62 62 02 42 یکم یوگرافیالكتروم

 *  52 02 65 65 موارد مرتبط در عصب و عضله یسونوگراف

 65 65 92 12 (MEP) پتانسیل برانگیخته حرکتی 

 SSEP 2 02 42 12 برانگیخته حسی یلهایپتاس
 52 92 62 62 واعصاب محیطی عضله یوپسیب
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                                                            :Educational Strategies  :آموزشي  راهبردهاي
 
 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 : 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) یمارستانی آموزش ب  (  subject directed) یادگیری مبتنی بر موضوع 
 یادگیری سیستماتیک   (  evidence based) یادگیری مبتنی بر شواهد 

و در بخش کوچکی از دوره  compulsoryآموزش    دیسیپلینری همراه با ادغام موضوعی در صورت نیازمولتی 
elective  

 : در این دوره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد 
 *self education, self study  
 انواع کنفرانس های داخل بخشی ، بین بخشی ، بیمارستانی ، بین رشته ای و بین دانشگاهی * 
 ـ توموربورد  case presentationبحث در گروه های کوچک ـ کارگاه های آموزشی ـ ژورنال کالب و کتاب خوانی ـ * 
گزارش صبحگاهی ـ راندهای کاری و آموزشی ـ انجام مشاوره های تخصصی همراه با استاد ـ آموزش سرپایی ـ * 

 بیماران دشوار آموزش در اتاق عمل یا اتاق پروسیجر ـ کلیشه خوانی ـ تحلیل 
 . 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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  :آموزشي دوره کلي ساختار
 

 یابخش ، واحد 

 عرصه آموزش

 مدت زمان محتوی ـ اقدامات

 (ماه ) 

 یگیریـ پ یمارانب یپرونده و بستر یلـ انتخاب ، تشک ییسرپا یمارنب ویزیت درمانگاه

ـ آموزش رده  ییسرپا یجرهایـ انجام پروس یمارانب یتخصص یمشاوره ها

درخواست شده و  یتخصص یبه مشاوره ها ییتر ـ پاسخگو یینپا یها

 بخش  یمیتنظ یطبق برنامه ها یگراقدامات د

 روز  9 یدر طول دوره هفته ا

 یبستر یمارانب یتـ تثب یمارانشده ـ مراقبت از ب یبستر یمارانب ویزیت بستریبخش 

ـ  یمارب ینبر بال یدرمان یصیتشخ یجرهایشده در بخش ـ انجام پروس

 بخش  یمیتنظ یطبق برنامه ها یگرتر و اقدامات د یینپا یآموزش رده ها

 ماه هر روز 69

انجام مستقل ، طبق  یابصورت مشاهده ، کمک  پروسیجرهاشرکت در انجام   یجراتاق پروس

 بخش تنظیمیبرنامه 

 روز   4 یدر طول دوره هفته ا

و در طول  یوستهماه بصورت پ  6  پاتولوژیبخش 

 موردیبصورت دوره 

 موردیبصورت   یولوژیبخش راد

و در طول دوره بصورت ماه   6  ژنتیک آزمایشگاه

 موردی

و در طول دوره بصورت ماه  6 یتوانبخش و یزیکیطب ف بخش اجباریبخش 

 موردی

و در طول دوره بصورت  ماه ICU 6بخش  اجباریبخش 

 یمورد

 برنامه مدیر باهماهنگیماه  6  اختیاریبخش 

 :توضیحات
با نحوه نمونه  ،یفوق تخصص ارانیدست ،یدر بخش پاتولوژ. خواهد بود کیژنت و ICU ،یشامل سه بخش پاتولوژ یچرخش یبخشها

 و( immunohistochemistry یزیشامل رنگ آم هایزیانواع رنگ آم)آنها  یزیعصب و عضله، نحوه رنگ آم یاز بافتها یبردار

 .شوند یم آشنا یوپسیب یها الم خواندن

 .بود خواهند ارتباط در یولوژیراد بخش با دوره طول در یمورد بصورت نیهمچن

شوند و  یآشنا م... و  PCR، Western blotمانند  یکیژنت یهایماریب نییتعمختلف  یبا روشها ارانیدست ک،یبخش نوروژنت در

 .رندیگ یرا فرا م یکیژنت یهایمارینحوه برخورد با ب

 آشنا فانکشنال یتستها و یابیارز ارجاع، نحوه ،یتوانبخش و یکیزیف طب اقدامات انجام روند با یتوانبخش و یکیزیف طب بخش در

 .شوند یم

 criticalمزمن مانند  یهایمارینوروماسکولر و عوارض نوروماسکولر ب یبحران مارانیو مراقبت از ب مارینحوه برخورد با ب ،ICUبخش  در

illness neuropathy or myopathy رندیگ یرا فرا م. 

