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  :اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
  دانشگاه علوم پزشكي      رتبة دنشگاهي      نام و نام خانوادگي

  ايران      ديار                                         استا       محمد تقي قضاوي              دكتر *
  تهران        دانشيار      بابك سياوشيدكتر *
   شهيد بهشتي        استاديار    منوچهر وحيد فرهمنديدكتر *
  ايران        دانشيار      مسعود نوروزيدكتر *
  ايران                   استاديار                               دكتر منصور ابوالقاسميان             *
  استاديار                                          ايران         دكتر كاوه قرني زاده                    *
  استاديار                                          ايران        دكتر علي يگانه                            *
  تهران        دانشيار    كوهيداريوش گوران سواد دكتر*
  تهران        استاد      محمد رضا گيتي دكتر*
  شهيد بهشتي        دانشيار    زاده حميدرضا سيد حسيندكتر*
  شهيد بهشتي        استاد    علي اكبراسماعيلي جاه دكتر*
  تهران            دكتر سيد محمد جواد مرتضوي*
  ايران              دكتر مرتضي كلهر*

  :برنامه ريزي آموزشياسامي همكاران كميسيون تدوين و 
دكتر مهرداد : ، نمايندگان منتخب دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي دبير شورا  و ضيايي معاون آموزشيدكترسيد امير محسن 

،دكتر عليرضا  معاون حوزه ارزشيابي واعتباربخشيدكترسيدعلي صفوي نائيني ، )معاون واحدتدوين وبرنامه ريزي آموزشي(حق ازلي 
،دكتر مريم  دكتر ولي اله حسني،دكتر الدن حقيقي ، دكتر علي حميدي مدني ،دكتر حبيب اله پيروي،دكتر علي حائري  ،تياستقام

دكتر زهرا فردي آذر ،دكتر مجيد فروردين ،دكتر محمد مهدي قاسمي ، دكتر عبدالجليل كالنتر هرمزي ، دكتر رضا لباف رسوليان ، 
: دكترناصر كالنتري ،نماينده سازمان نظام پزشكي :،نماينده معاونت بهداشت  لهه ملكان راد،ودكترا قاسمي ،دكتر وحيد عشوريون 

دكتر محمد علي ) روانپزشكي(دكتر عمران رزاقي )زنان وزايمان(دكتر اشرف آل ياسين  :، دبيران هيئت ممتحنه  دكتر داوود امي 
)  بيهوشي (سيد سجاد رضوي دكتر  )كودكان( ي اكبر سياري دكترعل )داخلي(محمد رضا شكيبي  دكتر  )جراحي عمومي(محققي  

 وكارشناس كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي ريحانه بنازادگان وكارشناس برنامه نوشين آگاهي

  :سامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي ا
شوراي كميته فني آزمونها  وامور دستياري دبيرخانه  مديرزاده آبتين حيدر ،دكتر  ضيايي معاون آموزشيدكترسيد امير محسن 

 شهيد بهشتي ونماينده منتخب وزير عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ،دكتر حبيب اهللا پيرويتخصصي آموزش پزشكي و
 وبرنامه ريزي آموزشي،معاون واحدتدوين ، دكتر مهرداد حق ازلي معاون حوزه ارزشيابي واعتباربخشي،دكترسيدعلي صفوي نائيني 

رئيس دانشكده پزشكي ، دكتر امير حسين امامي  دانشگاههاي علوم پزشكي كشور گسترشدبيرشوراي طبري دكتراحمدخالق نژاد
، دكتر رئيس دانشكده پزشكي ايران، دكتر مسعود ناصري پورشهيدبهشتي رئيس دانشكده پزشكيخانم دكتر جورجاني  تهران ،

و نماينده منتخب وزير، رئيس دانشكده پزشكي اصفهان ،دكتر محمد رضا صبري كده پزشكي شيرازرئيس دانشمحمود نجابت 
،دكتر بهرام ست دانشكده پزشكي مازندرانسرپر، دكتر مجيد رضا شيخ رضايي رئيس دانشكده پزشكي يزد سيد مهدي كالنتردكتر

، دكتر جالل خير خواه  رئيس رئيس دانشكده پزشكي تبريزم شكوري ،دكتر سيد كاظرئيس دانشكده پزشكي كردستاننيكخو
رئيس دانشكده ، دكتر سيد جالل هاشمي رئيس دانشكده پزشكي شهركردفرامرز محمد علي بيگي ، دكتر  دانشكده پزشكي گيالن

، دكتر ئيس دانشكده پزشكي همدانر،دكتر محمد علي امير زرگررئيس دانشكده پزشكي مشهد، دكترعليرضا خويي پزشكي اهواز
رئيس دكتر قاسم ميري علي آباد  ،رئيس دانشكده پزشكي بابل، دكتر جان محمدي رئيس دانشكده پزشكي اراك  حسن صلحي

رئيس دانشكده ي ، دكترمحمد رضا شكيب دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي، خانم دكتر طاهره چنگيز  دانشكده پزشكي زاهدان
شهيد  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي، دكتر سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي نماينده منتخب وزيرپزشكي كرمان و

دكتر عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و نماينده منتخب وزير،، دكترمحمد رضا ظفرقندي بهشتي ونماينده منتخب وزير
دكترنيره اسالمي    ،عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و نماينده منتخب وزيرسيد محمد تقي طباطبايي  

  كارشناس دبيرخانه شوراي اموزش پزشكي و تخصصي 
     :اند اسامي مدعوين ديگر كه در تدوين برنامه مشاركت داشته

دكتر تقي  - )ارتوپدي( اميليلو سدكتر سام حاجي ع-) ارتوپدي(خدامرادجمشيديدكتر- )ارتوپدي(دكتر داوود جعفري 
  )ارتوپدي(بغدادي
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  : مقدمه 

  
  
  
  

  :  انگليسي و به فارسي دورهعنوان 

  
  
 

   : دوره تعريف
 

 
 
 
 
 

    :دوره به  متخصصين مجاز ورود 
  
  
  

  : طول دوره آموزش

  
 
 
 
 

  

  جراحي هيپ ولگن 

 Fellowship in Hip &Pelvis Surgery 

احي هيپ و لگن از رشته تخصصي ارتوپدي منشعب شده و دانش آموختگان آن در دوره تكميلي تخصصي جر
پيشگيري،تشخيص،درمان و مراقبت از بيماران مبتال به ضايعات مفصل هيپ و لگن فعاليت خواهند داشت و دانش و 

