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تخ برنامه آموزشي دوره ١ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

به نام خداوند بخشنده مهربان

 بخش اول

 برنامه آموزشي دوره

جراحي تومورهاي بالينيصيتكميلي تخص

 سيستم اسكلتي عضالني 
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تخ برنامه آموزشي دوره ٢ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

 فهرست مطالب

 صفحه موضوع
3اسامي تدوين كنندگان برنامه

4طول دوره-متخصصين مجاز ورود به دوره–تعريف–عنوان-مقدمه
5تاريخچه وسير تكاملي دوره در ايران وجهان

6سال آينده10حدودنياز به نيروي دوره ديده در اين حيطه تا–داليل نياز به اين دوره
7دور نما–رسالت–فلسفه

7پيامدهاي مورد انتظار از دانش آموختگان اين دوره
7نقش ها ووظايف حرفه اي دانش آموختگان در جامعه

9توانمنديها ومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار
 10هايي كه با اين دوره تداخل عملي دارندهايا دورهاسامي رشته

ه  11اي آموزشيراهبردها وروش
 12ساختار كلي دوره

 13عناوين دروس
 14انتظارات اخالق حرفه اي از دستياران

 18منابع در سي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
 19ارزيابي دستياران

 19شرح وظايف دستياران
 20حداقل هاي مورد نياز در برنامه

 22ارزشيابي برنامه
 23هاي آموزشياستانداردهاي ضروري برنامه

 24منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند
 25صورتجلسه كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي
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تخ برنامه آموزشي دوره ٣ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

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

 ايران دانشيار دكتر خدامراد جمشيدي*
 ايران دانشيار دكتر سام حاجي عليلو سامي*
 ايران دانشيار دكتر داود جعفري*
 ايران دانشيار دكتر محمود جبل عاملي*
 ايران استاديار)متخصص پاتولوژي(دكتر تينا شوشتري زاده*
 ايران استاديار)متخصص راديولوژي(دكتر هاجر ذكاوت*
و ارزشيابي- حميد رضا جماعتيدكتر* و تخصصيمعاون برنامه ريزي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
و تخصصيو گسترش اندازي هاي راه كارشناس كميته-دكترمريم السادات مصطفوي*  دوره هاي تكميلي تخصصي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

و تخصصيكارشناس برنامه هاي آموزشي دوره هاي تكميلي–نوشين آگاهي*  تخصصي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

:اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي
دبير شوراي( دكتر عبدالرضا پازوكي،،) تخصصيو پزشكي آموزش شوراي دبيرو آموزشيمعاون(اللهي عين بهرام دكتر

خانم دكتر فا طمه:پزشكي هاي دانشكده روساي،)عمومي پزشكي آموزش شورايدبير(حائري علي دكتر،)گسترش
، دكتر محمود نجابت) ايران(، دكتر غالمرضا شاه حسيني) شهيد بهشتي(، دكتر عليرضا رمضاني) تهران(السادات نيري 

دك)كردستان(، دكتر بهرام نيكخو)مازندران(، دكتر قاسم جان بابايي)يزد(، دكتر هوشنگ مهرپرور) شيراز( تر زهرا فردي،
، دكتر سيد علي)اهواز(، دكتر احمد رضا مهتدي)شهركرد(، دكتر علي مومني)گيالن(، دكتر آبتبن حيدرزاده)تبريز( آذر

، دكتر زهرا) بابل(، دكتر معصومه بياني) اراك(، دكتر بهمن صادقي) همدان(، دكتر حسين عماد ممتاز)مشهد(علمداران
اهللا( دكتر جعفر اصالني)شهيد بهشتي(دكتر حميد رضا جماعتي:وزير نتخبم نمايندگان،)زاهدان( ذاكري ،)دانشگاه بقيه

اهللا(، دكتر بهزاد عين اللهي)تهران( دكتر سيد منصور رضوي ، دكتر نادر ممتاز)شهيد بهشتي(، دكتر محمد رضا رزاقي)بقيه
و توسعه آموزش پزشكي( منش اجراييمعاون(فروتن كاظم سيد دكترو حقوقيرامو دفتركل مديرو) رئيس مركز مطالعات
، دكتر نيره اسالمو) خانه دبير و تخصصي يكارشناس دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
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تخ برنامه آموزشي دوره ٤ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

: مقدمه

: انگليسيو به فارسي دورهعنوان

: دوره تعريف

جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني
Clinical Fellowship of Musculoskeletal tumor surgery  

از رشتهباليني است كهتكميلييك دورهجراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالنيتومورهايتكميلي تخصصيدوره
به ارتوپدي تخصصي و مراقبت بيماران مبتال ، درمان ، تشخيص و دانش آموختگان آن در پيشگيري منشعب شده است

و. جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني ، دانش ومهارتهايفعاليت دارند تخصصي خود را در زمينه هاي آموزشي
و خدمات سالمتي در اختيار جامعه قرار خوا .هند دادپژوهشي

س40در ، جراحي ارتوپدي بتدريج به سمت فوق تخصصي شدن سوقسال گذشته با پيشرفت و فن آوري ريع علم
و توانمندي ، دانش يك يا چند موضوع مرتبط با رشته و دانش آموختگان اين رشته تمايل دارند در پيدا كرده است

متعددي در اين رشته در دنيا راه اندازي تكميلي تخصصيمين دليل دوره هايهبه. ري را كسب نمايندهاي بيشت
و متعاقب آن انجمن هاي فوق تخصصي مربوطه شكل گرفته است  .شده

و كيست استخواني ضايعات نادري در سيستم اسكلتي هستند ولي باوجود اينكه خوشبختانه تومورهاي استخوان
و خانواده ايجاد درمان برخي  و سرطان استخوان مشكالت عديده اي را براي بيمار موارد بخصوص تومورهاي بدخيم

مشكالت خاصي كه درمان اين بيماران را از ساير ضايعات ارتوپدي متمايز مي كند اين است كه اكثر اين. مي كند 
و جواني به اين تومورهاي استخوان مبتال مي  و اين چه از نظربيماران در سنين نوجواني و درمان شوند تشخيص

و يا مداخلها شروع درمانيو اين باعث ميشود داده نشدهدر مواردي تشخيصومشكل ساز است  به تاخير بيفتد
هاي درماني نامناسب به روي بيماران انجام شود كه در نهايت نتيجه نهايي درمان به آن صورت كه مورد نظر مي باشد 

اين موضوع موجب شده تا راه اندازي دوره تكميلي جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني اهميت. حاصل نگردد
در. از مدتها قبل مورد توجه دانشگاههاي معتبر جهان قرار گيرد در حال حاضر باتوجه به وجود كادر تخصصي الزم

و منطبق داخل كشور بنظر مي رسد زمينه الزم جهت تربيت متخصصين در اين دوره مهياست تا  با برخورد تخصصي
و جلوگيري از عوارض از تحميل هزينه  بر آخرين يافته هاي روز دنيا بتوان بر تسكين آالم بيماران با درمان صحيح

و درمان جلوگيري كرد با. سنگين ناتواني ها در محدوده بهداشت اين برنامه با همت تعدادي از متخصصين كشور،
و در اختيار دانشگاههاي مجري قرار بهره گيري از برنامه هاي موجو و متناسب با امكانات موجود كشور تهيه د دنيا

و دانشمندان عزيز استقبال مي نمايد. داده است ، از پيشنهادات صاحب نظران . كميته تدوين اين برنامه

 تكميلي تخصصي آموزشي دوره كميته تدوين برنامه
 جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني
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تخ برنامه آموزشي دوره ٥ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

:متخصصين مجاز به ورود دوره

: آموزش طول دوره

:دوره در جهان وايران تاريخچه وسيرتكاملي

.است ماه18طول آموزش در اين دوره

در جهان
ان مبتال به تومورهاي ارتوپدي بخصوص انواع ميالدي اين نياز در بين جراحان بوجود آمد كه بيمار60از اوايل دهه

و مجهزبدخيم نياز به مراقبت  و مراكز درماني متشكل در70دارد از اوايل دهه خاص و همزمان ميالدي تيم هاي مجزا
و اولين دوره تكميلي تخصصي اين رشته در  و امريكاي شمالي در جهت اين هدف گرد هم آمدند كشورهاي اروپايي

از. در امريكاي شمالي بوجود آمد70اواخر دهه  برنامه فلوشيپ باليني براي اين موضوع60و اكنون در حدود بيش
. اختصاص پيدا كرده است 

در ايران
در بيمارستان شفا توسط آقايان 1367جراحي هاي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني از سال دوره تكميلي تخصصي

وو دكتر سامي كه اين دكتر جمشيدي با دوره را به ترتيب در دانشگاه كريتون دانشگاه هاروارد آمريكا گذرانده اند
و  اندن كوتاه مدت اين دوره شده نفر موفق به گذر3تاكنون با حمايت دانشگاه ايجاد بانك استخوان شروع شده است

و به درمان بيماري .هاي خاص مشغول گرديده اند اند

 داراي دانشنامة تخصصيكليه متخصصين ارتوپدي
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تخ برنامه آموزشي دوره ٦ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