 .شوند یم آشناعصب و عضله  MRIعصب و عضله و خواندن  MRIو  CTمختلف  یکهایبا تکن ارانیدست ،یولوژیبخش راد در
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 (:بخش هر كيتفكبه ) بپردازند آنها به يچرخش يها بخش در ارانيدست ديبا که يمباحث عناوين

 
 

 

 

 

: ينيبال يتخصص اي هيپا ي،تخصص يعموم از اعم دروس عناوين  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 عضله و عصب یشناس بافت و یمیوشیب ،یولوژیزیف

 یطیمح یعصب ستمیس یآناتوم
 نوروماسکولر شرفتهیپ نهیمعا اصول
 هایوپاتیمو درمان  صیتشخ اصول
 neuromuscular junction یهایماریبو درمان  صیتشخ اصول
 هاینوروپات منو درمان و صیتشخ اصول
 هاینوروپات یپلو درمان  صیتشخ اصول
 Anterior Horn Cell یهایماریبو درمان  صیتشخ اصول

 الیتوکندریم یهایماریبو درمان  صیتشخ اصول
 نوروماسکولر یهایماریب یپاتولوژ اصول
 یعصب تیهدا شرفتهیپ اصول
 یوگرافیالکتروم شرفتهیپ اصول
 (Sensory evoked potentials) ختهیبرانگ یلهایپتانس شرفتهیپ اصول
 Diagnostic Transcranial Magnetic Stimulation  شرفتهیو پ هیاول اصول

 Autonomic testingو  Quantitative EMGو  single fiber EMG اصول
 عضله و عصب یهایماریب در یسونوگراف یریبکارگ اصول

 
 
 

 

MRI عضله یعضله و اصول سونوگراف 
 عصب و عضله یپاتولوژ
 کینوروژنت

 نوروماسکولر یهایماریدر ب یتوانبخش
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 :رود می انتظار رشته این آموختگان دانش و دستیاران از

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

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

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

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

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

 . حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنند منشور (1

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

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

 .باشند داشته سازنده  تعامل سالمت تیم اعضای با نمایندو پرهیز کارهمکاران در مورد بی دخالتهای از (4

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

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

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

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

 .رازدارباشند (9

 . نمایند رعایت را بیمار خصوصی حریم (4

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

 .ادکنندی احترام با را یو ومشخصات نام ، گرفته نظر در انسان یک عنوان به را بیمار (0

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

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

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

 در حوزه تعالي شغلي -ه

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

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

 . تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهای علمی در دسترس انجام دهند اقدامات (4

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

 :ازدستياران(Professionalism)انتظارات اخالق حرفه اي 

I -اصول اخالق حرفه اي 
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 جهت در خود استادان كمك با آموزشي هاي محیط در اي حرفه اخالق تحكیم راستاي در دستیاران، میرود، انتظار

 :نمايند تالش زير اقدامات

 

 :مناسب  (Setting)فيزيكي   طيبه فراهم کردن شرا کمك
 پاراوان و پرده از نظیراستفاده  يودرمان آموزشي هاي محیط در يوخصوص يشخص امور انجام يبرا مناسب شرايط ساختن فراهم 

 رهیوغ معاينات هنگام در

 و بیمار ( دستیار)يك پرستار همجنس بیمار يا همراه محرم او در كلیه معاينات پزشكي در كنار پزشك  حضور 

 (كودكان يها بخش درمثالًمادروكودك )همراه و بیمار اتاقي هم سیستم كردن فراهم 

 فراهم رینظ رانیوفراگ ،استادان ،همراهان مارانیب يوفرهنگ ينيد يها باور با متناسب منيوا ،مطمئن مناسب طیمح جاديا 