 .واهند دادپژوهشي وخدمات سالمتي در اختيار جامعه قرار خ ،مهارتهاي تخصصي خود را در زمينه هاي آموزشي 

  .ماه است 18 طول آموزش در اين دوره تكميلي تخصصي 

 دارندگان داراي دانشنامه تخصصي  ارتوپدي

 

نقش اساسي در حركت انسان  به بدن و اندام فوقانيفصل هيپ و حلقه لگن به عنوان متصل كننده اندام تحتانيم
طور و كيفيت زندگي را به  يحركتبيماري ها و عوارض مفصل هيپ و لگن مي تواند توانايي هاي . وتوانايي راه رفتن دارد

ك هاي درمان و نيز ميزان نيتكپيشرفت هاي سريع و خارق العاده در علوم وروشهاي جراحي ،.تقليل دهد  قابل توجهي
اطالعات مورد نياز براي درمان عوارض هيپ ولگن را بسيار پيچيده كرده است،پيچيدگي هاي فوق در حدي است كه 

ين برنامه هاي تخصصي ارتوپدي نميتوانند تبحر كافي در درمان فارغ التحصيالن رشته ارتوپدي حتي در موفق تر
محدوديت و با عوارض غير قابل قبول پيدا نمايند و لذا درمان هاي انجام شده مي تواند را مشكالت مفصل هيپ و لگن 

ن در ايجاد آن نقش دانشگاههاي معتبر جها به همين دليل است باشدهمراه هاي حركتي ناخواسته براي بيماران 
  . دارنداساسي 
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   :دوره در جهان وايران  تاريخچه وسيرتكاملي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :ز به اين دوره داليل نيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در جهان 
به دليل تاثير شديد و  شروع هيپمادرزادي  هاي در رفتگي مانندهاي مادرزادي  تالش براي بازسازي مفصل هيپ از درمان بيماري

 Judet دكتر بازسازي مفصل توسط بزرگاني از جملهميالدي درمان هاي  ۱۹۴۰هاي  از سالضايعات مفصل هيپ بر زندگي اجتماعي 

نخستين تجربه موفق بازسازي مفصل هيپ با آرتروپالستي .در انگليس شروع گرديده است  John Charnleyدر فرانسه و دكتر 

مله نيويورك از جدر جهان در آمريكاي شمالي تجربيات موفق اروپا تكرار و مراكز بزرگي . انجام شد John Charnley دكترتوسط 

ها آقاي دكتر افتخار  ادامه دهنده و تكميل كننده تجربيات و تحقيقات اروپا شدند از جمله افراد برجسته در گسترش اين تكنيك

  .در انگلستان دريافت و در آمريكاي شمالي گسترش دادند Charnely  .Johnدكترآموزش و تجربه خود را ازكه . باشند مي

  در ايران
درمان  با ارايه تجربيات موفق خود،اروپا از آمريكاي شمالي و  دوره ديده ايراني بازگشت متخصصين ارتوپدبا  ال قبلس ۵۰از حدود 

در  ۱۳۳۷با تاسيس بيمارستان شفا يحيائيان در سال همزمان گذاري نمودند كه  هاي مفصل هيپ و لگن در ايران را پايه بيماري

ه در اين كريج به تعداد افرادي دهاي مفصل هيپ به ت بابيمارياز مردم به درمانهاي پيچيده و نيافزايش جمعيت با . تهران بوده است

اند  دوره هاي تكميلي تخصصي خود را در مراكز معتبر آمريكاي شمالي و اروپا گذرانده ًاكه اكثر شدزمينه فعاليت دارند افزوده 

مشاركت موثر  كشورنيازمند در حال حاضر مراكز دانشگاهي  بيماران خوشبختانه با افزايش مهارت و دانش اين رشته و حجم باالي.

در تربيت نيروي با تجربه داشته و با چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلي و بين المللي در توليد دانش اين رشته نيز سهيم 

  .باشند مي

 
نتيجه باال رفتن اميد به زندگي و نيز صنعتي شدن در افزايش روز افزون بيماران مبتال به ضايعات مفصل هيپ و لگن كه در  -

تي هيپ سراسر كشور تقاضاي آرتروپالس سال دربيمار در 50000براساس آمارغير رسمي حدود . كشور اتفاق افتاده است 
 . دارند

باال رفتن ميانگين عمر در كشور تعداد افرادي كه بدليل درد ناشي از استئوآرتريت هيپ جوياي درمان هستند در حال افزايش  -
 . آرتروپالستي در كشور انجام ميگردد 35000تا  30000زده ميشود در حال حاضر حدود  كه تخمين. است

م درمان تيسبار بزرگي از نظر درمان شكستگي هاي لگن و هيپ بر سماي بزرگ صنعتي شدن و افزايش ميزان تصادفات و ترو -
 . شود  ديده مييك سوم تصادفات سنگين جاده اي ضايعات لگن و مفصل هيپ به طوري كه كشور وارد آورده است كه 

و لگن منجر به افزايش تعداد  جراحي هيپكافي دربدون تجربه  ينقديمي و غيراستاندارد نيز بدست متخصص درمانهاي -
 . ميگردد مي باشند ماندگاربيماراني كه نتيجه درماني غيرقابل قبولي داشته و داراي معلوليتهاي 

را گذرانده باشند در اكثر  هيپ و لگنهاي استاندارد تكميلي جراحي  علمي كه دوره هيات بدليل كمبود حضور اعضاي -
و مهارتهاي الزم براي درمانهاي استاندارد جراحي هيپ و دانشگاههاي علوم پزشكي فارغ التحصيالن رشته ارتوپدي دانش 

 .مي آورند نلگن را بدست 

ور زمينه ساز انجام پروژه هاي تحقيقاتي متعددي است كه مي تواند در زمينه ملي و بين المللي به راه اندازي اين دوره در كش -
 . توليد علم كمك نمايد

اندازي گسترش رشته هاي  سياستگذاري ، راهكميته  در تخصصيتكميلي راه اندازي و تداوم تربيت نيرو در اين مقطع  -
 . مورد تاييد قرار گرفته است  23/7/93تخصصي و دوره هاي تكميلي تخصصي و فوق تخصصي پزشكي در تاريخ

