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

 شتی شهيد به    استاد    دکتر فریدون عزیزی* 

 تهران    استاد    *دکتر محمد باقر الریجانی
 تهران    استاد   *دکتر منوچهر نخجوانی
 تهران    استاد   *دکتر عليرضا استقامتی

 ایران    استاد  *دکتر محمد ابراهيم خمسه
 اصفهان    استاد   *دکتراشرف امين الرعایا

 مشهد    استاد   *دکتر زهره موسوی
 تبریز    استاد   *دکتر امير بهرامی

 شهيد بهشتی    دانشيار   *دکتر فرهاد حسين پناه
 یبهشت ديشه      دانشيار   * دکتر عطيه آموزگار  

 یبهشت ديشه    استادیار   هنگامه عبدی* دکتر 
 

 معاون واحد تدوین و برنامه ریزی آموزشی دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی -*دکتر مهرداد حق ازلی

 اندازی و گسترش دوره های تکميلی تخصصی دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیهای راهکارشناس کميته-ترمریم السادات مصطفوی*دک
 تخصصی دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیفوق  رشته هایکارشناس برنامه های آموزشی – ریحانه بنازادگان*

 

 آموزشي : اسامي همكاران کميسيون تدوین و برنامه ریزي

قائم مقام دبير شورا ،نمایندگان منتخب دبيرخانه شورای آموزش اسماعيل ایدنی ،دکتردبير شورا  ومعاون آموزشي دکتر باقر الریجانی

 مسئول واحد اعتباربخشي وارزشیابيدکتر عليرضا زالی (، معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي:دکتر مهرداد حق ازلی )پزشکی وتخصصی 

دکتر  ،دکتر علی حائری پيروی، اهللدکتر حبيب  ،دکتر عليرضا استقامتی ،معاون حوزه ارزشیابي واعتباربخشيسيدعلی صفوی نائينی دکتر

دکتر عبدالجليل  ،پيمان محمدی تربتیدکتر ، محمودرضا آل بویهدکتر  ،دکتر علی حميدی مدنی دکتر الدن حقيقی، حسنی، اهللولی 

: دکتر  نماينده سازمان نظام پزشكي :دکترناصر کالنتری، نماينده معاونت بهداشت ،دکتر زهرا فردی آذر ملکان راد، دکترالهه کالنتر هرمزی،

)روانپزشکی(دکتر محمدعلی یاسين )زنان وزایمان(دکتر احمدعلی نورباال دکتر اشرف آل :اعضاي هیات علمي منتخب ، عليرضا سليمی

ریحانه   و)بيهوشی ( اهلل حسنیولیدکتر  کودکان()اکبر سياری دکترعلی )داخلی(ازلیمهرداد حق محققی )جراحی عمومی(دکتر 

 تخصصي بالیني فوق کارشناس رشته هاي و  کمیسیون تدوين و برنامه ريزي آموزشي کارشناسبنازادگان 

 

 اسامي همكاران کميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي :
دانشگاههاي  دبیرشوراي گسترش دکتر اکبر فتوحی ،مشاور معاون آموزشيدکتراسماعيل ایدنی  ،دبیر شورامعاون آموزشي ودکتر باقر الریجانی 

عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید  دکتر حبيب اهلل پيروی ،عمومي دبیر شوراي آموزش پزشكي، دکتر مرضيه نجومی علوم پزشكي کشور

دکترمحمد رضا  عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ونماينده منتخب وزير، ، دکتر محمد رضا صبریبهشتي ونماينده منتخب وزير

عضو هیأت علمي دانشگاه ر سيد اميرحسين قاضی زاده هاشمی ، دکتعضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي کرمان ونماينده منتخب وزيرشکيبی 

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

معاون دکتر مهرداد حق ازلی  ،نده منتخب وزيرعضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي و نمايدکتر سيد محمد تقی طباطبایی  

، دکتر شهریار نفيسی عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي)مدعو(، دکترسيدعلی صفوی نائينی واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي

، دکتر یس دانشكده پزشكي ايرانرئ ، دکتر کامران آقاخانیرئیس دانشكده پزشكي شهیدبهشتي، دکترعلی طبيبیرئیس دانشكده پزشكي تهران

، دکترحسنعلی واحدیان رئیس دانشكده پزشكي اصفهان، دکتر محمد حسن امامی دهکردی رئیس دانشكده پزشكي شیرازمحمدباقر خسروی 

، دکتر دستانرئیس دانشكده پزشكي کر ، دکتر بهرام نيکخوريیس دانشكده پزشكي مازندران، دکتر عليرضا مردانشاهی رئیس دانشكده پزشكي يزد
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رئیس دانشكده ، دکتر عبدالمجيد طاهری رئیس دانشكده پزشكي گیالن، دکتر عباس درجانی رئیس دانشكده پزشكي تبريزحجت پورفتحی 

 ، دکتر مژگان ممانیرئیس دانشكده پزشكي مشهددکترعلی طالیی  رئیس دانشكده پزشكي اهواز،، دکتر سيد سعيد سيدیان پزشكي شهرکرد

، رئیس دانشكده پزشكي بابل، دکتر سيد غالمعلی جورسرایی رئیس دانشكده پزشكي اراك دکتر علی ارجمند شبستری، ي همداندانشكده پزشك

دکترنيره اسالمی و دکتر  ،نماينده سازمان نظام پزشكيدکتر عليرضا سليمی ،  ،  رئیس دانشكده پزشكي زاهداندکتر هوشنگ رفيق دوست 

 کمیسیون دائمي معین دبیرخانه شوراي اموزش پزشكي و تخصصي کارشناسانمریم السادات مصطفوی  

 اند:ریزي آموزشي مشارکت داشتهاسامي مدعوین که در کميسيون تدوین  و برنامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

درهفتادمين نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  غدددرون ریز ومتابوليسمين برنامه آموزشی رشته فوق تخصصی اول

 تنفيذ گردید. 26/00/0197مورخ 

کميته تدوین برنامه آموزشی   0187خرداد ماه در  غدددرون ریز ومتابوليسم بازنگری برنامه آموزشی رشته فوق تخصصی 

 مورد بررسی قرار گرفت.

ریزی در کميسيون تدوین و برنامه 26/4/0189در تاریخ غدددرون ریز ومتابوليسم   نامه آموزشی رشته فوق تخصصیبر

 آموزشی مورد بررسی  وتصویب قرار گرفت.