 انیمتقاض يبرا شياینمازون محل ساختن

 

 : اجرايي فرآيندهاي اصالح به کمك
 بستري ، پذيرش هاي بخش در يجار يها نديفرا رینظ اجرايي فرآيندهاي اصالح جهت در بیمارستان اجرايي مديران با همكاري 

 .كنند طي آساني به را امور و نشوند سردرگم بیماران كه طوري به بیماران وترخیص تجهیزات ، دارو تامین ،

 ها بیمارستان كاركنان و مراجعین تكريم 

 به ياصالح شنهاداتیپ ي وارائه مارانیب يحداكثر ورفاه خدمات ي ارائه لیتسه جهت در مارستانیب ياجرائ يندهايفرا به توجه 

 مارستانیب رانيمد

 

 کمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي :

 آموزشي هاي محیط در آمیز احترام و صمیمي جو ايجاد در مشاركت 

 آموزشي هاي محیط در تحقیر و تهديد هرگونه حذف جهت در تالش 

 هاي مناسب و موثربین بخشي و بین رشته اي  همكاري 

 تیمي كارهاي در مشاركت و دهي سازمان 

 ديگر فراگیران و تر پايین سال دستیاران كاركنان، مناسب عملكرد موقع به تشويق 

 آموزشي مسئولین به الگوها معرفي در مشاركت 

 فعال در تقويت  مشاركتRole modeling 

 يفرد نیارتباطات ب تيدر جهت تقو تالش  

 رانیفراگ به يآموزش يها دستورالعمل ي ارائه نيتدو در يوهمكار مشاركت(Priming) 

 سالمت میت يواعضا انياستادان،دانشجو يواجتماع ي،معنو يماد حقوق تيرعا 

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

 شرايط تمام در ،( اجتماعي اقتصادي

 يو حقوق تيرعا جهت در ماریب نانیواطم اعتماد جلب 

 غیره و ، دادن امید ، همدردي ، خوشرويي ، سالمي پیش: نظیر بیماران با مناسب اجتماعي ارتباط 

 شرايط تمامي در بیماران سواالت به حوصله با پاسخگويي 

 ديگر فراگیران و ترپايین سال دستیاران به بیماران سواالت به مناسب پاسخگويي ي نحوه آموزش 

II -راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:  
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 و نام با پرستار و كارآموز ، كارورز  ، تر پايین سال دستیاران معرفي همچنین بیمار، به مسئول پزشك  عنوان به خود معرفي 

 بیماران به مشخصات

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

 مارانیب يفرد بهداشت به توجه. 

 كاري و آموزشي هاي راند در بیماران غذاي كیفیت و كمیت به توجه 

 آنان يخصوص شرايط بر تاكید با كاري و آموزشي هاي راند در آسوده يدفع اعمال براي بیماران هاي نیاز به توجه 

 ماریب يمنيبه ا توجه (Patient Safety)  يودرمان يصیتشخ اقدامات ي هیدركل 

 براي ويژه به ، بخش در مذهب و آيین هر با ، متقاضي بیماران كلیه نیايش و نماز براي آسان شرايط كردن درفراهم كمك، 

 . مطلق استراحت حال در بیماران

 شرايط كلیه در بیماران شخصیت به احترام . 

 پزشكي معاينات هنگام در بیماران مناسب پوشش 

 بیماران خانواده و همراهان به توجه و احترام 

 از اجتناب و بیماران يا مهیب پوشش ونوع  اقتصادي وضعیت به توجه با درماني تجهیزات و آزمايش ، دارو هرگونه تجويز 

 يرضروریغ قیمت گران آزمايشات درخواست

 بیماران اي بیمه تسهیالت و دفترچه از مناسب استفاده 

 بیماران حل قابل مشكالت رفع باره در ، مددكاري واحد نظیر صالح ذي مراجع و واحدها با ارتباط 

 درماني و تشخیصي پروسیجرهاي كلیه و معاينات انجام براي بیماران رضايت جلب و اجازه اخذ 

 ها گیري تصمیم در بیماران آزادي و استقالل رعايت 

   بیماران ( راز)خودداري از افشاي مسائل خصوصي 

 رهیوغ يبستر يبيتقر مدت –ها  نهيهز: رینظ يدرمان يصیمسائل تشخ يدر باره  مارانیاطالعات الزم به ب ي ارئه 