ل پيشگيري و نيز ا گسترش منطقي و مطابق با نياز اين دوره روشهاي علمي در پيشگيري بيماريهاي قابانتظار مي رود كه ب -
 .درمانهاي استاندارد در كشور توسعه يابد تا معلوليتهاي ناشي از درمان غير استاندارد كاهش يابد 
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  : ده سال آيندهدوره در  در اين متخصصحدود نياز به تربيت 
  
  
  
  
  

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

  
  
  

                                                                                   :Mission):ماموريت(رسالت 
 

  
  
  

                                                                            :Vision):چشم انداز(دورنما
  

                    
 

                    

  
                                            Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

  يژ
  
  
  
  
  

  
  

 :در تدوين اين برنامه ، بر ارزش هاي زير تاكيد مي شود
باتوجه به اينكه بيماران نيازمند به درمان در اين رشته مجموعه اي از جمعيت جوان، ميانسال و مسن مي باشند ، بهبود 

 . و جامع نگري فلسفه اصلي ايجاد اين رشته است كيفيت زندگي در تمام مقاطع سني ، توزيع عادالنه درمان 

مسئوليت . تربيت نيروهاي آماده به دانش روز و داراي مهارتهاي مورد نياز براي درمانهاي استاندارد مي باشدرسالت اين دوره 
 فارغ د جامعه در حيطه تخصصي جراحي هيپ و لگن زيربناي آموزش اين دوره است، پذيري و حساس بودن به سالمت افرا

در زمينه هاي پيشگيري ، تشخيص ، درمان ، آموزش و پژوهش در  اين رشته توانمندي هاي تخصصي خود را التحصيالن 
 .اختيار افراد جامعه قرار دهند 

توليدات  –پيش بيني ميشود با راه اندازي اين دوره در كشور در ده سال آينده ايران بتواند از لحاظ استانداردهاي آموزش 
در سطح قابل قبول نسبت به كشورهاي  منطقه وبرتر اول كشورهاي پژوهشي و ارائه خدمات پزشكي به مردم در رديف 

 . باتجربه باالي دنيا قرار گيرد 

 :انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره قادر باشند
با بيماران ، همراهان بيماران ، اعضاي تيم سالمت و مسئولين سالمت ، براي رفع مشكل بيمار يا جامعه ارتباط موثر و مناسب حرفه اي * 

  . برقرار نمايند 
  . با اخذ شرح حال ، انجام معاينات و ارزيابي هاي باليني و پاراكلينيكي بيماري را تشخيص دهند * 
ي پيشگيري ، تشخيصي ، درماني و مراقبتي مناسب را براي بيماران انتخاب و آنها را با تسلط و مهارت كافي جهت رويكردها و روش ها* 

  . رفع مشكل بيمار بكار گيرند 
در آموزش رده هاي مختلف اعم از بيماران و همراهان آنها ، جامعه عمومي و جامعه دانشگاهي در زمينه تخصصي مربوطه توانايي كافي * 

  . ه باشند داشت
  . در نظام پژوهشي كشوري همكاري و تعامل سازنده داشته باشند * 
  . رشته ها و دوره هاي مختلف تعامل سازنده داشته باشند  نبا متخصصي* 
  . با پيشنهاد يا بكارگيري راهكارهاي مختلف در ارتقاي وضعيت سالمت جامعه نقش موثر ايفا نمايند * 
 مرتبط با  اخالق حرفه اي را رعايت نماينددر كليه اقدامات ، مسائل * 

ياز به مراكز تربيت متخصص در ده سال آينده نتخمين زده ميشود كه باتوجه به پراكندگي دانشگاهها علوم پزشكي و رشد 
تعداد تقريبي . نفر براي كادر آموزش در دانشگاههاي علوم پزشكي خواهد بود  20نيروي آموزش ديده در اين دوره حداقل 

 . نفر تخمين زده ميشود  50مورد نياز در كادر درماني حداقل 
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                                                                    :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش 
   
   

  
  

                                                                  :Tasks:دانش آموختگان حرفه اي يفاوظ
  

   .شود   شفاف تعدادي وظيفه مشخص ميدر اينجا براي هر نقش ، به صورت كامالً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

  : دانش آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در جامعه ايفاي نقش مي نمايند 
  تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي  -شگيري پي* 
  آموزشي * 
  پژوهشي * 
  مشاوره اي * 
  مديريتي* 

  :وظايف حرفه اي دانش آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زير است
  : درماني ـ مراقبتي  تشخيصي ـ شگيري ـپي در نقش

برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران ، همراهان بيماران ، اعضاي تيم سالمت و مسئولين مددكاري و در صورت نياز مسئولين * 
 .نظام سالمت جهت رفع مشكل بيمار 

  . تشكيل پرونده پزشكي براي بيماران * 
  .صصي و ثبت يافته ها در پرونده اخذ شرح حال و انجام معاينات تخ* 
  .درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي تشخيصي * 
  . مجاز مندرج در اين برنامه )  Diagnostic procedures( انجام رويه هاي تشخيصي * 
  .  درخواست مشاوره هاي تخصصي موردنياز * 
  . تشخيص بيماري و ثبت آن در پرونده * 
) تسكيني يا حمايتي ( يا كونسراتيو  curativeماني اعم از درمان هاي دارويي ، جراحي يا توانبخشي ، انتخاب رويكرد مناسب در* 

  . براي بيماران و بكارگيري آن تا حد مجاز مرتبط با رشته براي آنها 
  .تجويز منطقي دارو در درمان هاي دارويي * 
  . تجويز اقدامات توانبخشي موردنياز * 
  . در صورت نياز ارجاع آنها پيگيري بيماران و * 
  . ثبت اطالعات و تنظيم مدارك پزشكي مرتبط * 
  

  : در نقش آموزشي 
  . آموزش بيماران ، همراهان ، اعضاي تيم سالمت ، دانشگاهيان و جامعه در صورت نياز * 
  .مشاركت در تدوين متون آموزشي و دستورالعمل ها در حيطه تخصصي مرتبط با نظام سالمت * 
  

  : قش مشاوره اي در ن
  .ارائه مشاوره تخصصي به بيماران ، همراهان ، متخصصين ديگر ، مديران نظام سالمت و مراجع و سازمان هاي قانوني * 
  

