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 دانشگاه علوم پزشكي   رتبة دانشگاهي   نام و نام خانوادگي
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 تهران          استادیار  * دکتر عالیه صفری شرری 

 تهران          استادیار    دکتر مریم بهفر *

 تهران         دانشیار ایمونولوژی بالینی()آلرژی و دکتر محمدرضا فضل الهی *
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 تهران          )های بنیادی و پزشکی بازساختیکارشناس مرکز جامع سلول(آرش خدایی آقای * 
 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیآموزشي برنامه ریزی  معاون واحد تدوين و -ازليدكتر مهرداد حق *
 اندازی و گسترش دوره های تکمیلی تخصصی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیهای راهکارشناس کمیته-*دکترمریم السادات مصطفوی

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

 
 اسامي همكاران کميسيون تدوین و برنامه ریزي آموزشي :

نمايندگان منتخب دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي  ،مشاور معاون آموزشياسماعیل ایدنی دکتر ،دبیر شوراو آموزشيمعاون  دکتر باقر الریجانی

مسئول حوزه اعتباربخشي و ارزشیابي دکتر علیرضا زالی ، واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشيمعاون ازلی :دکتر مهرداد حق وتخصصي

دکتر  ،دکتر علی حائری پیروی، اهللدکتر حبیب  ،دکتر علیرضا استقامتی ،معاون حوزه ارزشیابي واعتباربخشينائینی دکترسیدعلی صفوی،

دکتر عبدالجلیل  ،پیمان محمدی تربتیدکتر ، محمودرضا آل بویهدکتر  ،دکتر علی حمیدی مدنی دکتر الدن حقیقی، حسنی، اهللولی 

 ، )نماينده معاونت بهداشت(محمد شریعتیدکتر،  اعضاي هیات علمي منتخب()دکتر زهرا فردی آذر دکترالهه ملکان راد، کالنتر هرمزی،

یاسین )زنان دکتر اشرف آل، (سازمان نظام پزشكينماينده ) علیرضا سلیمیدکتر  )نماينده معاونت درمان (،دکتر مهدی شادنوش

اکبر دکترعلی )داخلی(مهرداد حق ازلی)روانپزشکی(دکتر محمدعلی محققی )جراحی عمومی(دکتر وزایمان(دکتر احمدعلی نورباال 

كمیسیون  كارشناس)ریحانه بنازادگان   و)دبیران هیات ممتحنه رشته های تخصصی( )بیهوشی ( اهلل حسنیولیدکتر  کودکان()سیاری 

 (كارشناس برنامه هاي آموزشي دوره هاي تكمیلي تخصصي) نوشین آگاهیو  (تدوين و برنامه ريزي آموزشي

 اسامي همكاران کميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي :

 دبیرشوراي گسترشدکتر محمد حسین آیتی  ،مشاور معاون آموزشيدکتراسماعیل ایدنی  ،دبیر شورامعاون آموزشي ودکتر باقر الریجانی 

عضو هیأت علمي دانشگاه  دکتر حبیب اهلل پیروی ،دبیر شوراي آموزش پزشكي عموميدکتر مرضیه نجومی ، دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

 عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ونماينده منتخب وزير، ، دکتر محمد رضا صبریعلوم پزشكي شهید بهشتي ونماينده منتخب وزير

عضو ، دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی منتخب وزير ونماينده عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرماندکترمحمد رضا شکیبی 

عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و قندی ، دکترمحمد رضا ظفرهیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ونماينده منتخب وزير

دکتر  ،عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي و نماينده منتخب وزير، دکتر سید محمد تقی طباطبایی  نماينده منتخب وزير

نشگاه علوم پزشكي شهید عضو هیات علمي دادکترسیدعلی صفوی نائینی ، معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشيمهرداد حق ازلی 

، دکتر کامران رئیس دانشكده پزشكي شهیدبهشتي، دکترعلی طبیبیرئیس دانشكده پزشكي تهراندکتر شهریار نفیسی ، بهشتي)مدعو(
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رئیس ، دکتر محمد حسن امامی دهکردی رئیس دانشكده پزشكي شیراز، دکتر محمدباقر خسروی رئیس دانشكده پزشكي ايران آقاخانی

، ريیس دانشكده پزشكي مازندران، دکتر علیرضا مردانشاهی رئیس دانشكده پزشكي يزد، دکترحسنعلی واحدیان شكي اصفهاندانشكده پز

رئیس دانشكده ، دکتر عباس درجانی رئیس دانشكده پزشكي تبريز، دکتر حجت پورفتحی رئیس دانشكده پزشكي كردستان دکتر بهرام نیکخو

دکترعلی  رئیس دانشكده پزشكي اهواز،، دکتر سید سعید سیدیان رئیس دانشكده پزشكي شهركرد، دکتر عبدالمجید طاهری پزشكي گیالن

، دکتر رئیس دانشكده پزشكي اراك رامین پرویز راد، دکتر دانشكده پزشكي همدان ، دکتر مژگان ممانیرئیس دانشكده پزشكي مشهدطالیی 

دکتر علیرضا سلیمی ،  ،  رئیس دانشكده پزشكي زاهدان، دکتر هوشنگ رفیق دوست ده پزشكي بابلرئیس دانشكسید غالمعلی جورسرایی 

كارشناسان كمیسیون دائمي معین دبیرخانه شوراي اموزش دکترنیره اسالمی و دکتر مریم السادات مصطفوی   ،نماينده سازمان نظام پزشكي

 پزشكي و تخصصي

 

 
 

 

 

 
 

 مراحل تدوین برنامه آموزشي:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

اندازی و گسترش های بنیادی خونساز کودکان در کمیته سیاستگذاری، راهضرورت دوره تکمیلی تخصصی پیوند سلول

 مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. 7/92/16ها و دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی  در تاریخ رشته

در  91/99/17و  6/4/17کودکان در تاریخ های بنیادی خونساز پیوند سلول تدوین برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی

 کمیته تدوین برنامه آموزشی  مورد بررسی قرار گرفت.

در کمیسیون تدوین و  21/1/18های بنیادی خونساز کودکان در تاریخ پیوند سلول برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی

 ریزی آموزشی مورد بررسی  وتصویب قرار گرفت.برنامه

در کمیسیون دائمی معین   96/8/18در تاریخ های بنیادی خونساز کودکان پیوند سلوله تکمیلی تخصصی برنامه آموزشی دور

تنفیذ  91/8/18نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ  د بررسی  وتصویب قرار گرفت و درنودو یکمینمور

 گردید.
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 مقدمه : 

 

 

 

 

 
 

  

العالج است. عالوه بر صعب یمارینوع ب 71از  شیب یموثر برا یروش درمان کیخونساز  یادیبن یسلولها وندیپ

خون  یکیژنت یهایماریب رینظ یکیژنت یمادرزاد یهایماریاز ب یاریقادر است بس یدرمانروش  نیا م،یبدخ یهایماریب

 هیاول یمنینقص ا یمارهایو...(، ب استئوپتروز دوز،یساکاری)موکوپل کیمتابول یهایماری(، بشکلیداس یآنم ،ی)تاالسم

(SCID ،CGD را عالج قطع )...بکارگیری این روش درمانی پیشرفته نیازمند شناخت انواع زوایا، جزئیات،  د.اینم یو

پیچیدگی ها و عوارض احتمالی آن است که می بایست در یک دوره آموزشی جامع برای پزشکان فوق تخصص 

ی لیدوره تکم ک، یخونساز کودکان یادیبن یهاسلول وندیپ پیوره فلوشدهماتولوژی انکولوژی کودکان ارائه گردد. 