 : يبه معنا  STEEP تي،رعا درمجموع

 مارانیبه ب  (safe) منيخدمات ا يا رائه   -

 مارانیبه ب  (Timely)خدمت به موقع  يارائه   -

 مارانیبه ب  (Expertise)  يكاف يخدمت با علم وتجربه  يا رائه   -

 مارانیبه ب  (Efficient)خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح  يا رائه   -

 طيشرا ي هیدر كل  (Patient Centered)  ماریب تيودر نظر گرفتن محور  -
 

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

 ديگر فراگیران و ترپايین سال دستیاران به اي حرفه موثر و مناسب ارتباط آموزش 

 دانشجويان و تر پايین سال دستیاران به اي حرفه اخالق مسائل آموزش در مشاركت 

 يا اطالع رساني منشور حقوقي بیماران ، مقررات  آموزشDress Code و ترو مقررات اخالقي بخش به دستیاران سال پايین 

 ديگر فراگیران

 گزارشات صبحگاهي ، راندها ، : مستمر به نكات اخالقي در كلیه فعالیت ها و فرآيند هاي آموزشي نظري و عملي نظیر  اشاره

 كنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق هاي عمل 

 ديگر فراگیران و دستیاران استادان، حضور با هفتگي جلسات در بخش جاري فرآيندهاي اخالقي نقد 

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

 جلسات هفتگي با حضور استادان، دستیاران و فراگیران ديگر

 بیماران آموزش هاي برنامه در ، مختلف هاي رده فراگیران دادن مشاركت 

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

 شدگان فوت خانواده با همدردي 

 مي اجازه روز فناوري و دانش كه حدي تا بیماران زيبايي حفظ و ها اندام طبیعي عملكرد ، بیماران بدن اعضاي حفظ و نگهداري 

 دهد

 نیست حاملگي ختم براي شرعي و اخالقي مجوز كه شرايطي در تولد تا نطفه انعقاد از ، جنین حقوق به احترام 

 براي بیمار شانس رفتن دست از از جلوگیري منظور به وقت فوت از اجتناب و بیماران به كمك طاليي هاي وقت به دادن اهمیت 

 خود بدن اعضاي حفظ يا زندگي

 كینیكل پارا يها خواست در و دارو يمنطق تجويز 

 تيرعا Clinical Governance  يدرمان يصیها واقدامات تشخ زي، تجو ينیبال يها يریگ میتصم ي هیدر كل 

 پايش و نظارت  مستمر فراگيران :
 تومور  –كشیك هاي شبانه  –درمانگاه  –راندهاي كاري و آموزشي  –گزارشات صبحگاهي ) در كلیه برنامه هاي آموزشي  حضور

و نظارت بر حضور ساير فراگیران از طريق واگذاري مسئولیت ، پیگیري تلفني و حضوردر كشیك ( و غیره  –سي پي سي  –بورد 

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

 ديگر

 اورژانس بیماران بالین بر موقع به حضور 

 از طريق رعايت ( عملكرد ارتباطي اجتماعي ، نحوه پوشش ، نظم  و انضباط ) به عملكرد عمومي خود و فراگیران ديگرنظیر  توجه

 بازخورد به فراگیران ديگر وتاكید بر الگو بودن خود  ارائه ، Dress Code مقررات 

 منطقي درخواست ، بیماران تخصصي ومعاينات حال شرح اخذ) ديگرنظیر فراگیران و خود تخصصي عملكرد به اكید توجه 

 هاي گیري تصمیم ، بیماري تشخیص ، بالیني قضاوت و استنتاج ، كلینیكي پارا و بالیني ي ها يافته ادغام و تفسیر ، آزمايشات

 اقدامات ، بیماران ارجاع ، پزشكي هاي مشاوره درخواست طرز ، درماني اقدامات انجام و انتخاب ، دارو منطقي تجويز ، بالیني

 و بوك مستمرالگ تكمیل به دادن اهمیت طريق از(  بیماران پیگیري و تخصصي هاي افزار نرم و رايانه از استفاده ، پژوهشي

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

 پژوهش در اخالق كمیته هايبر اساس دستوالعمل   ها نامه پايان تدوين در پژوهشي اخالق رعايت . 