در کميسيون دائمی معين  مورد بررسی  1/5/0189در تاریخ غدددرون ریز ومتابوليسم   فوق تخصصیرشته برنامه آموزشی 

 جهت تنفيذ ارایه گردید. 08/9/0189رفت و به نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ وتصویب قرار گ
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 مقدمه : 

 

 

 

 
 

 

 :  انگليسي و به فارسي دورهعنوان 

 
 

  : دوره تعریف

 

 

 

 

 
 

  دوره :به  متخصصين مجاز ورود 

 
 

  : طول دوره آموزش

 
 

 

 :تغييرات عمده این برنامه نسبت به برنامه قبلي

 

 

 

 

 Endocrinology and metabolism                                                                        ليسمغدد درون ریز و متابو

 

های مربوط به غدد های طب داخلی است که به بررسی بيماریدوره فوق تخصصی غدد درون ریز و متابوليسم یکی از زیر شاخه

پوفيز، تيروئيد، پانکراس، غدد فوق کليوی، غدد توليدمثل زن و مرد، پاراتيروئيد هيپوتاالموس، هي از جمله مترشحه درون ریز 

  سرطانهاآندوکرینی ناشی از  وعوارض هاهای متابوليک استخوان و متابوليسم چربیبيماریو متابوليسم کلسيم و فسفر و 

 پردازد.میدر بدن آن  درمانوتومورهای نورواندوکرین و
 

 . باشدسال مي 2طول دوره هم اکنون 

 

تغيير سيمای بيماریها وگستره بيماریهای غدد درون ریز ومتابوليسم وارتباط تنگاتنگ این رشته با سایر رشته با توجه به 

ر ،بازنگری دربرنامه آموزشی این رشته ضروری ها ازجمله علوم پایه ، قلب وعروق سرطان وسایر بيماریهای غير واگي

های غدد درون ریز و گيری در علم و فن آوری های مرتبط با بيماریهای چشمسال های اخير پيشرفت رد. است

دنيا صورت گرفته است . به موازات این پيشرفت ها ، بازنگری در برنامه آموزشی این دوره اجتناب ناپذیر متابوليسم در 

منظور تدوین یک برنامه جامع، متناسب با اولویت های ملی و نيازهای جامعه ، از تجربيات گرانقدر استادان این  است . به

بودها و نقاط ضعف و قوت و همچنين تامل در برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاههای رشته و بررسی دقيق نيازها، کم

گرفته شده و پس از بحث و تبادل نظر در جلسات کميته تدوین، ان این رشته بهره دنيا و مصاحبه با دانش آموختگمعتبر 

در اختيار دانشگاه های مجری قرار داده شده است. کميته تدوین برنامه از نظرات ارزشمند کليه  این برنامه تهيه و

 صاحبنظران استقبال می کند تا در بازنگری های بعدی مورد استفاده قرار گيرد .

 

 تخصصي مي باشند ي دانشنامه تخصصي داخلي مجاز ورود به اين رشته فوقفارغ التحصیالن دارا

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

 (08* شرح وظایف دستياران )صفحه    (                                                  01مهارت های عملی )صفحه  *

 (21کارکنان و فضاهای تخصصی مورد نياز )صفحه (                                       * 02ساختار کلی دوره آموزشی )صفحه  *

 (01* عناوین دروس )صفحه 

 (09منابع درسی )صفحه  *

 

* 

* 
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  :دوره در جهان وایران  تاریخچه وسيرتكاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( :دالیل نياز به این دوره 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 الف ـ در جهان
های تيروئيد و در نيمه اول قرن بيستم با پژوهشها و کشفيات در مورد بيماری نوزدهم با قرنآندوکرینولوژی در انتهای 

کشف رادیوایمونواسی و سپس روشهای دقيق  .ای پراهميت گسترش یافتعنوان رشتهه تدریج به کشف انسولين ب
عظيمی در ساخت سبب تحول ها در مایعات بدن را ممکن میهای بسيار اندك هورمونگيری غلظتدیگر که اندازه

دوم قرن بيستم گردید. پيشرفتهای چشمگير های آندوکرین در نيمه شناخت فيزیوپاتولوژی، تشخيص و درمان بيماری
 ها را ممکن ساخت.در ایمونولوژی و ژنتيک در سه دهه اخير شناخت عميق از اتيولوژی و پاتوژنز و توارث این بيماری

 ب ـ در ایران
در سه شهر تهران و شيراز و اًتب اسالمی تعداد اندکی از متخصصين غدد درون ریز عمدقبل از پيروزی شکوهمند انقال

 01های فوق تخصصی را پس از تخصص داخلی )نفر آنها دوره 02مشهد به طبابت و آموزش این رشته اشتغال داشتند که 
درون ریز و  های تخصصی غددورهنفر نيز د 5و حدود نفر( در کشورهای امریکا و کانادا  2نفر( و یا تخصص کودکان )

که در نظير استاد نظام مافی واستاد هادوی  این رشته معظمرا در کشورهای اروپایی گذرانده بودند. اساتيد  متابوليسم
دار برخی از این افراد با عالقه وافر و کوشش زیاد عهده .دانشگاهها حضور داشتند پایه گذار آموزش این رشته بودند

در دانشگاههای کشور شدند و بعدها به اخذ تایيدیه فوق و متابوليسم و آموزش رشته غدد درون ریز امور درمانی 
 تخصصی نایل شدند.

در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت  0164در سال درون ریز و متابوليسم اولين دوره آموزشی فوق تخصصی غدد 
برنامه مشترك آموزش  0168شتی شروع شد. سپس در سال دانشگاه علوم پزشکی شهيد به وابسته به ا... طالقانی،

های دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، فوق تخصصی ایجاد شد که در آن دستياران فوق تخصصی در بيمارستان
دانشگاههای علوم پزشکی  درون ریز و متابوليسمهای غدد بخشکردند. دوره آموزشی خود را طی می، ایران،  تهران

اه های آغاز کردند. دانشگ 0171را در سال  درون ریز و متابوليسمز نيز برنامه آموزش فوق تخصصی غدد مشهد و شيرا
موفق به پذیرش تاکنون  0179سال  ازبه ترتيب  ،اهواز، زنجان و کرمانایرانعلوم پزشکی تهران، اصفهان، تبریز،

 دستيار فوق تخصصی شدند.
 
 

 در کشور باالست ن ریز و متابوليسمدروغدد بيماری های  رحجم مراجعات و با. 

 درون غدد ا گسترش منطقی این دوره در کشور، به توليد علم و کيفيت تخصصی در زمينه سالمت و بيماری های ب
 کمک می شود.  ریز و متابوليسم

  علمی که این دوره را جهت باال بردن سطح استانداردهای آموزشی رشته تخصصی داخلی ، حضور اعضای هيات
 ، ضروری است. کرده اندطی 

 تخصصين رشته داخلی قادر نيستند ، در دوره تخصصی خود به مباحث این دوره اشراف الزم را پيدا کنند . لذا م
 ، گسترش منطقی آن در کشور مورد نياز است. داختن عميق تر به مباحث این دورهجهت پر

  با توجه به ماهيت رشته ، گسترش این دوره موجب تضعيف دیدگاه ( کل نگرholistic  .در طب نمی شود ) 

  .این دوره از سال های دور در  دانشگاه های معتبر دنيا وجود دارد 

  کشور موجود است و حضور متخصصينی که  در استان 10دانشگاه علوم پزشکی و تعداد  60در حال حاضر بيش از
 ست.این دوره را طی کرده اند در دانشگاه ها و استان های کشور ضروری ا

 سایر و گسترش منطقی و مطابق با نياز این دوره موجب کاهش بار بيماری های غدد درون ریز و متابوليسم
، افزایش کيفيت زندگی ، بهبود شاخص های بهداشت روان در جامعه و حتی سالمت نسل ها  غير واگيربيماریهای 