 .شودیکودکان ارائه م یو انکولوژ یهماتولوژ یفوق تخصص آموختگاندانش یاست که برا ینیبال یتخصص فوق

گذرد و تاکنون حدود یک میلیون و هایی بنیادی خونساز در دنیا میسال از انجام اولین پیوند سلول 11بیش از 

های فوق تخصصی که امکان دسترسی به اند. این روش درمانی در بیمارستانپانصدهزار نفر از این درمان منتفع شده

های ویژه پیوند با اتاق صویربرداری و همچنین بخشهای پزشکی، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و تانواع تخصص

های ایزوله و نیروهای تعلیم دیده خاص این درمان وجود دارد، قابل انجام است. الزم به ذکر است ابتدا این درمان در 

م اکنون برای تماهای سنی گسترش یافت بطوریکه همرده سنی کودکان آغاز شد، اما بعد از چند سال برای تمام رده

های سنی، توسط متخصصین بالغین و کودکان تعلیم دیده و آشنا با این فرایند فوق تخصصی در حال انجام است. گروه

های آموزشی کامال مجزایی برای پیوند سلولهای بنیادی خونساز همچنین شایان ذکر است که درحال حاضر دوره

 کودکان در سطح دنیا تعریف و تدوین شده است. 

های بالینی الذکر در رده سنی کودکان، پروتکلهای فوقهای بنیادی خونساز برای هر کدام از بیماریسلول انجام پیوند

ریهای ماه بر روی نحوه پیوند بیما 92پیچیده و متنوعی دارد که این مسأله ضرورت تمرکز دستیاران این دوره به مدت 

 یها یابیبا آزمون ها و ارز ییآشنادر بیماریهای مختلف، های استاندارد جهت پیوند کلمختلف، یادگیری انواع پروت

با دوز  یدرمان یمیانجام شسازی بیماران و آشنایی با داروهای مورد استفاده در رژیم آماده وند،یقبل از پ ماریب یضرور

ی کامل با سیستم آشنای ،یادیبن هایسلول ینگهدار ندیفرا یریادگ، شناخت انواع منابع سلولهای بنیادی خونساز، یباال

( جهت پیدا کردن بهترین و سازگارترین اهداکننده، اطالع یافتن از مشکالت و HLA typingسازگاری بافتی )

های بنیادی استخراج شده از اهداکنندگان ساکن داخل و خارج از کشور، روندهای اجرایی در انتقال و بکارگیری سلول

 هایعفونت ،یتب و نوتروپن تیریمدعوارض حین و پس از پیوند )و در نهایت یادگیری نحوه مدیریت و کنترل 

ی، تشخیص و مدیریت واکنش پیوند علیه میزبان و عوارض ناشی از داروها( را مطرح و قارچ یروسیو ،ییایباکتر

ر نماید. مهم اینکه با توجه به پیشرفت سریع این شاخه از طب کودکان، پزشکانی در این رشته تحصیلی برای کشومی

-تراپی و ژنسلتر پیوند را در کشور مانند ایمیونهای نوینپای کشورهای دیگر، روشتربیت خواهند شد که بتوانند هم

 تراپی، توسعه و گسترش دهند.

اند حفظ تنها جان بسیاری از کودکانی که تاکنون محکوم به مرگ بودهبا پرورش نیروهای متخصص در این زمینه، نه

رفت منابع مالی وزارت بهداشت، درمان و های بهداشت و درمان در جامعه بهبود یافته و از هدرصشود، بلکه شاخمی

 های کشنده، مزمن و صعب العالج جلوگیری خواهد شد.آموزش پزشکی برای درمان بسیاری از بیماری

 

 ن برنامه آموزشی دوره تکمیلی فوق تخصصیکمیته تدوی                                                                      

 پیوند سلول های بنیادی خونساز کودکان                                                                                                  
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 :  انگليسي و به فارسي دورهعنوان 

 

 

 

 

  : دوره تعریف

 

 

 

 

 
 

 

 

 .سالگی است 98تا پایان سن ، منظور از کودکانذکر: ت

 

  دوره :به  متخصصين مجاز ورود 

 

 

 

  : طول دوره آموزش

 
 

 

 

 بنیادی خونساز کودکانهای تخصصی پیوند سلولفوق دوره تکمیلی 

Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation Fellowship 

تخصصی های بنیادی خونساز کودکان، یک دوره بالینی است که از رشته فوقپیوند سلول تکمیلی فوق تخصصیدوره 

-آموختگان آن در درمان و مراقبت کودکان مبتال به بیماریهماتولوژی و انکولوژی کودکان  منشعب شده است و دانش 

های نیازمند پیوند های متابولیک و سایر بیماری، بیماری اولیههای نقص ایمنی های بدخیم و غیربدخیم خونی، بیماری

جامعه  فعالیت دارند و دانش ومهارتهای تخصصی خود را در زمینه های آموزشی، پژوهشی و خدمات سالمتی در اختیار

 قرار خواهند داد.

 

 

 

 ماه است . 92تخصصی فوق طول آموزش در این دوره تکمیلی 

تخصصی دارندگان مدرك دانشنامة فوق تخصصی در رشتة خون و سرطان کودکان مجاز ورود به این دوره تکمیلی فوق

 باشند.می
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  :دوره در جهان وایران  تاریخچه وسيرتكاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در جهان:

( بر روی موش و سپس سگ انجام شد. سپس در 9117های بنیادی خونساز در اواسط قرن بیستم )اولین پیوند سلول

 Dr. Donnall)انجام این روش بر روی انسان مورد تایید قرار گرفت. دکتر توماس  9161الی  9111های بین سال

Thomas)  9168که به عنوان پدر علم پیوند سلول های بنیادی شناخته می شود اولین پیوند موفق را در سال 

ام داده بود و منجر به کسب جایزه ( انجSCIDگزارش نمود که بر روی یک کودك مبتال به نقص ایمنی شدید اولیه )

در پزشکی برای وی گردید. با توجه به عدم وجود دهنده سازگار خواهر و برادر برای بسیاری از  9111نوبل در سال 

نویسی اهداکنندگان اندازی اولین مراکز پذیرهبیماران، امکان پیوند برای بسیاری از بیماران فراهم نبود تا اینکه با راه

-Unی بنیادی خونساز در کشورهای انگلستان، آمریکا، آلمان و ...، پیوند از اهداکنندکان غیرخویشاوند )هاسلول

related میالدی آغاز گردید. جالب توجه اینکه اولین پیوند از اهداکنندگان غیرخویشاوند نیز در رده  81( از دهه

 Broxmeyerساز خونی در بندناف توسط یشهای پسلول 9181سنی کودکان انجام گرفته است. همچنین در سال 

ساله مبتال به آنمی فانکونی انجام  6اولین پیوند خون بندناف در فرانسه نیز بر روی یک کودك  9188کشف و در سال 

 شد.

، نیاز به دانستن ایمونولوژی GvHDهای بنیادی خونساز، با توجه به عارضه به تدریج با پیشرفت علم پیوند سلول

مطرح گردید و تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام گرفت و به تدریج محققان سراسر  HLAمیزان سازگاری پیوند و 

( و رژیم های پیشگیرانه بیماری پیوند علیه Conditioning Regimenسازی قبل از پیوند )های آمادهدنیا رژیم

داقل عارضه پیوند به کار بستند، به طوری ( مختلفی را جهت کنترل بهتر با حGraft versus Host Diseaseمیزبان)

-که امروز تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان از این روش درمانی به عنوان آخرین شانس برای زنده ماندن سود می

های بنیادی خونساز و کوچک شدن تعداد افراد خانوار، یافتن های بعد با گسترش بیشتر علم پیوند سلولبرند. در سال

های اهداکنندگان مناسب به مشکل جدی پیش روی پیوند تبدیل شد که این مشکل نیز با تشکیل بانکدهنده 

-های خون بندناف در کشورهای مختلف و در نهایت تشکیل شبکه جهانی اهداکنندگان سلولغیرخویشاوند و بانک

هزار پیوند سلول  11بیش از ( تا حدود زیادی مرتفع شد. در آخرین گزارشات ساالنه BMDWهای بنیادی خونساز )

 شود.کشور انجام می 47مرکز از  616های بنیادی خونساز در 

 در ایران: 

در کشور شروع به کار کرد و با افزایش تعداد  9168و سرطان کودکان از سال تخصصی خون در ایران، دوره فوق

سرطان کودکان و  های خونو پیشگیری بیماریآموختگان این رشته و اعزام آنان به سراسر کشور، تشخیص و درمان دانش

های بنیادی خونساز به عنوان درمان انتخابی بسیاری از بیماران در کشور ارتقا یافت. ولی همچنان کمبود پیوند سلول

شد. در حال حاضر، هرچند بیش از یک دهه است که از مجزا شدن های بدخیم و غیربدخیم کودکان احساس میبیماری