 ندارند تسلط آن به ارانیدست كه ييها روش وانجام بیماران خرج به تحقیقات انجام از اكید اجتناب. 

 دادن به نحوه تكمیل و تنظیم پرونده ها ي پزشكي ، به طوري كه در حال حاضر و آينده به سهولت قابل استفاده باشند  اهمیت . 
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                        :References: است اجرا قابل برنامه نيا آموزش آنها از استفاده با که درسي منابع

                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  حيتوض
 موجود،توسط ینامه ها نیشود ،منابع آزمونهابر اساس آئ یانجام م یانیارتقا وپا یکه طبق مقررات ،آزمون ها یدرموارد (6

 . اجرای این برنامه برای است راهنمایی صفحه نیدرا ذکرشده ومنابع شد خواهد نییتع دوره ممتحنه ئتیه

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

 . شوند می منتشر دستیاری دوره طول در که است مجالتی منظور ، مجالت مورد در( 9
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 ........................................................................................................................یاصل مجالت -ب
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                                                                              :Student Assessment:دستيار ارزيابي

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           :ارانيدست فيوظا شرح

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :(Assessment Methods)روش ارزیابی-الف

  OSCE             DOPS آزمون تعاملی رایانه ای  شفاهی   کتبی 

 ارزیابی پورت فولیو        ارزیابی مقاله        درجه  912آزمون          Logbook ارزیابی 

 

 

 65ماه    یک بار در ماه و  9یک بار پس از  :(Periods of Assessment)دفعات ارزیابی: ب 

 

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

 : از 

 ویزیت روزانه بیماران  -

 تخصصی های فوق انجام مشاوره -

 کنفرانس یا ژورنال کالب در طول دوره  62حداقل ارائه  -

 شرکت در برنامه های آنکالی -

  درطول دوره های تحقیقاتیدر یک پروژه حداقل مشارکت  -

 نمایه های تیپ یکیک مقاله پژوهشی حداقل پذیرش  -

 شرکت در برنامه های آموزشی وپژوهشی طبق برنامه تنظیمی -

پزشکی  مربوط به دوره های تکمیلی تخصصی مصوب دبیرخانه شورای آموزشاستفاده از مرخصی طبق ضوابط  -

  با هماهنگی مدیر برنامه تخصصی
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  (  : رتبه–گرايش –تعداد )اقل هيئت علمي مورد نياز حد

 

 

 

 

 

 

 

 :ازين مورد  يتخصص يفضاها

 

 

 

 

 

 

 

 : سال در ازين مورد اصلي هاي مارييب تعداد حداقل و تنوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر  کی که نوروماسکولر طبدر  (سال1) یکاف تجربه ویامعتبر  یپیفلوش مدرک با ینورولوژ یعلم اتیه نفر سه حداقل

 .ر داشته باشدلسکوانوروم پینفر مدرک فلوش کیو حداقل  باشد اریدانشنفر دو ای استاداز آنها 

 

 *.دانشگاهتابعه  یمارستانهایاز ب یکیدر  یو توانبخش یکیزیطب ف یعلم اتیه نفر کی حداقل -

 .باشد ستینورولوژ دیبا برنامه ریمد -

 .ندیدانشگاه استفاده نما نیکتریدر نزد یکیزیطب ف یاز بخشها توانندیدوره م یراه اندازدر دو دوره اول * 
 

 : فضاهای تخصصی موردنیاز این دوره که باید در دانشگاه مجری در دسترس باشند عبارتند از 

 (عضله –نوار عصب )گنوزیس االکترودیواحد  -

 اتاق بیوپسی -

 درمانگاه -
 

 

 تعداد حداقل  بیماری 
 neuromuscular junction 42اختالالت  یرو سا گراویس میاستنی

 02 باره گیلن

CIDP  42 

ALS  02 

 02 التهابی میوپاتیهای

 42  نوروپاتی پلیانواع  سایر

 42 میوپاتیها سایر
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 : ورودي دستيار يك تربيت براي ازين مورد تخت تعداد

 
 

 

 

 

 

  :ازين مورد يتخصص زاتيتجه

 