 . ددر جامعه می شو
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  : ده سال آیندهدوره در  در این متخصصحدود نياز به تربيت 
 

 
 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                  :Missionرسالت )ماموریت(:
  

 
 

 

 

 

                                                                           :Visionدورنما)چشم انداز(:
                    

 
                    

 هاي زير تاکید مي شود :  در تربیت دستیار در دوره فوق تخصصي غدد درون ريز و متابولیسم ، بر ارزش
 مبانی الهی و دینی -

 ارزش وجودی و حقوق یکسان انسانها -2
 بعنوان حق اساسی انسانها سالمت، -1
 بهبود کيفيت زندگی -4
 حقوق بيماراناحترام به  -5
 جامعه نگری -6

 منابع موجود ملی و اجتماعی -7
 های ملیاولویت -9
 

جهت دردانشمند، توانمند، کارا، متعهد و متخلق به اخالق حرفه ای است که انی تربيت نيروی انسرسالت این دوره، 

آحاد متابوليک ریز و اختالالت سيستم هورمونی و های غدد درونگيری بيماریدرمان، مراقبت و پی ،پيشگيری، تشخيص

 .در این حيطه تالش نمایند  دانش و پژوهشی ارتقاهمچنين جهت و  جامعه
 

آینده، در زمينه استانداردها و کيفيت آموزشی، توليد علم و ارائه خدمات در حيطه غدد درون ریز و  سال 01ما در 

 متابوليسم در منطقه در موقعيت برتر خواهيم بود . 
 

ستانداردهای بين المللی و ظرفيت تربيت نيروی انسانی در این رشته و اهميت ا توجه به شيوع و بار بيماری های مرتبط، اب
تخصص این رشته فوق هزار نفر جمعيت کشور حداقل یک نفر  211کنترل بيماری های غيرواگير در کشور به ازای هر 

 موردنياز است . 

 



 91/8/18تاریخ تنفیذ در نود ویکمین نشست شورا-خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصیبیرد

 غدد درون ریز ومتابولیسم تخصصیفوق رشته برنامه آموزشی             7

                                           Expected outcomes :تگاناز دانش آموخپيامد هاي مورد انتظار

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش 

  

  

 

 

 انتظار می رود دانش آموختگان این دوره : 

  مایند. برقرار ن موثر حرفه ای ارتباطبا بيماران، همراهان بيماران و اعضای تيم سالمت 

  نمایند.  گردآوری و ثبتبا اخذ شرح حال و انجام معاینات تخصصی، جهت تشخيص بيماری ها اطالعات الزم را 

  درخواست آزمایشات پاراکلينيکی الزم و یا انجام پروسيجرهای تشخيصی، اطالعات بيماران را تکميل نمایند. با 

  دهند.  تشخيصبيماران را با ادغام و تفسير اطالعات و استدالل بالينی، بيماری 

 نماید مراقبترا  انبيماردر چهار سطح پيشگيری، ،  با انتخاب رویکرد مناسب . 

  دهند.  ارجاعدر صورت لزوم جهت رفع مشکالت بيماران، آنها را به متخصصين دیگر 

  ،ارائه دهند.  مشاوره تخصصیدر موارد الزم به متقاضيان 

 عه در حيطه تخصص غدد و متابوليسم اقدام نمایند. در جهت شناسایی مشکالت بهداشتی جام 

  اقدام نمایند.  سطوح مختلفاعضای تيم سالمت  جهت آموزش مفاهيم و نکات مرتبط با تخصص خود به 

 .توانایی تحليل و ارزیابی شواهد موجود علمی را کسب نماید 

 نمایند. توانمندی طراحی و اجرای پروژه های تحقيقاتی مرتبط با حيطه غدد را کسب 

  به منظور پيشگيری از بيماری ها و کاهش بيماری های غدد درون ریز در جامعه شرکت  طراحی های مداخله ایدر

 نمایند. 

  مداوم خود اقدام نمایند.  خودآموزیجهت 

 نری در مراقبت بيماران را داشته باشد. يتوانمندی اقدامات مولتی دیسيپل 

 زیر در جامعه انجام وظيفه می نمایند.دانش آموختگان این دوره در نقشهای 
 مشاوره ای و مدیریتی -پژوهشی –آموزشی  -پيشگيری ـ تشخيصی ـ درمانی و مراقبتی  
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                                                                 :Tasksدانش آموختگان: حرفه اي یفاوظ

 
  شود . شفات تعدادي وظيفه مشخص ميدر اینجا براي هر نقش ، به صورت کامالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 

 گيری : شدر نقش پي
    شناسایی مشکالت بهداشتی جامعه در حيطه تخصص بيماری های غدد درون ریز و متابوليسم و  ارائه گـزارش آن بـه

 مسئولين بهداشتی 

 تباط و همکاری با بخش های مرتبط با سالمت  ایجاد ار 

  و چاقی  پيشنهاد اصالح شيوه زندگی جهت پيشگيری از بيماری های غيرواگير به ویژه دیابت 

 کمبود ید، کم کاری مادرزادی تيروئيد، کمبود ویتامين بيماری های ناشی از یی نظيرتداوم پيشگيری از بيماری هاD  و
 استئوپروز

 

 :درمانی و مراقبتی در نقش تشخيصی ـ 
  برقراری ارتباط مناسب با بيماران، همراهان و اعضای تيم سالمت 

   اخذ شرح حال تخصصی 

   انجام معاینات تخصصی 

      درخواست و تفسير منطقی آزمایش های پاراکلينيک شامل تصویر برداری، سـونوگرافی تيروئيـد و آزمـون سـنجش
 تراکم استخوان

  مندرج در این برنامه  انجام پروسيجرهای تشخيصی مجاز 

   ثبت اطالعات بيماران 

   ثبت تشخيص و تشخيص های افتراقی بيماران 

   انتخاب رویکرد درمانی مناسب و انجام آن 

 تجویز منطقی دارو 

   انجام پروسيجرهای درمانی مجاز مندرج در این برنامه 

   پيگيری بيماران 

   در صورت لزوم، درخواست مشاوره یا ارجاع بيماران 

  اخالق حرفه ای در تمام اقدامات  رعایت 
 

 در نقش آموزشی :  
 

 اعضای تيم سالمت ـ دانشجویان و دستياران تخصصی وفوق تخصصی   -آموزش به بيماران ـ همراهان ـجامعه 
 

 در نقش پژوهشی : 
 

      شرکت در پژوهش های کشوری مرتبط با سالمت غدد درون ریز و متابوليسم و ارائـه پيشـنهادات مـدون پژوهشـی
 رتبط با سالمت غدد درون ریز و متابوليسم به مسئولين بهداشتی جهت حل مشکالت رایج بهداشتی مرتبط  م

   شرکت در پژوهش های پایه مرتبط 

   توليد دانش، نشر و استفاده از نتایج تحقيقات انجام شده 
 

 در نقش مشاوره ای : 
 

 زمان ها ارائه مشاوره های تخصصی به بيماران ، همراهان ، همکاران و سا 

  ( ارائه راهکارها، نظریات و رهنمودهایGuidelines    بهداشتی درمانی مرتبط به مسئولين ذیربط ) 
 