گذرد، هنوز رشته خش پیوند سلول های بنیادی خونساز کودکان در کشور )دانشگاه علوم پزشکی تهران( میاولین ب

آموزشی مجزایی برای این حیطه فوق تخصصی تعریف نشده است و همچنان کمبود نیروی متخصص  آموزش دیده در این 

 شود.زمینه در ایران حس می
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  :دالیل نياز به این دوره 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 بنا به دالیل زیر راه اندازی یا تداوم تربیت دستیار در این دوره موردنیاز است : 

 

های نقص های متابولیک،  بیماری* با توجه به باال بودن ازدواج فامیلی در کشور ما، ساالنه موارد جدیدی از بیماری

 شوند.تاالسمی ماژور و آنمی فانکونی تشخیص داده میهای خونی از جمله ایمنی اولیه و بیماری

کودك مبتال به تاالسمی ماژور در  211های قبل از ازدواج برای بیماری تاالسمی، همچنان سالیانه رغم مشاوره* علی

 باشند.شوند که نیازمند پیوند میکشور متولد می

شوند که دك مبتال به سرطان تشخیص داده میکو 1111کشور ساالنه بیش از * طبق آخرین آمار وزارت بهداشت

 های خونی است و درصدی از این بیماران نیازمند پیوند هستند.درصد از آنها سرطان 21 – 11حدود 

های متابولیک و نقایص ایمنی اولیه های بدخیم و غیربدخیم خونی، بیماری* حجم مراجعات بیماران مبتال به بیماری

 مند پیوند به مراکز سرپایی و بستری و بهداشتی درمانی کشور باالتر رفته است.های نیازو سایر بیماری

* جهت باال بردن سطح استانداردهای آموزشی در مقاطع مختلف آموزش حضور اعضای هیات علمی که این دوره را 

 رسد. طی کرده اند ، در مراکز دانشگاهی الزامی به نظر می

های بنیادی کمک های مرتبط و تولید علم در زمینه سلولکشور ، به درمان بیماری* با توسعه منطقی این دوره در 

 شایانی  خواهد شد. 

* این دوره از حدود یک دهه پیش در دانشگاه های معتبر دنیا وجود دارد و پیشرفت دانش و فناوری در این حیطه 

 اشته باشند . تخصصی ایجاب می کند که دانشگاه های واجد شرایط کشور نیز فعالیت د

های های نقص ایمنی اولیه ، بیماری* حضور افراد حاذق در برخورد با بیماری های بدخیم و غیربدخیم خونی، بیماری

( ناشی از دخالت های Malpracticeموجب کاهش سوء درمان ) های نیازمند پیوندمتابولیک و سایر بیماری

 غیرتخصصی در کشور می شود. 

ا گسترش منطقی و مطابق با نیاز این دوره دانشگاه های کشور، با درمان بیماری های بدخیم و رود، ب* انتظار می

در کشور،  های نیازمند پیوندهای متابولیک و سایر بیماریهای نقص ایمنی اولیه بیماریغیربدخیم خونی، بیماری

 شاخص های سالمت در خانواده ها و جامعه ارتقا یابد.

راوان این دوره در دوره فوق تخصصی مقدور نیست و دستیاران دوره فوق تخصصی رشته * گنجاندن موضوعات ف

 خون و سرطان کودکان به موضوعات مربوطه اشراف پیدا نخواهند کرد. 
 

انجام این  از ارزشهای اقتصادی باالیی برخوردار است زیرا های بنیادی خونساز در داخل کشورپیوند سلول انجام* 

هزار تا یک میلیون دالر برای هر بیمار( و ارز زیادی را از  111ارج از کشور بسیار پرهزینه بوده )بین نوع درمان در خ

 کند و در صورت عدم انجام آن بسیاری از کودکان شانس بهبودی را از دست خواهند داد. کشور خارج می
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 : ده سال آیندهدوره در  در این متخصصحدود نياز به تربيت 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  :Missionرسالت )ماموریت(:
 
 

 

 

 

 در تدوین این برنامه بر ارزشهای زیر تأکید می شود:

 ارتقای سالمت مبتنی بر طبابت جامعه نگر و جامع نگر -9

 رعایت اصول اخالق اسالمی و حرفه ای -2

 بیماران،همراهان و همکاران درتمام سطوحاحترام به  -1

 مراقبت از بیماران با رعایت کارایی و کارآمدی )صرفه و صالح( -4

 و بیشترین فایده عارضهارائه خدمات به بیماران با کمترین  -1

 افزایش آگاهی در تمامی سطوح -6

 تقویت کار تیمی  -7

 ینیبال یهالعملدستورا وتقویت حس پژوهشی و تدوین پروتکل های جدید -8

 حرکت در مرزهای دانش و توسعه بومی – 1

 های نسل سومخالقیت و نوآوری در حرکت به سوی دانشگاه – 91

 جلوگیری ازهدر رفت بودجه سالمت کشور جهت درمان این بیماران در خارج از کشور-99

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

های بنیادی خونساز کودکان است که تخصص خود را در زمینه خصصی پیوند سلولتفوق یلیتکم دوره عنوانبهو جامعه 

، در اختیار افراد وجامعه قرار دهند  و این فرایند را به طور مستمر ارتقا و درمانی ترجمانی ،های، آموزشی، پژوهشی 

 دهند.

 تاًمین نیازمناطق تحت پوشش دانشگاههای کشور: 

مرکز دانشگاهی، در رشته فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان مشغول تربیت  1* در حال حاضر در کشور ما 

های الزم برای شروع و گسترش انجام عمل متخصصین در این حیطه هستند. این مراکز آموزشی در حال حاضر زیرساخت

-پیوند سلول دوره دیده تخصصفوق  2های بنیادی خونساز کودکان را دارند. با توجه به ضرورت حضور حداقل  پیوند سلول

 باشد.این زمینه در این مراکز می دیده درنیروی ورزیده و دوره 91های بنیادی خونساز کودکان در هر مرکز نیاز به حداقل 

های بنیادی خونساز کودکان وجود دارد و ان کشور مراکز پیوند سلولاست 19استان از  4از طرفی در حال حاضر تنها در  

نیروی متخصص در  2باشد. لذا در صورتیکه حداقل هر مرکز نیاز به استان دیگر می 91حداقل نیاز به توسعه این مراکز به 

 شود.متخصص در این زمینه احساس می 21این زمینه داشته باشد، نیاز به 
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                                                                           :Visionدورنما)چشم انداز(:
 

                    

 
                    

 

 

 

                                           Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش 

 

 

به  یو ارائه خدمات پزشک یپژوهش داتیتول ،یآموزش یاز لحاظ استانداردها آینده سال 91 در که است آن انتظار

 دست جهانی باالترین استانداردهای به های بنیادی خونساز کودکانپیوند سلول تخصصیتکمیلی فوق درحیطهمردم، 

 .باشیم اول رتبه حائز شرق مدیترانه و خاورمیانه منطقه در برتر و یکشورها جزو دنیا در یابیم و

 انتظار می رود دانش آموختگان این دوره قادر باشند: 

اعضاي تیم سالمت ، براي رفع مشكل بیمار يا جامعه ارتباط موثر و مناسب حرفه اي مسئولین و * با بیماران، همراهان بیماران، 

 برقرار نمايند. 

هاي بنیادي ستفاده از روش درماني پیوند سلول* با اخذ شرح حال، انجام معاينات و ارزيابي هاي بالیني و پاراكلینیكي ضرورت ا

 خونساز را تشخیص داده و  كودكان نیازمند به درمان با اين روش را به درستي انتخاب كنند.

هاي بنیادي خونساز را فرا گرفته و آنها را با هاي پیوند سلول* رويكردها و روش هاي درماني و مراقبتي مناسب براي انواع روش

 ت كافي جهت رفع مشكل بیمار بكار گیرند . تسلط و مهار

 در زمینه تخصصي مربوطه توانايي كافي داشته باشند.وعموم جامعه   همراهان آنها ،* در آموزش رده هاي مختلف اعم از بیماران 

آنها را جهت رفع  هاي بنیادي خونساز را فرا گرفته و* رويكردها و روش هاي مواجهه با انواع عوارض زودرس و ديررس پیوند سلول

 مشكل بیمار بكار گیرند.