  : در نقش پژوهشي 
  .همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت و دانشگاهي * 
  .نشر يا گزارش نتايج تحقيقات انجام شده به مسئولين نظام سالمت * 
  . گزارش بيماري ها و مشكالت سالمتي مربوط به حيطه تخصصي در جامعه و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولين نظام سالمت  *
  

  : در نقش مديريتي 
 رهبري و مديريت تيم سالمت در حيطه تخصصي مربوطه*
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      :Expected Competencies & Procedural Skills    :مورد انتظار ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها
  (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها: الف   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : گردآوري و ثبت اطالعات 
 موثر حرفه ايبرقراري ارتباط 

 تخصصي اخذ شرح حال

 بيماران تخصصي ي و معاينهارزياب  

 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي

 وتنظيم مدارك پزشكي تشكيل پرونده ، ثبت اطالعات

  :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا
 تفسيرآزمايشات پاراكلينيكي  -

 ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي   -

 استنتاج و قضاوت باليني  -

 تشخيص بيماري -

 بيمار حل مساله  جهت تصميم گيري باليني -

  ): Patient Management( اداره بيمار  -
 ) Patient care( مراقبت از بيمار  -

 ) order نوشتن  نسخه دارويي و (تجويز منطقي دارو   -

 و اجراي آن براي بيمار تشخيصي ـ درماني  نتخاب مناسبترين رويكردا -

 مشاوره پزشكي و ارائه درخواست  -

 ارجاع بيمار هاي الزم و  ماهنگيايجاده -

 آموزش بيمار  -

 پيگيري بيمار  -

  
  : توانمندي هاي ديگر  -
 پژوهش  -

  رهبري -

 ارائه مشاوره هاي تخصصي -

 بيماران  ودفاع از حقوق حمايت -

 طبابت مبتني بر شواهد -

 كيياستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترون -

 پايش سالمت جامعه -

ن در طول دوره تخصصي خود ، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب ودر مقاطع باالتر بر آن ها مسـلط  دستيارا:تذكر  -
  .خواهند شد
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  : )درماني  –اقدامات تشخيصي (عمليمهارت هاي : ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ارند باز دارنده ديا تداخل  در انجام بعضي پروسيجرها همپوشانيكه با اين دوره  ياسامي رشته ها يا دوره هاي
  
  

  
  

  
  

                                                             :Educational Strategies  :آموزشي  راهبردهاي
.   

  
  

  
  

  

 

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

  
  
  
  
  

 :اين برنامه بر راهبردهاي زير استوار است
  انشجو و استادمحوري تلفيقي از د                   ) task based( يادگيري مبتني بر وظايف 
  )  community oriented( يادگيري جامعه نگر     ) problem based( يادگيري مبتني بر مشكل 
  )  hospital based( آموزش بيمارستاني     ) subject directed( يادگيري مبتني بر موضوع 
  يادگيري سيستماتيك     ) evidence based( يادگيري مبتني بر شواهد 

    سيپلينري همراه با ادغام موضوعي در صورت نيازديمولتي  

  : در اين دوره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شد 
 *self education, self study   
  اع كنفرانس هاي داخل بخشي ، بين بخشي ، بيمارستاني ، بين رشته اي و بين دانشگاهي انو* 
  ـ  Case Presentationبحث در گروه هاي كوچك ـ كارگاه هاي آموزشي ـ ژورنال كالب و كتاب خواني ـ * 
وزش سرپايي ـ گزارش صبحگاهي ـ راندهاي كاري و آموزشي ـ انجام مشاوره هاي تخصصي همراه با استاد ـ آم* 

  آموزش در اتاق عمل يا اتاق پروسيجر ـ كليشه خواني ـ تحليل بيماران دشوار 
  . استفاده از تكنيك هاي آموزش از راه دور بر حسب امكانات * 
  .مشاركت در آموزش رده هاي پايين تر * 
  .روش و فنون آموزشي ديگر بر حسب نياز و اهداف آموزشي * 

دوره هاي تكميلي تخصصي ارتوپدي كودكان و جراحي تومورهاي سيستم :همپوشاني در انجام بعضي پروسيجرها:الف
  اسكلتي عضالني

  
 ندارد :تداخل حرفه اي:ب

  كل دفعات انجام مستقل  كمك در انجام مشاهده )Procedure(پروسيجر  رديف
  90  30  30 30 آرتروپالستي مفصل هيپ 1
  15  5  5 5 د هيپجدآرتروپالستي م 2
  60  20  20 20 همي آرتروپالستي براي شكستگي 3
  60  20  20 20 ثابت كردن شكستگيهاي اطراف هيپ و لگن 4

درمان جوش نخوردگيها و يا بدخوش خوردگيهاي  5
  45  15  15  15  شكستگي هيپ و لگن 

  30  10  10 10 در جوانانHip preservingانجام جراحي  6
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    :ساختار كلي دوره آموزشي
  

بخش ، واحد يا عرصه 
  آموزش

  مدت زمان  ـ اقدامات محتوي
  )ماه ( 

خصصي هيپ ت درمانگاه
  و لگن 

ويزيت بيماران سرپايي، پيگيري بيماران درمان شده اعم از 
درمان طبي و يا جراحي ، آماده سازي بيمار براي بستري 
شدن ، ارائه آموزش هاي الزم به بيماران و همراهان، 

  مشاركت در برنامه هاي پژوهشي

روز در  يكحداقل (ماه  18
   ) هفته

اتاق عمل تخصصي هيپ 
   و لگن

شركت در عمل هاي جراحي بصورت مشاهده ، كمك يا انجام 
  و گروه   مستقل ، طبق برنامه تنظيمي بخش

حداقل دو روز در (ماه  18
   )هفته

وزش ـــويزيت بيماران بستري شده ـ مراقبت از بيماران ـ آم  بخش بستري
  رده هاي پايين تر و اقدامات ديگر طبق برنامه هاي تنظيمي بخش 

  )ر طول هفتهد(ماه   18

شركت در عمل هاي جراحي بصورت مشاهده ، كمك يا انجام   اورژانسهاي هيپ و لگن 
  و گروه   مستقل ، طبق برنامه تنظيمي بخش