 در نقش مدیریتی : 
 

   مدیریت تيم سالمت مرتبط با غدد درون ریز و متابوليسم 

 مدیریت واحدهای بهداشتی ـ درمانی مرتبط 

     مدیریت واحدهای آموزشی و پژوهشی مرتبط 
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     :Expected Competencies & Procedural Skills    مورد انتظار: ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها

 (General Competencies ):ي عموميالف: توانمندي ها   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي و ثبت اطالعات : گردآور

  موًثر حرفه ایبرقراری ارتباط 

 تخصصی اخذ شرح حال 

    بيماران تخصصی ارزیابی و معاینه 

 درخواست منطقی آزمایشات پاراکلينيکی 

 وتنظيم مدارك پزشکی تشکيل پرونده ، ثبت اطالعات 

 ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار :ا

  لطفاً فهرست آزمایشات پاراکلينيکی اختصاصی مرتبط با دوره در ایـن تسـت آورده    )تفسيرآزمایشات پاراکلينيکی

 شود ( .

    ادغام یافته های بالينی وپاراکلينيکی 

  استنتاج و قضاوت بالينی 

 تشخيص بيماری 

 بيمار  حل مساله  جهت تصميم گيری بالينی 

 (: Patient Managementاداره بيمار ) 

  ( مراقبت از بيمارPatient care ) 

   نوشتن  نسخه دارویی و( تجویز منطقی دارو order ) 

 و اجرای آن برای بيمار  تشخيصی ـ درمانی  نتخاب مناسبترین رویکردا 

  مشاوره پزشکی  و ارائه درخواست 

 ارجاع بيمار  های الزم و ایجادهماهنگی 

   آموزش بيمار 

   پيگيری بيمار 

 

 توانمندي هاي دیگر : 

   پژوهش 

 مدیریت و رهبری   

 ارائه مشاوره های تخصصی 

 بيماران   ودفاع از حقوق حمایت 

 طبابت مبتنی بر شواهد 

 کیياستفاده از رایانه وجستجوی اطالعات علمی در منابع الکترون 

 پایش سالمت جامعه 

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

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

ست ودفعات انجام هر اقـدام در طـول دوره محـدودیتی نـدارد وبـر      "یادگیری " ا دفعات ذکر شده در این جدول برایتذکر:

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

 
 

 

 پزشکی هسته ای( همپوشانی دارد  .-ارتوپدی-روماتولوژی-این دوره با دوره ها و رشته های دیگر )رادیولوژی -

 

 

 (Core procedural skills topics)عناوین مهارتهای عملی ضروری 

 ردیف

 عنوان مهارت

انجام   کمک در انجام -مشاهده

 مستقل

حداقل 

کل 

 دفعات

سال  0سال 

2 

 × × 61 مورد 51 5 5 تيروئيد FNAانجام   0

 × × 71 مورد 51 01 01 انجام سونوگرافی تيروئيد  2

1  FNA 71 مورد51 01 01 تحت سونوگرافی دتيروئي × × 

 × × 21 -- 01 01 تيروئيد FNAسيتولوژی   4

  × 01 مورد 01 -- -- تزریق انسولين    5

  × 01 مورد 01 -- -- اندازه گيری کتون خون و ادرار  6

  × 21 مورد 01 5 5 کار با گلوکومتر  7

  × 01 بار 5 1 2 اسمومتری    9

8  
ش انجام و نظارت بر فراینـد سـنج  

 تراکم استخوان

5 5 
 مورد 11

41 
× × 

01         

ــام   00  ABI(Ankle brachialانج

index) 

 × × 41 مورد 11 5 5

 

 

 (Elective Procedural Skills Topics)عناوین مهارتهای عملی انتخابی 

 2سال  0سال  کل دفعات مورد نياز عنوان مهارت ردیف

 × × مورد 2 کار با پمپ انسولين 0

2 

اوم قنـد خـون بـا    پایش مـد 

 CGMsدستگاه 
 × × مورد 1
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                                                            :Educational Strategies  :آموزشي  راهبردهاي
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 ین برنامه بر راهبردهای زیر استوار است : ا

 تلفيقی از دانشجو و استادمحوری   (  task basedیادگيری مبتنی بر وظایف ) 

 (  community orientedیادگيری جامعه نگر )   (  problem basedیادگيری مبتنی بر مشکل ) 

 (  hospital basedآموزش بيمارستانی )   (  subject directedیادگيری مبتنی بر موضوع ) 

 یادگيری سيستماتيک   (  evidence basedیادگيری مبتنی بر شواهد ) 

 elective و در بخش کوچکی از دوره  compulsoryآموزش  اه با ادغام موضوعی در صورت نياز دیسيپلينری همرمولتی

 آموزش از طریق مشارکت اساتيد، بصورت آموزش فعال در امور بالينی، تشخيص و درمان بيماران  -0

ت علمی که آموزش درمانگاهی: شرکت مداوم در درمانگاههای اختصاصی مرتبط با رشته غدد تحت نظر اعضا هيئ -2

 نظارت کافی بر معاینه و درمان بيماران سرپایی دارند از طریق بحث و گفتگو و تبادل نظر

های نادر و یا بيماران با تشخيص مشکل، با حضور در زمينه بيماریآموزش از طریق بحث گروهی )مانند گراندراند(  -1

 و دانشجویان تمام اعضا هيئت علمی، دستياران

 در ژورنال کالبآموزش از طریق شرکت  -4

 هاآموزیبازها و آموزش از طریق شرکت در کنفرانس -5

 آموزش از طریق شرکت در گزارشات صبحگاهی -6

که بصورت تجربه آموزشی برای دستياران فوق تخصصی  دستيارانمشارکت فعال در آموزش دانشجویان پزشکی و -7

 خواهد بود.

 ،های پاتولوژیهاو بخشدر آزمایشگاه یو عملهای آموزشی تئوری آموزش پاراکلينيک با شرکت در برنامه -9

 ایرادیولوژی و پزشکی هسته

 های مقدماتی و پيشرفته آموزش روش تحقيق آموزش تحقيقات غدد از طریق شرکت در کارگاه -8

 استفاده از فنون و روش های آموزشی دیگر بر حسب مورد و اهداف آموزشی  -01
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 ساختار کلي دوره آموزشي

:  
 بخش،واحدیا عرصه آموزش

 محتوی ـ اقدامات
 مدت زمان

 ) ماه (

و بخــش غــدد درون ریــز و    0درمانگــاه

 2متابوليسم بالغين

بستری ـ بستری کردن بيمـاران    ویزیت و اداره بيماران سرپایی و

 های، مشـاور  1پيگيری بيماران ـ شرکت در برنامه های آموزشـی  

پزشــکی و کشــيک هــا طبــق برنامــه تنظيمــی بخــش  انجــام 

 پروسيجرها  

08 

 0 اقدامات فوق درمانگاه و بخش غدد درون ریز کودکان

 0 آموزش پاتولوژی آندوکرین پاتولوژی بيماری های غدد 

 0 آموزش آزمایشات آندوکرین آندوکرینولوژی و ژنتيکآزمایشگاه 

آموزش اسکن های مربوط با بيماری های اندوکرین و روش درمان  بخش پزشکی هسته ای

 با ید رادیواکتيو

0 

 0 دانسيتومتری استخوان برتفسير و نظارت  آموزش ،انجام، واحد سنجش تراکم استخوان

با کمـک سـونوگرافی   FNAرافی تيروئيد و انجام آموزش سونوگ واحد سونوگرافی تيروئيد  

 تيروئيد

0 

 