 همكاري و تعامل سازنده داشته باشند.  * در نظام پژوهشي كشور

 * با متخصصین رشته ها و دوره هاي مختلف تعامل سازنده داشته باشند. 

 * با پیشنهاد يا بكارگیري راهكارهاي مختلف در ارتقاي وضعیت سالمت جامعه نقش موثر ايفا نمايند. 

 در كلیه اقدامات، مسائل مرتبط با  اخالق حرفه اي را رعايت نمايند.  *

توانمندي الزم را  يدانش ترجمان يدر توسعه مرزها ژهيبه و يتخصص هايمحور در يالمللنیب و يعلم يهايسازشبكه يراستا در* 

 كسب نمايند.

 دانش آموختگان این دوره در نقش های زیر در جامعه ایفای نقش می نمایند : 
 * تشخیصي ـ درماني ـ مراقبتي 

 * آموزشي 
 يفناور و يترجمان* پژوهشي، 

 پیشگیري*
 * مشاوره اي 

 * حمايتي
 يتيريمد* 
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                                                                   :Tasksدانش آموختگان: حرفه اي یفاوظ
  .شودبه صورت کامالً شفاف تعدادي وظيفه مشخص مي، در اینجا براي هر نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 

 وظایف حرفه اي دانش آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زیر است:

 در نقش تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي : 

سالمت و مسئولین مددكاري و در صورت نیاز مسئولین همراهان بیماران، اعضاي تیم و * برقراري ارتباط موثر حرفه اي با كودكان 

 نظام سالمت جهت رفع مشكل بیمار.

 * تشكیل پرونده پزشكي براي كودكان بیمار. 

 * اخذ شرح حال و انجام معاينات تخصصي و ثبت يافته ها در پرونده.

 * درخواست منطقي آزمايشات پاراكلینیكي تشخیصي.

 دنیاز.  * درخواست مشاوره هاي تخصصي مور

 * تايید تشخیص بیماري و ثبت آن در پرونده. 

 هاي بنیادي اعم از اتولوگ يا آلوژن براي بیماران.* انتخاب نوع پیوند سلول

 * انتخاب منبع سلولي اعم از مغز استخوان، خون محیطي يا بند ناف.

 * انتخاب دهنده سازگار مناسب اعم از افراد خانواده يا غیر خويشاوند.

 يز منطقي دارو در درمان هاي دارويي در طي درمان و بعد از آن.* تجو

 وندیپ از يناش عوارض و درمان ،صیتشخ* 

 * ويزيت مرتب بیماران به صورت سرپايي بعد از پیوند.

 * ثبت اطالعات و تنظیم مدارك پزشكي مرتبط . 

 مناسب درمانياي جهت بررسي انديكاسیون پیوند و روش هاي چند رشتهشركت در كمیته*

 در نقش آموزشي : 

 * آموزش كودكان بیمار، همراهان، اعضاي تیم سالمت ، دانشگاهیان و جامعه در صورت نیاز. 

 . * مشاركت در تدوين متون آموزشي و دستورالعمل ها در حیطه تخصصي مرتبط با نظام سالمت

 در نقش پيشگيري:

  مبتالي بعدي،  به بیماري هاي ارثي در خانواده با سابقه قبلي توصیه هاي پیشگیرانه جهت جلوگیري از تولد كودك*
 ي از بروز عوارض قبل از انجام پیونددر كودك مبتالریجهت جلوگ رانهیشگیپ يها هی*توص

 در نقش مشاوره اي : 

 مراجع و سازمان هاي قانوني. ،متخصصین ، مديران نظام سالمت ساير* ارائه مشاوره تخصصي به كودكان بیمار، همراهان ، 

 : (Translational)وترجماني در نقش پژوهشي، فناوري

 هاي بنیادي خونساز.هاي پژوهشي و فناوري بخش پیوند سلول* تعیین اولويت

 يتراپسل ونیميا و يدرمانژن ژهيو به يدرمان ديجد شهايرو ریمس در حركت* 

 دانشگاهي .* همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت و 

 گزارش نتايج تحقیقات انجام شده به مسئولین نظام سالمت . و* نشر 

 * گزارش بیماري ها و مشكالت سالمتي مربوط به حیطه تخصصي در جامعه و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولین نظام سالمت . 

 * توسعه راهنماهاي بالیني در اين حیطه.

 بيماري(:در نقش حمایتي )در رابطه با 

 * حمايت از تداوم ارتباط عاطفي مناسب و پیوستگي كودك بیمار و والدين در ارتباط با بیماري.

 * حمايت از سالمت روان كودك بیمار بستري و والدين در خصوص بیماري

 هاي بنیادي خونساز.سازي والدين براي مواجهه و پذيرش عوارض بیماري و اقدامات پیوند سلول* آماده

 :يتیریمد قشن در

 مربوطه  طهیح در سالمت میت تيريمد و يرهبر* 
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    :Expected Competencies & Procedural Skills   مورد انتظار: ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها

 (General Competencies ):عمومي يالف: توانمندي ها   
 چنانچه این توانمندي ها با یك رشته یا دوره انطباق نداشت و یا واجد کاستي بود باید توسط گروه تدوین برنامه اصالح شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردآوري و ثبت اطالعات : 

 برقراري ارتباط موًثر حرفه اي 

 اخذ شرح حال تخصصي 

  .ارزيابي و معاينه تخصصي كودكان بیمار 

 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلینیكي 

 تشكیل پرونده ، ثبت اطالعات وتنظیم مدارك پزشكي 

 ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار :ا

  ( تفسیرآزمايشات پاراكلینیكيHLA Typing, Chimerism,…  .) 

    ادغام يافته هاي بالیني وپاراكلینیكي 

   استنتاج و قضاوت بالیني 

   تصمیم گیري بالیني جهت حل مساله بیمار 

 (: Patient Management)  بيماراداره 

  ( مراقبت از بیمارPatient care ) 

   نوشتن  نسخه دارويي و( تجويز منطقي داروorder ) 

 و اجراي آن براي بیمار   انتخاب مناسبترين رويكرد تشخیصي ـ درماني 

   درخواست و ارائه مشاوره پزشكي 

   آموزش بیمار 

   پیگیري بیمار 

 توانمندي هاي دیگر : 

 پژوهش و فناوري 

 ارائه مشاوره هاي تخصصي 

   حمايت ودفاع از حقوق بیماران 

 طبابت مبتني بر شواهد 

 استفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترونیكي 

  سالمت جامعهپايش 

 

 دستیاران در طول دوره تخصصي خود ، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب و بر آن ها مسلط خواهند شد.تذکر :
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 : درماني(  –)اقدامات تشخيصي ب: مهارت هاي پروسيجرال

انجام هر اقدام در طول دوره محدودیتی ندارد وبر  است ودفعات "یادگیری "دفعات ذکر شده در این جدول برای تذکر:

 .کادر در صورت نیاز قابل گسترش است حسب نیاز خواهد بود.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ارند :یا تداخل باز دارنده د در انجام بعضي پروسيجرها همپوشانيکه با این دوره  ياسامي رشته ها یا دوره های

 

 
 

 

 با رشته فوق تخصصی خون و سرطان بالغین همپوشانی دارد.  :الف:همپوشانی در انجام بعضی پروسیجرها

 

 های دیگر ندارد.ای با رشتهای بازدارندهین دوره هیچ تداخل حرفه:تداخل حرفه ای: اب

 کل دفعات انجام مستقل کمك در انجام مشاهده ( Procedureپروسيجر ) 

-روش جمعهای بنیادی بهانجام جداسازی سلول

 آوری از گردش خون محیطی

21 91 91 41 

های بنیادی به روش مغز جداسازی سلولانجام 

 استخوان

8 4 1 91 

 41 91 91 21 های مختلفروش شمارش سلول انجام 

های درمانی ، آماده سازی قبل از یادگیری رژیم

 پیوند و کنترل عوارض آنها

91 91 21 41 

مدیریت عوارض ناشی از درمان در حین و بعد از 

 پیوند

91 91 21 41 

انجام آزمایش  ،(chimerism)های انجام آزمایش درصد پیوند تخصصی با روشتذکر: دستیار دوره تکمیلی فوق

HLA Typing های بنیادی در صورت لزوم آشنا گردد.،  فریز و دفریز کردن سلول 
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                                                            :Educational Strategies  راهبردهاي آموزشي :
 گروه هاي تدوین راهبردهاي مرتبط با خود را انتخاب و بقيه موارد را حذف خواهند نمود . 