:داليل نياز به اين دوره

در در اين متخصصحدود نياز به تربيت : ده سال آيندهدوره

:از استبنا به داليل زير راه اندازي يا تداوم تربيت دستيار در اين دوره موردني
بيمار در سال در كل كشور تخمين زده 5000حدود( تومورال سيتسم اسكلتي عضالني باال بودن شيوع بيماري هاي*

 در كشور)ميشود
و بهداشتي درماني كشور تومورال سيتسم اسكلتي عضالني حجم مراجعات بيماري هاي* و بستري به مراكز سرپايي

. باالست 
سط* ح استانداردهاي آموزشي در مقاطع مختلف آموزش جهت باال بردن
، به توليد علم در زمينه* كمك خواهد جراحي تومورال سيتسم اسكلتي عضالني با توسعه منطقي اين دوره در كشور

. شد 
و فناوري در اين حيطه در دانشگاه هاي ميالدي 1972اين دوره از سال* و پيشرفت دانش معتبر دنيا وجود دارد

.ي ايجاب مي كند كه دانشگاه هاي واجد شرايط كشور نيز فعاليت داشته باشند تخصص
. ناشي از دخالت هاي غيرتخصصي در كشور مي شود Malpracticeموجب كاهش*
، توسط كميته برنامه ريزي راهبردي رشته* و جراحي ارتوپدي راه اندازي يا تداوم تربيت نيرو در اين مقطع تخصصي

. مورد تائيد قرار گرفته است نه هيات ممتح
، با گسترش منطقي* ، بار بيماري هاي انتظار مي رود  تومورهاي ارتوپديو مطابق با نياز اين دوره دانشگاه هاي كشور

و جامعه ارتقا يابد ، شاخص هاي بهداشت روان در خانواده ها . در كشور كم شود
. مادر نمي شود موجب تضعيف رشته تكميلي دوره اين شروع*
و دستياران دوره تخصصي رشته* به موضوعات ..... گنجاندن موضوعات اين دوره در دوره تخصصي مقدور نيست

. مربوطه اشراف پيدا نخواهند كرد 
 تامين نيروي آموزشي متخصص در اين دوره جهت دانشگاه هاي كشور*

، ، لذا تخمين زده مي شود كه با در نظر گرفتننفر متخصص دوره4در حال حاضر ديده در اين حيطه تخصصي موجود است
، رشد مراكز تربيت متخص و محاسبه رشد جمعيت ، حدود نياز به نيروي متخصص در دوره30ص سال كار براي هر متخصص

و نيم  .خواهد بود نفر20سال آينده10براييك سال
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تخ برنامه آموزشي دوره ٧ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

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

   :Mission):ماموريت(رسالت

 :Vision):چشم انداز(دورنما

                                           Expected outcomes:از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

 يژ

                                                                     :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش

، بر ارزش هاي زير تاكيد مي شود و از نظر:در تدوين اين برنامه باتوجه به اينكه مبتاليان به اين بيماريها در گروه سني جوان
در اقتصادي بارور جامعه و ممكن است و مي باشند و ضمنا در جهت تعليم و يا جان خود را از دست بدهند اثر اين بيماري اندام

ب و جلوگيري از اعزام .ميگردد توصيهتخصصي تكميلي دورهديگر تاسيس اين هايدليل بيماران به كشوري تربيت پزشكان جوان

، تربيت نيروهاي متخصص و جامعهرسالت اين دوره و حساس به سالمت افراد ، مسئوليت پذير ، توانمند آگاه به مسائل علمي روز
، تومورهاي سيستم اسكلتي حيطه تخصصيدر و است كه تخصص خود را در زمينه هاي پيشگيري ، آموزشي ، درماني تشخيصي

.جامعه قرار دهندوپژوهشي در اختيار افراد 

و ارائه خدمات پزشكي به10در ، توليدات پژوهشي ، از لحاظ استانداردهاي آموزشي ، اين دوره در كشور ، درمردمسال آينده
و مطرح خواهد بود .منطقه در رديف كشورهاي برتر

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

. مناسب حرفه اي برقرار نمايند 
و پاراكل* و ارزيابي هاي باليني ، انجام معاينات . ينيكي بيماري را تشخيص دهند با اخذ شرح حال
و* و آنها را با تسلط و مراقبتي مناسب را براي بيماران انتخاب ، درماني ، تشخيصي و روش هاي پيشگيري رويكردها

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

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

:آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در جامعه ايفاي نقش مي نماينددانش
ـ مراقبتي* ـ درماني  تشخيصي
 آموزشي*
 پژوهشي*
اي*  مشاوره
 مديريتي*
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تخ برنامه آموزشي دوره ٨ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

اييفاوظ                                                                    :Tasks:دانش آموختگان حرفه