  در طول دوره ماه  18

 :عناوين دروس اعم از عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

1.Anatomy of hip and pelvis 

2.Biomechanics of hip and pelvis 

3.Gait and limp  

4.Physiology of cartilage – osteoarthritis 

5.Circulation of femoral head – pelvis 

6. Fractures – Dislocation of hip and pelvis 

7.Management of multiple trauma patients (ATLS) 

8.Primary hip arthroplasty  

9.Revision hip arthroplasty  

10.Developmental  disorders of hip and pelvis 

11. Femoro-acetabular  impingement  

12.Dysplasia  of the  hip  

13.Osteotomies of hip and pelvis 

14.Surgical hip dislocation, indications and techniques 

15.Hip preserving surgeries  

16.Hip arthrodesis 
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  :رشته انتظار مي رود از دستياران و دانش آموختگان اين
  در حوزه نوع دوستي -الف
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند )1

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

 .در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي،  رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند )3

 .رف نماينددر تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي ص )4

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

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

  در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت -ب
  .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )1
 .به سواالت بيماران پاسخ دهند )2

 .بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهنداطالعات مربوط به وضعيت  )3

 .داشته باشندسازنده  از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل  )4

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

 . صي درماني از بيماران اجازه بگيرندبراي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخي )6

در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز بهبود كيفيت زنـدگي بـه    )7
 .طور مناسب به بيماران آموزش دهند

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

 .رازدارباشند )3

 .مار را رعايت نمايند حريم خصوصي بي )4

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

 .نام ومشخصات وي را با احترام يادكنندبيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ،  )2

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

 .بيمار،همكاران و كادر تيم درماني احترام بگذارندبه همراهان  )4

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

 در حوزه تعالي شغلي -ه

  .انتقاد پذير باشند )1
 .محدوديت هاي علمي خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و كمك بخواهند )2

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

 . امات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهنداقد )4

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

 :ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي

I -اصول اخالق حرفه اي 
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 .)لطفاًراهكارهاي پيشنهادي را دقيقاً مطالعه كنيد ومواردي را كه با دوره انطباق ندارد حذف نمائيد( 
، دستياران، در راستاي تحكيم اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي با كمك استادان خود در جهت انتظار ميرود

 :اقدامات زير تالش نمايند

  :مناسب  (Setting)كمك به فراهم كردن شرايط  فيزيكي 
 پرده و پاراوان فراهم ساختن شرايط مناسب براي انجام امور شخصي وخصوصي در محيط هاي آموزشي ودرماني  نظيراستفاده از 

  در هنگام معاينات وغيره
  و بيمار ) دستيار(حضور يك پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم او در كليه معاينات پزشكي در كنار پزشك  
 مثالًمادروكودك در بخش هاي كودكان(فراهم كردن سيستم هم اتاقي بيمار و همراه( 

 اي ديني وفرهنگي بيماران ،همراهان ،استادان وفراگيران نظير فراهم ايجاد محيط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور ه
 ساختن محل نمازونيايش براي متقاضيان

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

 .جهيزات وترخيص بيماران به طوري كه بيماران سردرگم نشوند و امور را به آساني طي كنند، تامين دارو ، ت

 تكريم مراجعين و كاركنان بيمارستان ها 

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

 كمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي :
 مشاركت در ايجاد جو صميمي و احترام آميز در محيط هاي آموزشي  
 تالش در جهت حذف هرگونه تهديد و تحقير در محيط هاي آموزشي  
  همكاري هاي مناسب و موثربين بخشي و بين رشته اي 

 سازمان دهي و مشاركت در كارهاي تيمي 

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

 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي 

  مشاركت فعال در تقويتRole modeling 

  تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي 

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

 ماعي استادان،دانشجويان واعضاي تيم سالمترعايت حقوق مادي ،معنوي واجت 

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

 ، در تمام شرايط) اقتصادي اجتماعي

 جلب اعتماد واطمينان بيمار در جهت رعايت حقوق وي  
 پيش سالمي ، خوشرويي ، همدردي ، اميد دادن ، و غيره: رتباط اجتماعي مناسب با بيماران نظيرا  
 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط 

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

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

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

II-ومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشيراهكارهاي عم:   
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 توجه به بهداشت فردي بيماران. 

 يت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي و كاريتوجه به كميت و كيف 

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

  توجه به ايمني بيمار(Patient Safety)  دركليه ي اقدامات تشخيصي ودرماني 

 ايش كليه بيماران متقاضي ، با هر آيين و مذهب در بخش ، به ويژه ،براي كمك درفراهم كردن شرايط آسان براي نماز و ني
 .بيماران در حال استراحت مطلق 

  احترام به شخصيت بيماران در كليه شرايط. 

 پوشش مناسب بيماران در هنگام معاينات پزشكي 

 احترام و توجه به همراهان و خانواده بيماران 

 ات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي  ونوع پوشش بيمه اي بيماران و اجتناب از تجويز هرگونه دارو ، آزمايش و تجهيز
 درخواست آزمايشات گران قيمت غيرضروري

 استفاده مناسب از دفترچه و تسهيالت بيمه اي بيماران 

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

 ه و جلب رضايت بيماران براي انجام معاينات و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و درمانياخذ اجاز 

 رعايت استقالل و آزادي بيماران در تصميم گيري ها 

   بيماران ) راز(خودداري از افشاي مسائل خصوصي 

  بستري وغيرهمدت تقريبي  –هزينه ها :ارئه ي اطالعات الزم به بيماران در باره ي مسائل تشخيصي درماني نظير 

  :به معناي   STEEPدرمجموع ،رعايت 
  به بيماران  (safe)ا رائه ي خدمات ايمن   -
 به بيماران  (Timely)ارائه ي خدمت به موقع   -

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

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

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

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

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

 ن تر و دانشجويانمشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران سال پايي  
  آموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران ، مقرراتDress Code تر و و مقررات اخالقي بخش به دستياران سال پايين

 فراگيران ديگر

  گزارشات صبحگاهي ، راندها ، : اشاره مستمر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها و فرآيند هاي آموزشي نظري و عملي نظير
  س ها ، درمانگاه ها و اتاق هاي عمل كنفران

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

  فراهم كردن شرايط بحث و موشكافي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات و خطاهاي پزشكي Malpractices ) ( پيش آمده در
 ، دستياران و فراگيران ديگرجلسات هفتگي با حضور استادان