 
 

 

 

 : ازيمورد ن يتخصص ها اي يتخصص يها رشته

 

 

 

 

 

 :هستند برنامه ياجرا به مجاز کهيدانشگاههاي يارهايمع

 

 

 

 

 

 

 full option سیاگنوزیالکترود دستگاه

 transcranial magnetic stimulation Diagnostic دستگاه

 مگاهرتز 62باالی  probeبا  عصب و عضله یابیارز یمناسب برا یسونوگراف دستگاه

 

 یتوانبخش و یکیزیف طب ،یولوژیراد ،یپاتولوژ ک،یژنت :رشته ها:الف

 

 

 بیهوشی :تخصص ها:ب

 : زی این برنامه است که دارای ویژگی های زیر باشد دانشگاهی مجاز به راه اندا

 . باشد   اعصاب و مغز یهایماریبدارای دوره تخصصی مورد تائید در رشته * 

 . باشد  شتهصیل دافارغ التح  اعصاب و مغز یهایماریب، در دوره تخصصی  دوره 62حداقل * 

 . برنامه باشد  نیمندرج در ا یحداقل ها واجد

 

 .تخت تخصصی برای بیماریهای عصبی عضالنی نیاز است 9

 

 

 موجود بخش مدنظر قرار خواهدگرفتدرارزشیابی هابر اساس کل دستیاران :توضیح
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 :(Program Evaluation)برنامه ارزشيابي

 :شرايط ارزشيابي برنامه -الف   

 
 

 
 

 :برنامه شيوه ارزشيابي-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 شیابی خواهد شد

 هدوره از اجرای دور  0گذشت -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 

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

 برنامه است

 :مراحل باز نگری این برنامه به ترتیب زیر است 

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

 شکیل کمیته تدوین برنامهدر خواست از دبیر خانه جهت ت 

  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 )ملحوظ شده در چارچوب ارزشیابی برنامه دبیرخانه شاخص ها ومعیارهای 
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 آموزشي هاي برنامه يضرور استانداردهاي

 .مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هیئت علمي ودستیاران قرار گرفته باشد ی برنامهضروري است ، *

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

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

 .، در دوره با ظرفیت مصوب منطبق باشد  دستیار پذیرش ظرفیتضروري است ، * 

 . بیني شده است باشد  كه در برنامه پیش کشور کلی نیاز حدودست ، ظرفیت پذيرش دستیار در راستاي تامین ضروري ا* 

ي مورد ارزيابي در اختیاار   هاي عمومي و اختصاصي مندرج در برنامه قابل قبولي ، منطق با توانمندي بوک الگ دستیاران است ضروري* 

 . داشته باشند 

 .و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گردد شيتكمیل و توسط استادان مربوطه پا  مستمر طور بهبوك دستیاران  ضروري است ، الگ* 

را بر اساس تعاداد منادرج در برناماه انجاام داده باشاند و در       الزم پروسیجرهایضروري است ، دستیاران بر حسب سال دستیاري ، * 

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

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

داشته ، وظايف خاود را تحات    فعال حضور درمانگاهضروري است ، دستیاران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه در * 

 . در دسترس باشد  ها درمانگاه ماهانه یا هفتگی ی برنامهسال باالتر انجام دهند و  ارانیدست اينظر استادان و

ساال   ارانیهاي جراحي ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظار اساتادان ودسات    ضروري است ، دستیاران دوره* 

 ماهانـه  یا هفتگی ی برنامهد اشته باشند و  فعال حضور جریپروس یاتاقهادر  يجراح ریغ يدوره ها  ارانیودست عمل اقاتباالتر در 

 .در دسترس باشد  عمل های اتاق

بخشاي ، مشااركت در    هاي درون هاي گزارش صبحگاهي ، كنفرانس ي تنظیمي بخش ، در برنامه ضروري است ، دستیاران ، طبق برنامه* 

در  هـا  آنکـالی  یـا  هـا  کشیک ماهانه یا هفتگی ی برنامهها حضور فعال داشته باشند و  ها يا آنكالي تر و كشیك هاي پايین آموزش رده