 
 

 

 
 

 

 

 

            :Teaching & Learning Methods   : فنون آموزش )روش هاي یاددهي و یادگيري(  ها وروش

  

 

 

 

 

 
  

 این برنامه بر راهبردهای زیر استوار است : 

 تلفیقی از دانشجو و استادمحوری   (  task basedیادگیری مبتنی بر وظایف ) 

 (  community orientedیادگیری جامعه نگر )   (  problem basedیادگیری مبتنی بر مشکل ) 

 (  hospital basedآموزش بیمارستانی )   (  subject directedیادگیری مبتنی بر موضوع ) 

 یادگیری سیستماتیک   (  evidence basedیادگیری مبتنی بر شواهد ) 

  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  

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

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

 توموربورد 

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

 آموزش در اتاق عمل یا اتاق پروسیجر ـ کلیشه خوانی ـ تحلیل بیماران دشوار 

 * 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 کلي دوره آموزشي:
 

 مدت زمان ـ اقدامات محتوی واحد یا عرصه آموزش، بخش

 ) ماه (

 بخش بستری

بیماران ـ   و درمان مناسب ویزیت بیماران بستری شده ـ مراقبت

انجام پروسیجرهای تشخیصی درمانی بر بالین بیمار اقدامات دیگر 

 *طبق برنامه های تنظیمی بخش

 ماه  92

 هر روز 

 درمانگاه

مناسب بیماران کاندید پیوند و  انتخاب ویزیت بیماران سرپایی ـ

های الزم قبل از پیوند بر اساس یافته های کلینیکی و انجام ارزیابی 

تشکیل پرونده و بستری  -انتخاب دهنده مناسب –پاراکلینیکی 

بیماران ـ پیگیری مشاوره های تخصصی بیماران ـ انجام 

پروسیجرهای سرپایی ـ پاسخگویی به مشاوره های تخصصی 

 شده و اقدامات دیگر طبق برنامه های تنظیمی بخش درخواست

 روز در هفته در  4

 دورهطول 

 

 اتاق عمل و

  اتاق پروسیجر

 بخش. تنظیمیطبق برنامه  پروسیجرهای مرتبطشرکت در  -

 

روز در هفته  2حداقل 

 دورهطول  در 

 موردیبه صورت  یا

 هفته یکبار 2هر  درمانی مناسببررسی اندیکاسیونها و انتخاب روش  MDTای کمیته چند رشته

 (9چرخشی ) دوره

 HLA شگاهیدرمانگاه و  آزما

Typing 

و انواع  HLA Typingبایست با اصول می دستیاران، در این بخش

های یافتن آشنا شده و روش، مزایا و معایب هر روش، های آنروش

  گیرند.بهترین دهنده مناسب برای پیوند را بر اساس شرایط بیمار فرا 

 در طول دوره

 شگاهیآزما (2چرخشی )دوره 

 وندیپ

های مرتبط بایست با اصول انجام آزمایشمی دستیاران، در این بخش

، (Chimerismپیوند )استقرار گیری درصد با پیوند از جمله اندازه

  موارد استفاده از آنها و همچنین محدودیتهای هر روش آشنا شوند.

 در طول دوره

واحد  (1چرخشی )دوره 

سلول  یجداساز

(Apheresis و بانک خون )

 بند ناف:

های جداسازی سلول و روش با انواع دستگاه دستیاران، در این بخش

فرا را استفاده از آنها آشنا شده و کاربرد آنها در مراحل مختلف پیوند 

سازی بند ناف آوری و فرایند ذخیرهگیرند. همچنین با اصول جمعمی

 شوند.آشنا می

 در طول دوره

 در طول دوره مرتبط پژوهشیحضور در مراکز  (Research)تتحقیقا بخش

 حضور داشته باشد. یبستر یهارا در بخش ماه 91مدت  بایستیم یمتقاضپژوهشی ، در صورت عدم حضور در مراکز  *
 .باشدیم یمتقاض توسطماه از دوره  92منوط به گذراندن حداقل  اختیاری،استفاده از بخش  **
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 (:بخش هر كيتفك)به  بپردازند آنها به يچرخش يها بخش در ارانيدست دیبا که يمباحث عناوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توضیحات
خود را تكمیل كرده و به تايید  Logbook، هاي اصلي و چرخشيدستیار دوره موظف است در كلیه بخش -

 استادان ناظر خود برسانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (HLA Typing)درمانگاه و  آزمایشگاه  1چرخشي دوره
 HLA Typingهاي انواع روشآشنايي با  -

 HLA Typingانتخاب دهنده مناسب بر اساس  -

 هاي بنیادي خونسازجداسازي سلولانتخاب منبع مناسب جهت  -

 

 )آزمایشگاه پیوند(: 2چرخشي دوره

 Chimerismپیوند  استقرار درصد -

 (Minimal residual diseaseپیگیري مولكولي حداقل بیماري باقیمانده ) -

 آشنايي با آزمايشات عفوني و ژنتیكي مرتبط -

 

 

 ناف( : ( و بانک خون بندApheresis)واحد جداسازی سلول ) 3چرخشي دوره

 ( Apheresisتجهیزات  جداسازي سلول )آشنايي با  -

 ( Apheresisفرايند جداسازي سلول )طي  -

 سازي بند ناف آوري و فرايند ذخیرهاصول جمعآشنايي با 

 هاي بنیادي و بندنافهاي اهداكنندگان سلولبانکآشنايي با  -

 

 حضور در مراکز پژوهشی مرتبط بخش تحقيقات:
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 تخصصي پایه یا تخصصي باليني :، عناوین دروس اعم از عمومي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A brief history of HSC 

Biological properties of hematopoietic stem cell 

Stem cell definition 

Methods to analyses HSCs 

Properties to HSCs 

The bone marrow HSC niche 

Regulatory mechanisms in HSC niches 

Leukemic stem cell 

Embryonic stem cell 

Induced pluripotent stem cells and cell reprogramming 

Immunogenetics of allogenic HSCT  

 The major histocompatibility complex 

 Donor search and probabilities of finding a donor 

 Clinical impact of HLA matching 

 Non-HLA genetic factors 

Choice of the donor according to HLA typing and stem cell source 

 Use of different source for HSCT 

 Choice of the stem cell source 

 Comparison between stem cell source 

Bone marrow donor registries and cord blood banks 

 The search process 

 National and international search systems 

 Matching services 

 The operation of cord blood bank 

 International organizations, accreditation and regulatory aspect 

Principles of conditioning 

  Creation of space 

  Historical perspective 

  RIC HSCT and the concept of “immunoablation versus myeloablation” 

  Special considerations for specific conditioning regimens 

  Disease specific aspects 

  Conditioning induced organ damage 

Transfusion support in patients undergoing HSCT  

  Selection and testing of blood components 

- Microbiological testing 

- Blood grouping and antibody testing 

General principles of transfusion support 

  Red cell support 

  Platelet support 

  Fresh frozen plasma and cryoprecipitate 

  Granulocyte transfusion 

ABO incompatibility and selection of appropriate blood components 

  Problems encountered in ABO mismatched HSCT 

 Blood groups used for transfusion support in ABO mismatched HSCT 
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Leukodepletion and alloimmunisation 

Prevention of CMV transmission 

Transfusion associated graft-versus-host disease 

Supportive care  

 Protective issues 

 Nutritional and metabolic support 

 Central venous devices 

 Haematopoietic growth factors 

 Oral mucositis 

 Prevention and treatment of chemotherapy induced nausea and vomiting 

Early complications after HSCT 

 Haemorrhagic cystitis 

 Hepatic veno-occlusive disease (VOD) 

 Capillary leak syndrome (CLS) 

 Engraftment syndrome 

 Diffuse alveolar haemorrhage (DAH) 

 HSCT-associated thrombotic microangiopathy (TMA) 

 Idiopathic pneumonia syndrome (IPS) 

 Other implications 

Infections after HSCT  

 Chronology of infections after HSCT 

 Bacterial infections 

- Early phase after HSCT (neutropenic phase) 