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

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

 گانبرخورد احترام آميز با اجساد فوت شد 

 همدردي با خانواده فوت شدگان 

  نگهداري و حفظ اعضاي بدن بيماران ، عملكرد طبيعي اندام ها و حفظ زيبايي بيماران تا حدي كه دانش و فناوري روز اجازه مي
 دهد
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 احترام به حقوق جنين ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرايطي كه مجوز اخالقي و شرعي براي ختم حاملگي نيست 

 دن به وقت هاي طاليي كمك به بيماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس بيمار براي اهميت دا
 زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود

 تجويز منطقي دارو و در خواست هاي پارا كلينيك 

  رعايتClinical Governance  يصي درمانيدر كليه ي تصميم گيري هاي باليني ، تجويز ها واقدامات تشخ 

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

كشيك و نظارت بر حضور ساير فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت ، پيگيري تلفني و حضوردر ) و غيره  –سي پي سي  –بورد 
ها ، سركشي به درمانگاه ها و اورژانس ها و نظاير آن ، به منظور ايجاد تدريجي مسئوليت پذيري اجتماعي  در خود وفراگيران 

  ديگر
 حضور به موقع بر بالين بيماران اورژانس  
  از طريق رعايت ) باط عملكرد ارتباطي اجتماعي ، نحوه پوشش ، نظم  و انض( توجه به عملكرد عمومي خود و فراگيران ديگرنظير

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

 اخذ شرح حال ومعاينات تخصصي بيماران ، درخواست منطقي ( توجه اكيد به عملكرد تخصصي خود و فراگيران ديگرنظير
، استنتاج و قضاوت باليني ، تشخيص بيماري ، تصميم گيري هاي  آزمايشات ، تفسير و ادغام يافته ها ي باليني و پارا كلينيكي

باليني ، تجويز منطقي دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درماني ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي ، ارجاع بيماران ، اقدامات 
ادن به تكميل مستمرالگ بوك و از طريق اهميت د) پژوهشي ، استفاده از رايانه و نرم افزار هاي تخصصي و پيگيري بيماران 

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

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

 وانجام روش هايي كه دستياران به آن تسلط ندارند اجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران. 

  اهميت دادن به نحوه تكميل و تنظيم پرونده ها ي پزشكي ، به طوري كه در حال حاضر و آينده به سهولت قابل استفاده باشند . 
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                        :References:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است 

                                                           
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  توضيح
وجود،توسط مدرمواردي كه طبق مقررات ،آزمون هاي ارتقا وپاياني انجام مي شود ،منابع آزمونهابر اساس آئين نامه هاي  )1

   .اجراي اين برنامه راهنمايي است براي ذكرشده دراين صفحه تعيين خواهد شد ومنابع هيئت ممتحنه دوره
  . در دسترس است شده  در مورد كتب ، منظور آخرين نسخه چاپ) 2
  .شوند  در مورد مجالت ، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر مي) 3
 

  
  
 

  :كتب اصلي-الف
1-Hip, Preservation, Replacement, Revision   
2- Campbelle's Operative Orthopaedics 
3- Rockwood & Green Fractures and dislocation ( Hip and Pelvis) 
4-Physical Examination of the hip and pelvis 
5. The Adult Hip (Callaghan) 

  
  
  :مجالت اصلي -ب

1-Journal of arthroplasty (JOA) 
2-Journal of Bone and Joint surgery (JBJS) 
3-Clinical orthopedics and related research (CORR)  
5. The Bone and Joint Journal 
67. Hip International 
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                                                                               :Student Assessment:ارزيابي دستيار
  
  
  
  
  
  

                                                                            :شرح وظايف دستياران
  
  
  
  

  
  
  

  
   )  :رتبه –گرايش –تعداد (اقل هيئت علمي مورد نياز حد

  
  
  
  

  :براي اجراي برنامه  مورد نيازيا آموزش ديده  ديده دورهكاركنان 
  
  
  

  :مورد نياز تخصصي  فضاهاي

  
  
 
 

 :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
روشهاي درجه و ساير  360آزمون  -Logbookارزيابي  - ارزيابي مقاله - OSCE-  DOPS -شفاهي – كتبي

performance base    
            

  پذيرش حداقل دو مقاله در مجالت معتبر علمي پژوهشي  
  

  :(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 

 5با حداقل  هيپ و لگن دوره تكميلي تخصصي جراحي و تاييد شدهداراي مدرك رسميكه نفر هيات علمي دوحداقل
 .لمي دانشياري باشديك نفر از آنها داراي مرتبة ع يا و ار در اين زمينه با تاييد مدير گروهكسال سابقه 

 .، همان كاركناني هستند كه بطور معمول در بيمارستان هاي آموزشي حضور دارند كاركنان مورد نياز 

 

  : فضاهاي تخصصي موردنياز اين دوره كه بايد در دانشگاه مجري در دسترس باشند عبارتند از 
  ICU- بخشي و توان طب فيزيكيمركز  ––كاردرماني  –فيزيوتراپي  –اورژانس و بخش ارتوپدي  –درمانگاه  –اتاق عمل 

 

  : نمايد عبارتند از  مواردي كه گروه بر آن تاكيد مي.هاي مربوطه آورده شده استنامهشرح وظايف قانوني دستياران در آئين
  ويزيت روزانه بيماران  -
 تخصصي هاي فوق انجام مشاوره -

 ارائه  كنفرانس يا ژورنال كالب در طول دوره  -

 وز در هفتهر ودمقيم كشيك شركت در برنامه هاي  -

 تحقيقاتي مشاركت در يك پروژه  -

 مقاله پژوهشي در طي دوره سهنگارش  -

 بخششركت در برنامه هاي آموزشي وپژوهشي طبق برنامه تنظيمي  -
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  :در سال  د نيازمور هاي اصلي يتعداد بيمارحداقل  تنوع و
  
  
  
  
  
  
  

  :براي تربيت يك دستيار ورودي  تعداد تخت مورد نياز
  

  

  
  

   :مورد نياز تجهيزات تخصصي

  

  
  :مورد نياز  يا تخصص هاي رشته هاي تخصصي

  
  
  
  

  :كه مجاز به اجراي برنامه هستند ييمعيارهاي دانشگاهها
  
  
  
 