 توضيحات:
  .دستيار فوق تخصصی غدد باید حداقل سه روز در هفته در طول دوره، حضور فعال در درمانگاه داشته باشد -0

 بایدهر روز هفته در طول دوره به امور آموزشی و درمانی در بخش بپردازد. غدد یفوق تخصص اريدست -2

 caseرنامه های آموزشی، برنامه های گزارش صبحگاهی، ژورنال کالب، کنفرانس های بخشی و بيمارستانی،منظور از ب -1

presentation در آنها شرکت مستمر و فعال داشته باشد. غدد یفوق تخصصو نظایر آن است که الزم است دستيار 

اب و در طول دوره آن را تا نشر نتایج تحقيق پایان نامه خود را انتخ عنوانماه اول دستياری ، 6دستياران بایستی در  -4

 پيگيری نمایند . 

 

 عناوین مباحثي که باید دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند )به تفكيک هر بخش(:

 
 

 

 
 

 

 تمایز جنسی ( غدد کودکان: رشد و بلوغ، بيماریهای0

 تيروئيد و پاتولوژی سرطانهای تيروئيد FNA(پاتولوژی: سيتولوژی 2

 (آزمایشگاه: آشنایی با مبانی سنجشهای هورمونی1

(پزشکی هسته ای: آشنایی با مبانی فيزیک رادیوایزوتوپ، اسکنهای رادیوایزوتوپ مرتبط با تيروئيد، پاراتيروئيد و 4

 تيروئيد.های  در سرطان  I131فرآیند تجویز تومورهای نورواندوکرین، آشنایی با
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 عناوین دروس:
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Hormones and hormone actions 
 

2- Hypothalamus and pituitary 
 

3- Thyroid 
 

4- Adrenal  
 

5- Reproduction 
 

6- Growth and puberty  
 

7- Bone and Mineral metabolism, osteoporosis 
 

8- Disorders of carbohydrate and metabolism 
 

9- Obesity, Body fat and lipid metabolism 
 

10- Polyendocrine and neoplastic disorders   
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 از دستياران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود:

 در حوزه نوع دوستي -الف
 منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند. (0

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

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

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

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

 منشور حقوق بيمار 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. (0
 به سواالت بيماران پاسخ دهند. (2

 وه در اختيار وی وهمراهان  قرار دهند.اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترین شي (1

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

 در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمایند.   (5

 زه بگيرند. برای مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخيصی درمانی از بيماران اجا (6

در رابطه با پيشگيری از تشدید بيماری، بروز عوارض، ابتالی مجدد، انتقال بيماری و نيز بهبود کيفيت زندگی به طـور   (7
 مناسب به بيماران آموزش دهند.

 در حوزه شرافت و درستكاري -ج
 راستگو باشند. (0
 درستکار باشند.  (2

 .رازدارباشند (1

 .حریم خصوصی بيمار را رعایت نمایند  (4

 در حوزه احترام به دیگران -د
 به عقاید، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند.   (0

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

 به وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را رعایت نمایند.   (1

 درمانی احترام بگذارند. به همراهان بيمار،همکاران و کادر تيم (4

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

 در حوزه تعالي شغلي -ه

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

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

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

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

 (ازدستياران:Professionalismانتظارات اخالق حرفه اي )

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

كیم اخالق حرفه اي در محیط هاي آموزشي با کمك استادان خود در جهت انتظار میرود، دستیاران، در راستاي تح

 اقدامات زير تالش نمايند:

 

 مناسب : (Setting)کمک به فراهم کردن شرایط  فيزیكي 
 در  فراهم ساختن شرايط مناسب براي انجام امور شخصي وخصوصي در محیط هاي آموزشي ودرماني  نظیراستفاده از پرده و پاراوان

 م معاينات وغیرههنگا

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

 )فراهم کردن سیستم هم اتاقي بیمار و همراه)مثالًمادروکودك در بخش هاي کودکان 

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

 محل نمازونیايش براي متقاضیان

 

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

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

 تكريم مراجعین و کارکنان بیمارستان ها 

  توجه به فرايندهاي اجرائي بیمارستان در جهت تسهیل ارائه ي خدمات ورفاه حداکثري بیماران وارائه ي پیشنهادات اصالحي به

 مديران بیمارستان

 

 کمک به فراهم شدن جومناسب آموزشي :

 مشارکت 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 مشارکت در کارهاي تیمي 

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

 مشارکت در معرفي الگوها به مسئولین آموزشي 

  مشارکت فعال در تقويتRole modeling 

  تالش در جهت تقويت ارتباطات بین فردي 

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

 ن واعضاي تیم سالمترعايت حقوق مادي ،معنوي واجتماعي استادان،دانشجويا 

 ترویج راهبرد بيمار محوري :

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

 اقتصادي اجتماعي( ، در تمام شرايط

 جلب اعتماد واطمینان بیمار در جهت رعايت حقوق وي 

 ا بیماران نظیر: پیش سالمي ، خوشرويي ، همدردي ، امید دادن ، و غیرهارتباط اجتماعي مناسب ب 

 پاسخگويي با حوصله به سواالت بیماران در تمامي شرايط 

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 

 ي دستیاران سال پايین تر ،  کارورز ، کارآموز و پرستار با نام و معرفي خود به عنوان  پزشك مسئول به بیمار، همچنین معرف

 مشخصات به بیماران

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

 .توجه به بهداشت فردي بیماران 

 ند هاي آموزشي و کاريتوجه به کمیت و کیفیت غذاي بیماران در را 

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

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

 ضي ، با هر آيین و مذهب در بخش ، به ويژه ،براي بیماران کمك درفراهم کردن شرايط آسان براي نماز و نیايش کلیه بیماران متقا

 در حال استراحت مطلق .