- Late phase after HSCT (neutropenic phase) 

 Fungal infections 

 Viral infections 

Graft-versus-host disease 

 Acute graft-versus-host disease 

-  Definition 

-  Risk factors 

-  Diagnosis and scoring 

-  Epidemiology 

-  Prevention 

-  Treatment 

 Chronic graft-versus-host disease 

-  Definition and pathology 

-  Risk factors 

-  Diagnosis and scoring 

-  Epidemiology 

-  Treatment 

Immune reconstitution after allogeneic HSCT 

 General considerations 

 T-cell reconstitution 

 NK-cell reconstitution 

 B-cell reconstitution 

 From monitoring to immune interventio 
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Late effects in patients treated with HSCT 

 Late ocular effects 

 Skin and appendages 

 Oral and dental complications 

 Thyroid dysfunction 

 Fertility and gonadal dysfunction 

 Non-infectious respiratory tract complications 

 Late cardiac complications 

 Late vascular complications 

 The metabolic syndrome in long-term survivors 

 Chronic kidney disease 

 Liver complications and iron overload 

 Late complications of bone 

 Late haematological malignancies after HSCT 

 Secondary solid tumors after HSCT 

Molecular monitoring of minimal residual disease 

  Molecular monitoring of minimal residual disease Chimerism 

- Technical aspects 

- Detection of imminent leukemia relapse post-transplant by Chimerism analysis 

- Prediction of graft rejection by the monitoring of chimerism within lymphocyte 

subsets 

Immunotherapy post-transplant  

 Immunotherapy for infections 

 Immunotherapy for persistent or recurrent malignant disease after allogeneic stem 

cell transplantation 

Indications for and current practice of allogeneic and autologous HSCT 

 Health Technology Assessment considerations 

 Current status 

 Macroeconomic factors associated with use of HSCT 

 Risk factors associated with outcome of HSCT 

Goal of recommendations and principles 

HSCT for children and adolescents  

 Acute myeloid leukemia  

- Introduction 

- Conditioning regimens 

- Role and outcome of different type of donor 

 Acute lymphoblastic leukemia 

- Prognostic factors and indications for HSCT 

- Donor selection and stem cell source 

- Conditioning regimen 

- GvHD prophylaxis 

 Myelodysplastic Syndromes 

- Factor influencing outcome 

- Indicators 

- Conditioning and GvHD prophylaxis 
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 Chronic myeloproliferative disorders 

- Indicators 

- Results and risk factor 

- Conditioning and GvHD prophylaxis 

 Lymphomas 

- Non- Hodgkin`s lymphoma 

- Hodgkin`s lymphoma 

 Primary immunodeficiency diseases 

- Diseases 

- Conditioning and GvHD prophylaxis 

- Alternative therapies 

 in inborn errors of metabolism and osteopetrosis  

- Indication for HSCT 

- Outcome in selected IEM 

- Conditioning and GvHD prophylaxis 

  Hereditary bone marrow failure syndromes 

- Indication for HSCT 

- Conditioning and GvHD prophylaxis 

- Outcome of HSCT 

  Haemoglobinopathies 

- Thalassaemia 

- Sickle cell disease 

- Other Haemoglobinopathies 

- Donor Selection 

- Conditioning and GvHD prophylaxis 

Statistical evaluation of HSCT data 

  Cell therapy for tissue regeneration/repair 

- Types and sources of cells used for regenerative medicine 

- Definition and classifications of stem cells 

- Mechanisms of tissue repair in stem cell therapies 

- Ethics of research and clinical practice 
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 از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود:

 در حوزه نوع دوستي -الف
 منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند. (9

 در مواجهه با بیماران  مختلف عدالت را رعایت کنند. (2

 در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی،  روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشند. (1

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

 به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند.  (1

 منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنند.  (6

 در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت -ب
 نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی داشته باشند. (9
 به سواالت بیماران پاسخ دهند. (2

 مناسبترین شیوه در اختیار وی وهمراهان  قرار دهند. اطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با (1

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

 در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند.   (1

 ز بیماران اجازه بگیرند. برای مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی ا (6

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

 در حوزه شرافت و درستكاري -ج
 راستگو باشند. (9
 درستکار باشند.  (2

 رازدارباشند. (1

 رعایت نمایند .حریم خصوصی بیمار را  (4

 در حوزه احترام به دیگران -د
 به عقاید، آداب ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند.   (9

 بیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته ، نام ومشخصات وی را با احترام یادکنند. (2

 به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند.   (1

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

 وضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای باشد. (1

 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

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

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

 (ازدستياران:Professionalismانتظارات اخالق حرفه اي )

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

انتظار میرود، دستیاران، در راستاي تحكیم اخالق حرفه اي در محیط هاي آموزشي با كمک استادان خود در جهت 

 اقدامات زير تالش نمايند:

 

 مناسب : (Setting)کمك به فراهم کردن شرایط  فيزیكي 
 ايط مناسب براي انجام امور شخصي وخصوصي در محیط هاي آموزشي ودرماني  نظیراستفاده از پرده و پاراوانفراهم ساختن شر 

 در هنگام معاينات وغیره

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

  همراه)مثالًمادروكودك در بخش هاي كودكان(فراهم كردن سیستم هم اتاقي بیمار و 

  ايجاد محیط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور هاي ديني وفرهنگي بیماران ،همراهان ،استادان وفراگیران نظیر فراهم

 ساختن محل نمازونیايش براي متقاضیان

 

 کمك به اصالح فرآیندهاي اجرایي :
 ت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظیر فرايند هاي جاري در بخش هاي پذيرش ، بستري همكاري با مديران اجرايي بیمارستان در جه

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

 تكريم مراجعین و كاركنان بیمارستان ها 

 ائه ي خدمات ورفاه حداكثري بیماران وارائه ي پیشنهادات اصالحي به توجه به فرايندهاي اجرائي بیمارستان در جهت تسهیل ار

 مديران بیمارستان

 

 کمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي :

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

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

  همكاري هاي مناسب و موثربین بخشي و بین رشته اي 

 سازمان دهي و مشاركت در كارهاي تیمي 

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

 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولین آموزشي 

  مشاركت فعال در تقويتRole modeling 

  تالش در جهت تقويت ارتباطات بین فردي 

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

 رعايت حقوق مادي ،معنوي واجتماعي استادان،دانشجويان واعضاي تیم سالمت 

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

 اقتصادي اجتماعي( ، در تمام شرايط

 جلب اعتماد واطمینان بیمار در جهت رعايت حقوق وي 

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

 ماران در تمامي شرايطپاسخگويي با حوصله به سواالت بی 

II -راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآیند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:  
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 تر و فراگیران ديگرآموزش نحوه ي پاسخگويي مناسب به سواالت بیماران به دستیاران سال پايین 

  معرفي خود به عنوان  پزشک مسئول به بیمار، همچنین معرفي دستیاران سال پايین تر ،  كارورز ، كارآموز و پرستار با نام و

 مشخصات به بیماران

 ايي ، خواب ، استحمام و تمايالت رفاهي بیماران و كمک به فراهم كردن شرايط مورد نیاز براي آن هاپرسش از عادات غذ 

 .توجه به بهداشت فردي بیماران 

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

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

  توجه به ايمني بیمار(Patient Safety)  دركلیه ي اقدامات تشخیصي ودرماني 

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

 بیماران در حال استراحت مطلق .