  :نقش دانش آموختگان در سيستم ارجاع و پزشكي خانواده
    

 CT scan -راديولوژي پرتابل –ست هاي جراحي هيپ و لگن–C-Arm( Image intensifier) –ت جراحي ارتوپدي تخ

   .در بيمارستان موجود باشد

  :تخصص هاي مورد نياز
طب فيزيكي و  –پاتولوژي   –داخلي  -جراحي عمومي-)در دانشگاه در دسترس  باشد(جراحي عروق –خصص راديولوژي تم

 بيهوشي  - توانبخشي

  : دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است كه داراي ويژگي هاي زير باشد 
  . باشد  ارتوپدي تخصصي مورد تائيد در رشته رشته  داراي* 
  . تخصصي فارغ التحصيل داشته باشد رشته دوره ، در  15حداقل * 

 .واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه باشد

  

  تعداد   بيماري 
  90  آرتروپالستي مفصل هيپ 

  15  هيپ جدد آرتروپالستي م

  60  همي آرتروپالستي براي شكستگي 

  60  ثابت كردن شكستگيهاي اطراف هيپ و لگن 

  30  وش خوردگيهاي شكستگي هيپ و لگن جدرمان جوش نخوردگيها و يا بد

  30  در جوانان  Hip preservingانجام جراحي 

  به ازاي هر دستيارتخت20
  

 درارزشيابي هابر اساس كل دستياران موجود بخش مدنظر قرار خواهدگرفت:توضيح

  )ارجاع 4يا  3سطح(تشخيص و درمان بيماران هيپ و لگن ارجاعي از پزشك خانواده
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  :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
 :شرايط ارزشيابي برنامه -الف   

 
 
  
  
  :شيوه ارزشيابي برنامه-ب
  
  
  
  :ارزشيابي برنامه متولي-ج
  
  
  :برنامه باز نگرينحوه -د
  
  
  
  
  

  

 :ارزشيابي برنامه شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه

  
  
  
  

 :اين برنامه در شرايط زير ارز شيابي خواهد شد
  دوره از اجراي دوره3 سال يا 5گذشت-1
  تغييرات عمده فناوري-2
تصميم سياستگذاران اصلي مرتبط با برنامه-3

 نظر سنجي از هيئت علمي درگير برنامه،دستياران ودانش آموختگان با پرسشنامه هاي از قبل تدوين شده  
 ر خانهاستفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبي 

متولي ارزشيابي برنامه ،واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي با همكاري كميته تدوين 
 برنامه است

 :مراحل باز نگري اين برنامه به ترتيب زير است
  تحقيقات تطبيقي وعرصه اي ،پيشنهادات ونظرات صاحبنظرانگرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجي،  
 در خواست از دبير خانه جهت تشكيل كميته تدوين برنامه  
  طرح اطالعات گردآوري شده د ركميته تدوين برنامه  
 بازنگري در قسمتهاي مورد نياز برنامه وارائه پيش نويش برنامه جديد به كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي 

 مورد قبول است)چك ليست پيوست (وظ شده در چارچوب ارزشيابي برنامه دبيرخانه شاخص ها ومعيارهاي ملح
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  هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه
  .مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفته باشد ي برنامهضروري است ، *
  . هاي مجري رعايت شود  يابي مندرج است ، توسط دانشگاهي مورد ارز كه در برنامه طول دورهضروري است ، * 
  . ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد  به دوره دستياران وروديضروري است ، شرايط * 
  .، در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد  ظرفيت پذيرش دستيارضروري است ، * 
  . بيني شده است باشد  كه در برنامه پيش حدود نياز كلي كشوراستاي تامين ضروري است ، ظرفيت پذيرش دستيار در ر* 
ي مورد ارزيابي در اختيـار   هاي عمومي و اختصاصي مندرج در برنامه قابل قبولي ، منطق با توانمندي بوك الگ ضروري است دستياران* 

  . داشته باشند 
  .توسط استادان مربوطه پايش و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گردد تكميل و  به طور مستمربوك دستياران  ضروري است ، الگ* 
را بر اساس تعداد منـدرج در برنامـه انجـام داده باشـند و در      پروسيجرهاي الزمضروري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ، * 

  .بوك خود ثبت نموده و به امضاي استادان ناظر رسانده باشند  الگ
  . مندرج در برنامه ، استفاده شود  ها و فنون آموزشي روش% 70ها حداقل از  در آموزشضروري است ، * 
داشته ، وظايف خـود را تحـت    درمانگاه حضور فعالضروري است ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه در * 

  . در دسترس باشد  ها ي يا ماهانه درمانگاهي هفتگ برنامهنظر استادان ويا دستياران سال باالتر انجام دهند و 
هاي جراحي ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظـر اسـتادان ودسـتياران سـال      ضروري است ، دستياران دوره* 

ي هفتگي يا ماهانه  برنامهد اشته باشـند و   اتاقهاي پروسيجر حضور فعالودستياران دوره ها ي غير جراحي در  عمل اتاقباالتر در 
  .در دسترس باشد  هاي عمل اتاق

بخشي ، مشـاركت در   هاي درون هاي گزارش صبحگاهي ، كنفرانس ي تنظيمي بخش ، در برنامه ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه* 
در  هـا  ها يـا آنكـالي   كشيك ي هفتگي يا ماهانه برنامهها حضور فعال داشته باشـند و   ها يا آنكالي تر و كشيك هاي پايين آموزش رده

  . دسترس باشد 
هـاي كـاري يـا آموزشـي بيمـاران       هاي راندهاي آموزشـي ، ويزيـت   ي تنظيمي بخش ، در برنامه ضروري است ، دستياران ، طبق برنامه* 

  .بستري حضور فعال داشته باشند 
  . د گروه ارزياب باشد شده توسط دستياران ، مورد تائي تكميل هاي پزشكي كيفيت پروندهضروري است ، * 
مندر ج در برنامه را گذرانده و از رئيس بخش مربوطه گواهي  هاي چرخشي بخشضروري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ، * 

  .. دريافت نموده باشند ومستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود
شـده وجـود داشـته     ريزي و برنامه شده بيني مي از قبل پيشهاي عل همكاريهاي چرخشي  ضروري است ، بين بخش اصلي و بخش* 