 . احترام به شخصیت بیماران در کلیه شرايط 

 پوشش مناسب بیماران در هنگام معاينات پزشكي 

 احترام و توجه به همراهان و خانواده بیماران 

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

 آزمايشات گران قیمت غیرضروري

 استفاده مناسب از دفترچه و تسهیالت بیمه اي بیماران 

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

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

 رعايت استقالل و آزادي بیماران در تصمیم گیري ها 

   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 :  STEEPرعايت درمجموع ،

 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 کافي    -

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

 در کلیه ي شرايط  (Patient Centered)يت بیمار  ودر نظر گرفتن محور  -
 

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

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

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

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

 فراگیران ديگر

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

 اتاق هاي عمل کنفرانس ها ، درمانگاه ها و 

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

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

 ديگر جلسات هفتگي با حضور استادان، دستیاران و فراگیران

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

 فوت شدگان همدردي با خانواده 

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

 دهد

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

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

 زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود

 تجويز منطقي دارو و در خواست هاي پارا کلینیك 

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

 پایش و نظارت  مستمر فراگيران :
  تومور بورد  کشیك هاي شبانه  درمانگاه  راندهاي کاري و آموزشي  حضور در کلیه برنامه هاي آموزشي ) گزارشات صبحگاهي

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

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

 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

 ، ارائه بازخورد به فراگیران ديگر وتاکید بر الگو بودن خود  Dress Code قررات م

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

لیني ، تشخیص بیماري ، تصمیم گیري هاي بالیني ، تجويز ، تفسیر و ادغام يافته ها ي بالیني و پارا کلینیكي ، استنتاج و قضاوت با

منطقي دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درماني ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي ، ارجاع بیماران ، اقدامات پژوهشي ، استفاده از 

بوك و جلب نظارت مستقیم استادان  رايانه و نرم افزار هاي تخصصي و پیگیري بیماران ( از طريق اهمیت دادن به تكمیل مستمرالگ

  (Malpractices )به منظور کاستن از فراواني سوء عملكرد ها و خطاهاي پزشكي

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

 ستیاران به آن تسلط ندارند.اجتناب اکید از انجام تحقیقات به خرج بیماران وانجام روش هايي که د 

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

 

 

 
 

 در موارد زير:و روشهاي درماني و پیش آگهي آن رعايت اصول اخالق حرفه اي در برخورد با بیمار و نحوه توضیح بیماري 

 یماريهاي تمايز جنسيب -

 گره تیروئید -

 سیستم اندوکرينسرطانهاي  -

III- تبط با رشتهاي مرنكات اختصاصي اخالق حرفه:  
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                            :Referencesمنابع درسي که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است :

                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  توضيح
وجود،توسط مکه طبق مقررات ،آزمون های ارتقا وپایانی انجام می شود ،منابع آزمونهابر اساس آئين نامه های  درمواردی (0

 اجرای این برنامه.  ذکرشده دراین صفحه راهنمایی است برای هيئت ممتحنه دوره تعيين خواهد شد ومنابع

 شده در دسترس است . ( در مورد کتب ، منظور آخرین نسخه چاپ2

 شوند .ر مورد مجالت ، منظور مجالتی است که در طول دوره دستياری منتشر می( د1

 

 کتب اصلي)آخرین ویرایش در دسترس(: -الف
 

 

1- Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Williams RH. Williams Textbook of 

Endocrinology. Philadelphia: Saunders/Elsevier 

2- Bone Densitometry in clinical practice, Sydney Lou Bonnick, Human 

Press(Chapter:1,2,3,5,6,9,10,11,14) 

  

4- Hulley SB, Cumming SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Designing clinical research. 

Lippincott Williams & Wilkins  

5- Baskin J.H, Duick D.S, Levine RA. Thyroid ultrasound and ultrasound-guided FNA. Springer  

  

 

 

 

 مجالت اصلی: -ب
 مقاالت اندوکرینی در مجالت زیر: (0

- The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 

- The New England Journal of Medicine 

- Diabetes Care 

- Thyroid 

 مجله غدد درون ریز و متابوليسم ایران( 2   

 ( مجله دیابت و ليپيد1    

 

 پزشکی: راهنماهای -ج
 اعالم مي شود.  سمیو متابول زيغدد درون ر يفوق تخصص گايدالين هايي که هر سال توسط هیات بورد رشته -

 

سایر منابعی که مطابق صالحدید هيات بورد رشته فوق تخصصی غدد درون ریز و متابوليسم اعالم  -د

 می گردد.
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                                                                              :Student Assessmentارزیابي دستيار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           شرح وظایف دستياران:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
ونگی مراقبت و درمان بيماران توسط دستياران و چگونگی پيشرفت آموزشی دستياران و رعایت اصول بر چگ استادان

های مربوط به ارزیابی را تکميل ماه یکبار فرم 6اخالق پزشکی در برخورد با بيماران و همکاران نظارت دارند و هر 

بررسی  های آموزشیماه یک بار پيشرفت برنامه 6هر  ، و دستياران استاداننمایند. هم چنين در جلساتی با حضور می

شود. به میو به آنها بازخورد داده های روش کار دستياران بحث و گفتگو و نسبت به نحوه آموزش بالينی و فيدبک شده

 باشد:صورت زیر میه طور کلی سنجش ب

 

 ارزیابی مهارت های ارتباطی .0

 (MCQ)امتحان کتبی چند جوابی  .2

 OSCEروش برگزاری امتحان به  .1

 

 (Assessment’s Periods)ب ـ دفعات ارزيابي 
ای است و یک امتحان صورت کتبی چند گزینهه دستياران این رشته به صورت جامع در یک امتحان در پایان دوره که ب

 شوند. می ارزیابی و مهارت های ارتباطی، OSCEبصورت 

 

نماید عبارتند ورده شده است . مواردی که گروه بر آن تاکيد میهای مربوطه آنامهشرح وظایف قانونی دستياران در آئين

 از : 

 های آموزشی گروه مشارکت در برنامه -

 ویزیت روزانه بيماران  -

 مربوطههای انجام مشاوره -

 کنفرانس یا ژورنال کالب در طول دوره  02ارایه حداقل  -

 می بخشبر اساس برنامه تنظي ی و آنکالیشرکت در برنامه های کشيک -

 مشارکت در حداقل یک پروژه تحقيقاتی  -

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

 شرکت در برنامه های آموزشی وپژوهشی طبق برنامه تنظيمی  -

ه و با و سطح مسووليت فرد در چرخشها طبق ضوابط بخش مربوطوآنکالی  ضروری است که تعداد کشيک -

 هماهنگی مدیر برنامه تعيين گردد.

-  
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 ) موارد ذکرشده نبایستي با مصوبات شوراي گسترش مغایر باشند ( :  رتبه (  :–گرایش –اقل هيئت علمي مورد نياز )تعداد حد

 

 
 

 

 براي اجراي برنامه : مورد نيازیا آموزش دیده  دیدهدورهکارکنان 

 

 
 

 مورد نياز: تخصصي  فضاهاي

 

 

 

 

 

 

 هاي اصلي مورد نياز در سال :تنوع و حداقل تعداد بيماري

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دستيار ورودي دوبراي تربيت  تعداد تخت مورد نياز

 
 

 
 

 2برای  نفر دانشيار و یک نفر استادیار(2نفر استاد ، 0یانفر استادیار  2 نفر دانشيار0نفر استاد و 0)نفر هيات علمی چهارحداقل 

لمی اضافه می به ازای هر دستيار ورودی مازاد ،حداقل یک نفر هيات ع مربوطه  با مدرك فوق تخصصی معتبردستيار ورودی 

 شود.