  بیماران در كلیه شرايط .احترام به شخصیت 

 پوشش مناسب بیماران در هنگام معاينات پزشكي 

 احترام و توجه به همراهان و خانواده بیماران 

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

 درخواست آزمايشات گران قیمت غیرضروري

 استفاده مناسب از دفترچه و تسهیالت بیمه اي بیماران 

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

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

 میم گیري هارعايت استقالل و آزادي بیماران در تص 

   خودداري از افشاي مسائل خصوصي )راز( بیماران 

  مدت تقريبي بستري وغیره –ارئه ي اطالعات الزم به بیماران در باره ي مسائل تشخیصي درماني نظیر :هزينه ها 

 به معناي :  STEEPدرمجموع ،رعايت 

 به بیماران  (safe)ا رائه ي خدمات ايمن   -

 به بیماران  (Timely) ارائه ي خدمت به موقع  -

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

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

 در كلیه ي شرايط  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوريت بیمار    -
 

 تبط با اخالق :مشارکت و ترغيب آموزش و اطالع رساني نكات مر

 تر و فراگیران ديگرآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه اي به دستیاران سال پايین 

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

  آموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بیماران ، مقرراتDress Code تر و و مقررات اخالقي بخش به دستیاران سال پايین

 فراگیران ديگر

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

 كنفرانس ها ، درمانگاه ها و اتاق هاي عمل 

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

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

 جلسات هفتگي با حضور استادان، دستیاران و فراگیران ديگر

  هاي آموزش بیمارانمشاركت دادن فراگیران رده هاي مختلف ، در برنامه 
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 جلب توجه مستمر دستياران سال پایينتر و فراگيران دیگربه سایرموارد اخالقي ازجمله :
 برخورد احترام آمیز با نسوج ، اعم از مرده يا زنده 

 برخورد احترام آمیز با اجساد فوت شدگان 

 همدردي با خانواده فوت شدگان 

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

 دهد

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

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

 زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود

 تجويز منطقي دارو و در خواست هاي پارا كلینیک 

  رعايتClinical Governance  در كلیه ي تصمیم گیري هاي بالیني ، تجويز ها واقدامات تشخیصي درماني 

 پایش و نظارت  مستمر فراگيران :
  تومور  كشیک هاي شبانه  درمانگاه  راندهاي كاري و آموزشي  حضور در كلیه برنامه هاي آموزشي ) گزارشات صبحگاهي

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

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

 ديگر

 حضور به موقع بر بالین بیماران اورژانس 

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

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

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

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

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

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

  (Malpractices )یم استادان به منظور كاستن از فراواني سوء عملكرد ها و خطاهاي پزشكيجلب نظارت مستق

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

 ارند.اجتناب اكید از انجام تحقیقات به خرج بیماران وانجام روش هايي كه دستیاران به آن تسلط ند 

  . اهمیت دادن به نحوه تكمیل و تنظیم پرونده ها ي پزشكي ، به طوري كه در حال حاضر و آينده به سهولت قابل استفاده باشند 

 

 

 

 

 بیمار قبل از پیوند قیم قانونيرضايت آگاهانه از بیمار يا  افتيدر -

 اهدا كننده قبل از پیوند قیم قانونيرضايت آگاهانه از دهنده پیوند يا  افتيدر -

 ام پیوند و عواقب عدم پذيرش انجام پیوندجتوضیح كامل عوارض ان -

 حداقل به مدت سه سالاز هويت يكديگر،  پیوند كننده افتيدر و غیر خويشاوند اهداكنندهآگاهي  عدم -

 مربوطهرعايت اخالق حرفه اي و پژوهشي در حیطه  -
 

 
 

III- اي مرتبط با رشتهنكات اختصاصي اخالق حرفه : 
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                        :Referencesمنابع درسي که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است :

                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيح : 
، وجودمبر اساس آئین نامه های  منابع آزمونها، آزمون های ارتقا وپایانی انجام می شود، درمواردی که طبق مقررات (9

 اجرای این برنامه.  صفحه راهنمایی است برایذکرشده دراین  توسط هیئت ممتحنه دوره تعیین خواهد شد ومنابع

  .شده در دسترس استمنظور آخرین نسخه چاپ، ( در مورد کتب2

 .شوندمنظور مجالتی است که در طول دوره دستیاری منتشر می، ( در مورد مجالت1

 

  

  کتب اصلي: -الف
- Pediatric Haemopoietics Stem Cell Transplantation 
-Haemopoietics Stem Cell for Pediatrics  Hematologist&Oncologist 

-Thomas’ Hematopoietic Cell  

-The EBMT Handbook: Haemopoietics Stem Cell Transplantation  

 

 مجالت اصلي: -ب
- Biology of blood and marrow transplantation  journal (BBMT) 

- Bone marrow transplantation Journal(BMT) 

- Pediatric transplantation journal 

- Pediatric blood and cancer journal 
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                                                                              :Student Assessmentارزیابي دستيار:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           شرح وظایف دستياران:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :(Assessment Methods)روش ارزیابی-الف

   OSCE             DOPS آزمون تعاملی رایانه ای  شفاهی   کتبی 

 ارزیابی پورت فولیو        ارزیابی مقاله        درجه  161آزمون          Logbook ارزیابی 

 

 

 :(Periods of Assessment)ب : دفعات ارزیابی

 دوره طول در مستمرارزیابی 

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

 عبارتند از : 

 های آموزشی گروه مشارکت در برنامه -

 ویزیت روزانه بیماران  -

 های مربوطهانجام مشاوره -

 کنفرانس یا ژورنال کالب در طول دوره  6ارایه حداقل  -

 برنامه های آنکالیشرکت در  -

 مشارکت در حداقل یک پروژه تحقیقاتی  -

 (Pub medیا  ISIپذیرش حداقل یک مقاله پژوهشی در طی دوره در مجالت ) نمایه شده در چاپ یا   -

 شرکت در برنامه های آموزشی وپژوهشی طبق برنامه تنظیمی  -

ابط بخش مربوطه و با هماهنگی ولیت فرد در چرخشها طبق ضوئو سطح مس هایآنکالضروری است که تعداد  -

 مدیر برنامه تعیین گردد.
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  رتبه (  :–گرایش –حداقل هيئت علمي مورد نياز )تعداد  

 

 

 

 

 

 

 

 مورد نياز براي اجراي برنامه :یا آموزش دیده دیده کارکنان دوره

 

 

 

 

 
 

 فضاهاي تخصصي  مورد نياز:

 

 

پیوند کار در زمینه  سال 6 از بیشسابقه  با نفر دانشیار( 9 یانفر استاد  9حداقل )یعلم اتیهعضو  نفر 2 حداقل

 رخانهیدبهیات ممتحنه دانشنامه فوق تخصصی خون و سرطان کودکان و با تایید  های بنیادی خونساز کودکانسلول

 باشد.   یو تخصص یپزشکآموزش  یشورا

 علوم پایه مرتبط به شرح زیر:  PhDهمچنین همکاران هیات علمی دارای مدرك  

 ایمونولوژی-

 علوم سلولی کاربردی -

 هماتولوژی و بانک خون -

 های  بنیادی خونسازهای پیوند سلولبرای بخش  پرستاران کارآزموده -

 پرستاران کارآزموده برای واحد جداسازی سلول و پالکت -

 پرسنل کارآزموده آزمایشگاه برای انجام آزمایشات مربوط به پیوند -

سال  سابقه کاردر بخش های ذکر شده   یا گذراندن دوره آموزشی  2)منظور از کار آزموده داشتن  حداقل 

 باشد(.پیوندمی

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

 های بنیادی خونساز کودکانبخش پیوند سلول -

 پیوندهای الزم برای آزمایشات آزمایشگاه مجهز به دستگاه -

 واحد جداسازی سلول -

 های بنیادی خونسازدرمانگاه جهت ویزیت سرپایی بیماران قبل و بعد از پیوند سلول -

 اهداکنندگان واتاق عمل برای نمونه گیری مغز استخوان از  بیماران  -

 کودکان در بیمارستان رتبطتخصصی مهای فوقوجود بخش -

 .مارستانیدر بهای ویژه کودکان( )مراقبت PICU بخش -

 واحد تصویربرداری در بیمارستان -
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 هاي اصلي مورد نياز در سال :تنوع و حداقل تعداد بيماري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد تخت مورد نياز براي تربيت یك دستيار ورودي :

 
 

 

 

 

  تجهيزات تخصصي مورد نياز:

 

 
 

  رشته هاي تخصصي یا تخصص هاي مورد نياز :

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه جداسازی سلول )جهت جداسازی سلول برای پیوند و جداسازی پالکت از اهداکنندگان پیوند( 2حداقل  -

 ، آزمایشات عفونی و ... .PCR ،HLAسایتوژنتیک،  ی برای انجام آزمایشات از جملهتجهیزات الزم آزمایشگاه -

 

 تعداد بیماری
 21 – 11 های خونیبدخیمی

 1 (Solid)توپرتومورهای 

 11 – 41 تاالسمی و ...های غیربدخیم خونی از جمله آنمی آپالستیک، آنمی فانکونی، بیماری