  . ها باشند ، در دسترس باشد  باشد و مستنداتي كه مبين اين همكاري
  . را رعايت نمايند  Dress codeضروري است ، دستياران مقررات * 
  .آنها مورد تائيد گروه ارزياب قرار گيرد آگاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل  منشور حقوق بيمارانضروري است ، دستياران از * 
اعم از كتب و مجالت موردنياز دستياران و هيات علمي ، در قفسه كتاب بخش اصـلي در دسـترس آنـان     منابع درسيضروري است ، * 

  . باشد 
دات آن بـه گـروه ارزيـاب    قرار گيرندومسـتن  ارزيابيهاي مندرج در برنامه ، مورد  ضروري است ، دستياران در طول دوره خود به روش* 

  . ارائه شود
  .مشاركت داشته باشند  ي پژوهشي برنامهضروري است ، دستياران در طول دوره خود ، حداقل در يك * 
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هاي چرخشـي   هاي بخش ها ، گواهي تشكيل شود و نتايج ارزيابي پرونده آموزشيضروري است ، در بخش اصلي براي كليه دستياران * 
  . ، تشويقات ،تذكرات ومستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود 

ي منـدرج در برنامـه در    را بر اساس تعداد ، گرايش و رتبـه  هيات علمي موردنيازضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 
  .دات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد اختيار داشته باشد و مستن

را طبق مـوارد منـدرج در برنامـه در اختيـار داشـته       ديده موردنياز كاركنان دورهضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 
  .باشد 

ختصاصـي در بخـش و   كالس درس اختصاصي ، قفسه كتـاب ا : را از قبيل  فضاهاي آموزشي عمومي موردنيازضروري است ، دوره * 
  . كتابخانه عمومي بيمارستان ، مركز كامپيوتر و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد 

  .را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح  دانشگاه در اختيار داشته باشند  فضاهاي تخصصي موردنيازضروري است ، دوره ، * 
كننده به بيمارستان محل تحصيل دستياران ، بر اساس موارد منـدرج   ري و سرپايي مراجعهبست تعداد و تنوع بيمارانضروري است ، * 

  . در برنامه باشند 
  .در اختيار باشد ) در صورت نياز دوره ( تخت بستري فعال    شده در برنامه ، بيني ضروري است ، به ازاي هر دستيار به تعداد پيش* 
در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كيفيت تجهيزات ،مـورد تائيـد گـروه     مندرج تجهيزات موردنيازضروري است ، * 

  .ارزياب باشد 
  . حوزه ي ارزشيابي واعتباربخشي دبر خانهباشند  مورد تائيد قطعيهاي چرخشي ،  ضروري است ، بخش* 
  . باشد  هاي مندرج در برنامه مالكضروري است ، دانشگاه ذيربط ، واجد * 
  

ريزي آموزشي قرار گرفته و جهت پيگيري و اجرا در اختيـار   مورد تصويب كميسيون تدوين و برنامه موضوع ، 31استانداردهاي فوق ، در 
ضـمناً يـك نسـخه از آن در انتهـاي كليـه      . شود  واحد ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده مي

  . رده خواهد شد هاي مصوب آو برنامه
  

  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
  ريزي آموزشي كميسيون تدوين و برنامه                

  منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

هاي فوق تخصصي ـ دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ـ كميسيون تدوين و راهنماي تدوين برنامه دوره-1
 1388برنامه ريزي آموزشي ـ سال 
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  :...............................................برنامه آموزشي دورة تكميلي تخصصي
  :...............................................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  :...............................................................نام و نام خانوادگي مدير برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي
  چك ليست ارزشيابي برنامه

  معيار مورد انتظار  روش  ها داده منبع گردآوري  سوال  رديف
امه، در اختيار همه اعضاي هيئت علمي و دستياران قرارآيا برن 1

  گرفته است؟ 
  <80%  پرسشنامه اساتيد -دستياران 

  <80%  مشاهده  مستندات آيا محتواي برنامه، اطالع رساني كافي شده است؟ 2

  <50%  پرسشنامه اساتيد -دستياران آيا اعضاي هيئت علمي و دستياران از اجزاي برنامه آگاهي دارند؟ 3

آيا در طول اجراي برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه و دانشكده از آن 4
  حمايت كرده است؟

تاييد اساتيد و 
  مديران

مصاحبه و 
  مشاهده

%70>  

  <80%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند آيا باورها و ارزشها در طول اجراي برنامه رعايت شده است؟ 5

  <70%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند كرده است؟آيا اجراي برنامه رشته را به دورنما نزديك 6

  <70%  نامهسشپرOut comeارزيابي آيا رسالت رشته در بعد آموزشي تحقق يافته است؟ 7

آيا وضعيت توليد علم و نشر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما 8
  بوده است؟

  )بلي+ (  مشاهده  ارزيابي مقاالت

ارزيابي عملكرد  رنامه تحقق يافته اند؟آيا پيامدهاي پيش بيني شده در ب 9
  دستياران

  <80%  پرسشنامه

  100%  مشاهده  مستندات آيا براي اجراي برنامه، هيئت علمي الزم وجود دارد؟ 10
  100%  مشاهده  مستندات آيا تنوع بيماران براي آموزش و پژوهش در رشته كافي بوده است؟ 11

  100%  مشاهده  ارزيابي تجهيزات اختيار قرار گرفته است؟آيا تجهيزات تخصصي پيش بيني شده در 12

آيا عرصه ها، بخش ها و واحدهاي آموزشي ضروري براي اجراي 13
  برنامه فراهم شده است؟

  100%  مشاهده  ارزيابي عرصه ها

  <50%  مصاحبه  دستياران ميزان استفاده از روشهاي فعال آموزشي چقدربوده است؟ 14
  <80%  مشاهده  مستندات و برنامه ها رعايت شده است؟ آيا محتواي آموزشي 15
ميزان رعايت ساختار دوره و رعايت بخشهاي چرخشي چقدر بوده 16

 است؟
  <80%  مصاحبه  دستياران

  <90%  مصاحبه  بيماران –اساتيد  آيا رعايت انتظارات اخالقي رضايت بخش بوده است؟ 17
  100%  مشاهده  مستندات رار دارد؟آيا منابع تعيين شده در دسترس دستياران ق 18

  <80%  مشاهده  مستندات آيا دستياران مطابق برنامه ارزيابي شده اند؟ 19
  <70%  پرسشنامه  اساتيد-دستياران ميزان رضايت دستياران و استادان از برنامه؟ 20

  
  