 در حيطه های مرتبط  آموزش دیده انپرستار

 یک نفرکارشناس دوره دیده برای انجام تراکم سنجش استخوان 

 

 بخش مستقل 

 فضای آزمایشگاه 

 فضای سنجش تراکم استخوان

 فضای سونوگرافی

 درمانگاه با فضای کافی

 کتابخانه تخصصی مناسب

 بخش داخلی جنرال

 بخش پاتولوژی

 و یا درمانگاه غدد درون ریز و متابوليسم کودکان  بخش

 بخش رادیولوژی 

 بخش پزشکی هسته ای 

 

از نظر تنوع، وجود بيماران اندوکرینی نظير بيماران دیابتی، بيماران مربوط به تيروئيد، هيپوتاالموس و هيپوفيز، آمنوره، 

يدمی، غدد فوق کليوی، چاقی، بيماری مربوط به غدد هيرسوتيسم، اختالالت رشد و بلوغ، فشار خون اندوکرین، دیس ليپ

جنسی مردانه وزنانه، بيماری مربوط به متابوليسم کلسيم،  فسفر و استئوپروز، ضروری است و از نظر تعداد، دایر بودن 

 تخت های بخش غدد موردنياز است .  %71بيمار در روز و اشغال  05روز درمانگاه با حداقل  1حداقل 

 

 داد تع بيماری 

 411 دیابت

 111 تيروئيد

، آدرنال، هيپوفيز و دیس reproductionمتابوليسم کلسيم و فسفر، 

 ليپيدمی

 011هر کدام، 

 

 تخت بستری  02حداقل 

 یک تخت ایزوله

 برای دو دستيار ) ورودی (  تخت  01مجموعاً حداقل 
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  تجهيزات تخصصي مورد نياز:

 

 
 

 

 

 

  مورد نياز : یا تخصص هاي رشته هاي تخصصي

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تند:که مجاز به اجراي برنامه هسيیمعيارهاي دانشگاهها

 

 

 
 

 نقش دانش آموختگان در سيستم ارجاع و پزشكي خانواده:

 

 

  

 غده تيروئيد دستگاه سونوگرافی به منظور ارزیابی اختالالت اندوکرین از جمله -

 دستگاه دانسيتومتری استخوان -

 تجهيزات آزمایشگاه هورمون -

 ابزارهای معاینه پای دیابتی) شامل مونوفيالمنت و دیاپازون( -

  CGM پایش مداوم قند خون دستگاه -

 پمپ انسولين -

 ABIدستگاه اندازه گيری -

 

 :ی مورد نيازالف:رشته ها

 ایرشته پزشکی هسته -

 رشته پاتولوژی -

 

 :ی مورد نيازب:تخصص ها

 غدد درون ریز و متابوليسم کودکان  -

 رشته ژنتيک -

 رشته سيتو پاتولوژی -

 رشته رادیولوژی -

 رشته جراحی اعصاب -

 رشته جراحی عمومی -

 رشته ارتوپدی -

 

 دانشگاه هایی برای تربيت دستيار فوق تخصصی غدد درون ریز و متابوليسم مجازند که : 

 ورد تائيد قطعی باشد.   رشته مادر ) رشته داخلی ( آن دانشگاه م 

  داشته باشندتربيت دستيار را  سابقه داخلیبيماریهای سال در رشته  01حداقل. 

   .واجد کليه امکانات موردنياز مندرج در  این برنامه باشد 

   .دانشگاه تربيت کننده دستيار، ترجيحاً واحد مرکز تحقيقات غدد درون ریز و متابوليسم باشند 

 

 در سيستم ارجاع هستند 1رشته در سطح  دانش آموختگان این
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 :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه

 :شرایط ارزشيابي برنامه -الف   

 
 

 
 

 :شيوه ارزشيابي برنامه-ب

 

 
 

 :ارزشيابي برنامه متولي-ج

 

 
 :برنامه نحوه باز نگري-د

 

 

 

 

 
 

 :ارزشيابي برنامه وه برايشاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گر-ه

 

 

 

 

 این برنامه در شرایط زیر ارز شيابی خواهد شد:

 دوره از اجرای دوره  2گذشت -0

 فناوری عمدهتغييرات -2

 اران اصلی مرتبط با برنامهذتصميم سياستگ-1

 تدوین شده نظر سنجی از هيئت علمی درگير برنامه،دستياران ودانش آموختگان با پرسشنامه های از قبل 

 استفاده از پرسشنامه های موجود در واحد ارزشيابی واعتبار بخشی دبير خانه 

  

متولی ارزشيابی برنامه ،واحد ارزشيابی واعتبار بخشی دبيرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی با همکاری کميته تدوین 

 برنامه است

 مراحل باز نگری این برنامه به ترتيب زیر است :

 طالعات حاصل از نظر سنجی ،تحقيقات تطبيقی وعرصه ای ،پيشنهادات ونظرات صاحبنظرانگرد آوری ا 

 در خواست از دبير خانه جهت تشکيل کميته تدوین برنامه 

  طرح اطالعات گردآوری شده د رکميته تدوین برنامه 

 وبرنامه ریزی آموزشیبرنامه جدید به کميسيون تدوین  سبازنگری در قسمتهای مورد نياز برنامه وارائه پيش نوی 

 شاخص ها ومعيارهای ملحوظ شده در چارچوب ارزشيابی برنامه دبيرخانه )چک ليست پيوست (مورد قبول است
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 هاي آموزشياستانداردهاي ضروري برنامه

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

 هاي مجري رعايت شود .  ي مورد ارزيابي مندرج است ، توسط دانشگاهکه در برنامه طول دوره* ضروري است ، 

 ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد . به دوره دستياران ورودیروري است ، شرايط * ض

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

 ه است باشد .  بیني شدکه در برنامه پیش حدود نياز کلی کشور* ضروري است ، ظرفیت پذيرش دستیار در راستاي تامین 

ي مدورد ارزيدابي در اختیدار    هاي عمومي و اختصاصي منددرج در برنامده  قابل قبولي ، منطق با توانمندي بوكالگ * ضروري است دستیاران

 داشته باشند . 

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

را بدر اسداس تعدداد منددرج در برنامده انجدام داده باشدند و در         پروسـيجرهای الزم * ضروري است ، دستیاران بر حسب سال دستیاري ، 

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

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

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

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

هاي جراحي ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظر استادان ودستیاران سدال بداالتر   دستیاران دوره* ضروري است ، 

های ی هفتگی یا ماهانه اتاقبرنامهد اشته باشدند و   اتاقهای پروسيجر حضور فعالودستیاران دوره ها ي غیر جراحي در  عمل اتاقدر 

 در دسترس باشد . عمل

بخشدي ، مشدارکت در   هداي درون هاي گزارش صدبحگاهي ، کنفدرانس  ي تنظیمي بخش ، در برنامهاست ، دستیاران ، طبق برنامه* ضروري 

در دسدترس   هاها یا آنکالیی هفتگی یا ماهانه کشيکبرنامهها حضور فعال داشته باشند و ها يا آنكاليتر و کشیكهاي پايینآموزش رده

 باشد .  

هاي کاري يا آموزشدي بیمداران بسدتري    هاي راندهاي آموزشي ، ويزيتي تنظیمي بخش ، در برنامهتیاران ، طبق برنامه* ضروري است ، دس

 حضور فعال داشته باشند .