 . دسترس باشد 

 بیمااران  آموزشاي  ياا  كااري  هااي  ويزيات  ، آموزشاي  راندهاي هاي برنامه در ، بخش تنظیمي ي برنامه طبق ، دستیاران ، است ضروري* 

 . باشند داشته فعال حضور بستري

 . شده توسط دستیاران ، مورد تائید گروه ارزياب باشد  تكمیل پزشکی های پرونده کیفیتضروري است ، * 

مندر ج در برنامه را گذرانده و از رئیس بخش مربوطه گواهي  چرخشی های بخشضروري است ، دستیاران بر حسب سال دستیاري ، * 

 .. رسانده شود ابيگروه ارز تيدريافت نموده باشند ومستندات آن به رو

شاده وجاود داشاته     ريزي و برنامه شده بینی پیش قبل از علمی های همکاریهاي چرخشي  ضروري است ، بین بخش اصلي و بخش* 

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

 . را رعايت نمايند  Dress codeضروري است ، دستیاران مقررات * 

 .رزياب قرار گیرد آگاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل آنها مورد تائید گروه ا بیماران حقوق منشورضروري است ، دستیاران از * 

اعم از كتب و مجالت موردنیاز دستیاران و هیات علمي ، در قفسه كتاب بخش اصالي در دساترس آناان     درسی منابعضروري است ، * 

 . باشد 

 ابيا قرار گیرندومساتندات آن باه گاروه ارز    ارزیابیهاي مندرج در برنامه ، مورد  ضروري است ، دستیاران در طول دوره خود به روش* 

 . ارائه شود

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



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

 25 نوروماسکولر های بیماریبر نامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی 

هاي چرخشاي   هاي بخش ها ، گواهي تشكیل شود و نتايج ارزيابي آموزشی پروندهضروري است ، در بخش اصلي براي كلیه دستیاران * 

 . در آن نگهداري شود  گريد ي، تشويقات ،تذكرات ومستندات ضرور

ي منادرج در برناماه در    را بر اساس تعداد ، گارايش و رتباه   موردنیاز علمی هیاتضروري است ، بخش براي تربیت دستیاران دوره ، * 

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

را طبق ماوارد منادرج در برناماه در اختیاار داشاته       موردنیاز دیده دوره کارکنانضروري است ، بخش براي تربیت دستیاران دوره ، * 

 .باشد 

كالس درس اختصاصي ، قفساه كتااب اختصاصاي در بخاش و     : را از قبیل  موردنیاز عمومی آموزشی فضاهایضروري است ، دوره * 

 . باشد  كتابخانه عمومي بیمارستان ، مركز كامپیوتر و سیستم بايگاني علمي در اختیار داشته

 .را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح  دانشگاه در اختیار داشته باشند  موردنیاز تخصصی فضاهایضروري است ، دوره ، * 

كننده به بیمارستان محل تحصیل دستیاران ، بر اساس موارد منادرج   بستري و سرپايي مراجعه بیماران تنوع و تعدادضروري است ، * 

 . د در برنامه باشن

 . باشد اختیار در(  دوره نیاز صورت در) فعال   یبستر تخت  شده در برنامه ، بیني ضروري است ، به ازاي هر دستیار به تعداد پیش* 

مندرج در برنامه در اختیار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كیفیت تجهیزات ،ماورد تائیاد گاروه     موردنیاز تجهیزاتضروري است ، * 

 .ارزياب باشد 

 . واعتباربخشي دبر خانهباشند  يابیارزش يحوزه  قطعی تائید موردهاي چرخشي ،  ضروري است ، بخش* 

 . اشد ب برنامه در مندرج های مالک، واجد  ربطيضروري است ، دانشگاه ذ* 

 

ريزي آموزشي قرار گرفته و جهت پیگیري و اجرا در اختیاار   مورد تصويب كمیسیون تدوين و برنامه ، موضوع 96فوق ، در  استانداردهاي

ضامناً ياك نساخه از آن در انتهااي كلیاه      . شود  واحد ارزشیابي و اعتباربخشي دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده مي

 . صوب آورده خواهد شد هاي م برنامه

 

 

 تخصصي و پزشكي آموزش شوراي دبیرخانه

 آموزشي ريزي برنامه و تدوين كمیسیون         

 

 سند اين تهيه براي استفاده مورد منابع
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