 1 – 91 های متابولیک و استئوپتروزیسبیماری

 91-91 اولیه های نقص ایمنیبیماری

 1 هاسایربیماری

 

 باشد.بخش پیوند برای یک دستیار ورودی مورد نظر می مستقلتخت  7حداقل 

 

 اساس کل دستیاران موجود بخش مدنظر قرار خواهدگرفت.رب هادرارزشیابیتوضیح: 

مغز و اعصاب –غدد کودکان  -آلرژی و ایمونولوژی بالینی -رشته  های مورد نیاز:فوق تخصص خون و سرطان کودکان

 کودکان

 

اعصاب  -گوارش کودکان -عفونی کودکان -ریه کودکان -قلب کودکان- تخصص های مورد نیاز: فوق تخصصهای

و  –مراقبتهای ویژه کودکان   -روانپزشکی کودکان  - -جراحی کودکان -اورلوژی کودکان - -کلیه کودکان -کودکان

 رادیولوژی و پاتولوژی -گوش، حلق و بینی  تخصص های 
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 برنامه هستند:که مجاز به اجراي يیمعيارهاي دانشگاهها

 

 

 

 

 

 

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

 باشد .  دیمورد تائکودکان  فوق تخصصی خون و سرطان* دارای رشته 

و آلرژی بالینی ، غدد کودکان ، مغز و  دوره ، در رشته های  فوق تخصصی مرتبط )ایمونولوژی 2حداقل * 

 فارغ التحصیل داشته باشد . اعصاب کودکان ( 

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

 شرایط ارزشيابي برنامه: -الف   

 
 

 
 

 شيوه ارزشيابي برنامه:-ب

 

 
 

 متولي ارزشيابي برنامه:-ج

 

 
 نحوه باز نگري برنامه:-د

 

 

 

 

 
 

 شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي ارزشيابي برنامه:-ه

 

 

 

 
  

 این برنامه در شرایط زیر ارز شیابی خواهد شد:

 دوره از اجرای دوره 1 سال/ 1گذشت-9

 تغییرات عمده فناوری-2

 تصمیم سیاستگذاران اصلی مرتبط با برنامه-1

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

  ارزشیابی واعتبار بخشی دبیر خانهاستفاده از پرسشنامه های موجود در واحد 

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

 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 

 در خواست از دبیر خانه جهت تشکیل کمیته تدوین برنامه 

  طرح اطالعات گردآوری شده د رکمیته تدوین برنامه 

 یون تدوین وبرنامه ریزی آموزشیبازنگری در قسمتهای مورد نیاز برنامه وارائه پیش نویش برنامه جدید به کمیس 

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

 مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هیئت علمي ودستیاران قرار گرفته باشد. یبرنامه، ضروري است*

  .هاي مجري رعايت شودتوسط دانشگاه، ي مورد ارزيابي مندرج استكه در برنامه طول دوره، * ضروري است

  .ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشدبه دوره دستیاران ورودیشرايط ، * ضروري است

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

  .بیني شده است باشدكه در برنامه پیش حدود نیاز کلی کشورظرفیت پذيرش دستیار در راستاي تامین ، * ضروري است

ي مورد ارزيابي در اختیار در برنامههاي عمومي و اختصاصي مندرج منطق با توانمندي، قابل قبولي بوكالگ * ضروري است دستیاران

  .داشته باشند

 تكمیل و توسط استادان مربوطه پايش و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گردد.  به طور مستمربوك دستیاران الگ، * ضروري است

انجام داده باشند و در  را بر اساس تعداد مندرج در برنامه پروسیجرهای الزم، دستیاران بر حسب سال دستیاري، * ضروري است

 .بوك خود ثبت نموده و به امضاي استادان ناظر رسانده باشندالگ

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

وظايف خود را تحت ، داشته فعال درمانگاه حضوردستیاران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه در ، * ضروري است

  .در دسترس باشد های هفتگی یا ماهانه درمانگاهبرنامهنظر استادان ويا دستیاران سال باالتر انجام دهند و 

در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظر استادان ودستیاران سال باالتر ، هاي جراحيدستیاران دوره، * ضروري است

ی هفتگی یا ماهانه برنامهد اشته باشند و  اتاقهای پروسیجر حضور فعالودستیاران دوره ها ي غیر جراحي در  عمل تاقادر 

 .در دسترس باشد های عملاتاق

مشاركت در ، بخشيهاي درونكنفرانس، هاي گزارش صبحگاهيدر برنامه، ي تنظیمي بخشطبق برنامه، دستیاران، * ضروري است

در  هاها یا آنکالیی هفتگی یا ماهانه کشیکبرنامهها حضور فعال داشته باشند و ها يا آنكاليتر و كشیکهاي پايینآموزش رده

  .دسترس باشد

ري هاي كاري يا آموزشي بیماران بستويزيت، هاي راندهاي آموزشيدر برنامه، ي تنظیمي بخشطبق برنامه، دستیاران، * ضروري است

 .حضور فعال داشته باشند

  .مورد تائید گروه ارزياب باشد، شده توسط دستیارانتكمیل های پزشکیکیفیت پرونده، * ضروري است

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

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

شده وجود داشته ريزيو برنامه شدهبینیهای علمی از قبل پیشهمکاریهاي چرخشي بین بخش اصلي و بخش، * ضروري است

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

  .را رعايت نمايند Dress codeدستیاران مقررات ، * ضروري است

 .آگاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل آنها مورد تائید گروه ارزياب قرار گیرد منشور حقوق بیماراندستیاران از ، * ضروري است

در قفسه كتاب بخش اصلي در دسترس آنان ، اعم از كتب و مجالت موردنیاز دستیاران و هیات علمي منابع درسی، * ضروري است

  .باشد

قرار گیرندومستندات آن به گروه ارزياب ارائه  ارزیابیمورد ، هاي مندرج در برنامهدستیاران در طول دوره خود به روش، ضروري است *

 شود. 
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 .مشاركت داشته باشند ی پژوهشیبرنامهحداقل در يک ، دستیاران در طول دوره خود، * ضروري است

، هاي چرخشيهاي بخشگواهي، هاتشكیل شود و نتايج ارزيابي پرونده آموزشین در بخش اصلي براي كلیه دستیارا، * ضروري است

  .تذكرات ومستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود، تشويقات

ي مندرج در برنامه در گرايش و رتبه، را بر اساس تعداد هیات علمی موردنیاز، بخش براي تربیت دستیاران دوره، * ضروري است

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

 .را طبق موارد مندرج در برنامه در اختیار داشته باشد دیده موردنیازکارکنان دوره، بخش براي تربیت دستیاران دوره، * ضروري است

تاب اختصاصي در بخش و قفسه ك، را از قبیل : كالس درس اختصاصي فضاهای آموزشی عمومی موردنیازدوره ، * ضروري است

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

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

بر اساس موارد مندرج در ، كننده به بیمارستان محل تحصیل دستیارانبستري و سرپايي مراجعه تعداد و تنوع بیماران، * ضروري است

  .برنامه باشند

 .) در صورت نیاز دوره ( در اختیار باشدتخت بستری فعال  ، شده در برنامهبینيبه ازاي هر دستیار به تعداد پیش، * ضروري است

مورد تائید گروه ، برنامه در اختیار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كیفیت تجهیزات مندرج در تجهیزات موردنیاز، * ضروري است

 .ارزياب باشد

  .باشند رخانهیحوزه ي ارزشیابي واعتباربخشي دب مورد تائید قطعی، هاي چرخشيبخش، * ضروري است

  .باشد های مندرج در برنامهمالكواجد ، دانشگاه ذيربط، * ضروري است

 

ريزي آموزشي قرار گرفته و جهت پیگیري و اجرا در اختیار مورد تصويب كمیسیون تدوين و برنامه، موضوع 19در ، استانداردهاي فوق

ضمناً يک نسخه از آن در انتهاي كلیه  .شودواحد ارزشیابي و اعتباربخشي دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده مي

  .واهد شدهاي مصوب آورده خبرنامه

 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 ریزی آموزشیکمیسیون تدوین و برنامه

 

 

 منابع مورد استفاده براي تهيه این سند
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