 شده توسط دستیاران ، مورد تائید گروه ارزياب باشد .  تكمیل های پزشکیکيفيت پرونده* ضروري است ، 

مندر ج در برنامه را گذرانده و از رئیس بخدش مربوطده گدواهي     های چرخشیبخشدستیاري ،  * ضروري است ، دستیاران بر حسب سال

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

د شده وجود داشدته باشد  ريزيو برنامه شدهبينیهای علمی از قبل پيشهمکاریهاي چرخشي * ضروري است ، بین بخش اصلي و بخش

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

 را رعايت نمايند .   Dress code* ضروري است ، دستیاران مقررات 

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

 اعم از کتب و مجالت موردنیاز دستیاران و هیات علمي ، در قفسه کتاب بخش اصلي در دسترس آنان باشد .   نابع درسیم* ضروري است ، 

قرار گیرندومستندات آن به گدروه ارزيداب ارائده     ارزیابیهاي مندرج در برنامه ، مورد * ضروري است ، دستیاران در طول دوره خود به روش

 شود. 

 مشارکت داشته باشند . ی پژوهشیبرنامهن در طول دوره خود ، حداقل در يك * ضروري است ، دستیارا
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هداي چرخشدي ،   هاي بخدش ها ، گواهيتشكیل شود و نتايج ارزيابي پرونده آموزشی* ضروري است ، در بخش اصلي براي کلیه دستیاران 

 تشويقات ،تذکرات ومستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود . 

ي مندرج در برنامه در اختیار را بر اساس تعداد ، گرايش و رتبه هيات علمی موردنيازبخش براي تربیت دستیاران دوره ، * ضروري است ، 

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

 رج در برنامه در اختیار داشته باشد .را طبق موارد مند دیده موردنيازکارکنان دوره* ضروري است ، بخش براي تربیت دستیاران دوره ، 

را از قبیدل : کدالس درس اختصاصدي ، قفسده کتداب اختصاصدي در بخدش و         فضاهای آموزشی عمومی موردنياز* ضروري است ، دوره 

 کتابخانه عمومي بیمارستان ، مرکز کامپیوتر و سیستم بايگاني علمي در اختیار داشته باشد .  

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

کننده به بیمارستان محل تحصیل دستیاران ، بر اساس مدوارد منددرج در   بستري و سرپايي مراجعه تعداد و تنوع بيماران* ضروري است ، 

 برنامه باشند .  

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

مندرج در برنامه در اختیار مجريان برنامه قرار گرفتده باشدد و کیفیدت تجهیدزات ،مدورد تائیدد گدروه         تجهيزات موردنياز* ضروري است ، 

 ارزياب باشد .

 باشند .  خانهریحوزه ي ارزشیابي واعتباربخشي دب مورد تائيد قطعیهاي چرخشي ، * ضروري است ، بخش

 باشد .   های مندرج در برنامهمالك* ضروري است ، دانشگاه ذيربط ، واجد 

 

ريزي آموزشي قرار گرفته و جهدت پیگیدري و اجدرا در اختیدار     مورد تصويب کمیسیون تدوين و برنامه موضوع ، 10استانداردهاي فوق ، در 

شدود . ضدمناً يدك نسدخه از آن در انتهداي کلیده       رزشیابي و اعتباربخشي دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصدي قدرار داده مدي   واحد ا

 هاي مصوب آورده خواهد شد .  برنامه

 

 دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

 ريزي آموزشيکمیسیون تدوين و برنامه         

 سند منابع مورد استفاده براي تهيه این

راهنمای تدوین برنامه دوره های فوق تخصصی ـ دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ـ کميسيون  -0

 تدوین و برنامه ریزی آموزشی 

 

 

3- 1-Curricullum of Endocrinology Fellowship education,Mayo School of Graduate Medical 

Education – 

4- 2-Endocrinology Fellowship training programmecurriculum,march 2008,Endocrinology 

Fellowship Committee Ministry of Health, Malaysia 

5- 3-Fellowship training programme curriculum of Johns Hopkins medicine, Division of 

Endocrinology & Metabolism  
 

http://www.mayo.edu/msgme/endo-rch-curriculum.html
http://www.mayo.edu/msgme/endo-rch-curriculum.html
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 چک ليست ارزشيابي برنامه

 معيار مورد انتظار روش هادادهمنبع گردآوری سوال ردیف

آیا برنامه، در اختيار همه اعضای هيئت علمی و دستياران قرار  0
 گرفته است؟ 

 >91% پرسشنامه اساتيد -دستياران 

 >91% مشاهده مستندات آیا محتوای برنامه، اطالع رسانی کافی شده است؟ 2

 >51% پرسشنامه اساتيد -دستياران آیا اعضای هيئت علمی و دستياران از اجزای برنامه آگاهی دارند؟ 1

آیا در طول اجرای برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه و دانشکده از آن  4
 حمایت کرده است؟

تایيد اساتيد و 
 مدیران

مصاحبه و 
 مشاهده

%71< 

 >91% پرسشنامه ارزیابی فرایند رنامه رعایت شده است؟آیا باورها و ارزشها در طول اجرای ب 5

 >71% پرسشنامه ارزیابی فرایند آیا اجرای برنامه رشته را به دورنما نزدیک کرده است؟  6

 >71% نامهسشپر Out comeارزیابی آیا رسالت رشته در بعد آموزشی تحقق یافته است؟ 7

قاء و در جهت دور نما آیا وضعيت توليد علم و نشر مقاالت روبه ارت 9
 بوده است؟

 + )بلی( مشاهده ارزیابی مقاالت

ارزیابی عملکرد  آیا پيامدهای پيش بينی شده در برنامه تحقق یافته اند؟  8
 دستياران

 >91% پرسشنامه

 011% مشاهده مستندات آیا برای اجرای برنامه، هيئت علمی الزم وجود دارد؟  01

 011% مشاهده مستندات موزش و پژوهش در رشته کافی بوده است؟آیا تنوع بيماران برای آ 00

 011% مشاهده ارزیابی تجهيزات آیا تجهيزات تخصصی پيش بينی شده در اختيار قرار گرفته است؟  02

آیا عرصه ها، بخش ها و واحدهای آموزشی ضروری برای اجرای  01
 برنامه فراهم شده است؟

 011% مشاهده ارزیابی عرصه ها

 >51% مصاحبه دستياران ميزان استفاده از روشهای فعال آموزشی چقدربوده است؟ 04

 >91% مشاهده مستندات و برنامه ها آیا محتوای آموزشی رعایت شده است؟ 05

ميزان رعایت ساختار دوره و رعایت بخشهای چرخشی چقدر بوده  06
 است؟ 

 >91% مصاحبه دستياران

 >81% مصاحبه بيماران –اساتيد  ی رضایت بخش بوده است؟آیا رعایت انتظارات اخالق 07

 011% مشاهده مستندات آیا منابع تعيين شده در دسترس دستياران قرار دارد؟  09

 >91% مشاهده مستندات آیا دستياران مطابق برنامه ارزیابی شده اند؟  08

 >71% پرسشنامه اساتيد-دستياران ميزان رضایت دستياران و استادان از برنامه؟  21

 

  