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

، اعضاي تيم سالمت* ، همراهان بيماران و در صورت نيازو برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران مسئولين مددكاري
.سالمت جهت رفع مشكل بيمار سئولين نظامم
. تشكيل پرونده پزشكي براي بيماران*
و ثبت يافته ها در پرونده اخذ شرح حال* .و انجام معاينات تخصصي
.تشخيصي درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي*
. مجاز مندرج در اين برنامه) Diagnostic prodcedures( رويه هاي تشخيصي انجام*
. نياز مورددرخواست مشاوره هاي تخصصي*
و ثبت آن در پرونده تشخيص* . بيماري
، جراحي* ، انتخاب رويكرد مناسب درماني اعم از درمان هاي دارويي يا تسكيني( يا كونسراتيو curativeيا توانبخشي

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

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

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

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

. سالمت 

: در نقش مديريتي
و مديريت تيم سالمت*  در حيطه تخصصي مربوطه رهبري
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تخ برنامه آموزشي دوره ٩ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

:مورد انتظار ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها
Expected Competencies & Procedural Skills:                              

ها: الف ):ي عموميتوانمندي General Competencies) 

و ثبت اطالعات : گردآوري
ايبرقراري ارتباط  موثر حرفه
 تخصصي اخذ شرح حال

و معاينه  بيماران تخصصي ارزيابي
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي

، ثبت اطالعات  وتنظيم مدارك پزشكي تشكيل پرونده

تشا ، و تصميم گيري براي بيمار ستدالل باليني :خيص
 تفسيرآزمايشات پاراكلينيكي•
 ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي•
و قضاوت باليني•  استنتاج
 تشخيص بيماري•
 بيمار حل مساله جهت تصميم گيري باليني•

): Patient Management( اداره بيمار
) Patient care( مراقبت از بيمار•
و(تجويز منطقي دارو• ) order نوشتن نسخه دارويي
ـ درماني رويكردمناسبترين نتخابا• و اجراي آن براي بيمار تشخيصي
 مشاوره پزشكيو ارائه درخواست•
و ايجادهماهنگي•  ارجاع بيمار هاي الزم
 آموزش بيمار•
 يگيري بيمارپ•

: توانمندي هاي ديگر
 پژوهش•
 رهبري•
 ارائه مشاوره هاي تخصصي•
 بيماران ودفاع از حقوق حمايت•
 طبابت مبتني بر شواهد•
كييالكتروناستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع•
 پايش سالمت جامعه•

خو:تذكر ، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب ودر مقاطع باالتر بر آن ها مسـلط خواهنـد دستياران در طول دوره تخصصي د
.شد
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تخ برنامه آموزشي دوره ١٠ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

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

انجام هر اقدام در طول دوره محدوديتي نـدارد وبـر ودفعاتستا" 01/د-,+*" دفعات ذكر شده در اين جدول براي:تذكر

.كادر در صورت نياز قابل گسترش است.خواهد بودحسب نياز 

ديا تداخل همپوشانيپروسيجرها در انجام بعضي كه با اين دورهياسامي رشته ها يا دوره هاي :ارند باز دارنده

ندارد:همپوشاني در انجام بعضي پروسيجرها:الف
اي:ب  ندارد: تداخل حرفه

كمك درمشاهده)Procedure(پروسيجر
 انجام

انجام
 مستقل

كل دفعات

20201050بيوپسي باز توده هاي بافت نرم
20301060بيوپسي باز توده هاي استخواني

1010525رزكسيون وسيع ضايعات بافت نرم
1010525رزكسيون وسيع ضايعات استخوان

105520وآلوگرافتبا پروتزهاي انكولوژيكاندامبازسازي
10101030انواع آمپوتاسيونها
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تخ برنامه آموزشي دوره ١١ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

                                          :Educational Strategies:آموزشي راهبردهاي

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

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

 يپلينري همراه با ادغام موضوعي در صورت نيازديس

و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شد ، عمدتاً از روش ها :در اين دوره
*self education, self study 
و بين دانشگاهي* ، بين رشته اي ، بيمارستاني ، بين بخشي  انواع كنفرانس هاي داخل بخشي
ـ بحث در گروه هاي* و كتاب خواني ـ ژورنال كالب ـ كارگاه هاي آموزشي ـ توموربورد case presentationكوچك
ـ* ـ آموزش سرپايي ـ انجام مشاوره هاي تخصصي همراه با استاد و آموزشي ـ راندهاي كاري گزارش صبحگاهي

ـ تحليل بيماران دشوار  ـ كليشه خواني  آموزش در اتاق عمل يا اتاق پروسيجر
. استفاده از تكنيك هاي آموزش از راه دور بر حسب امكانات*
تر* .مشاركت در آموزش رده هاي پايين
و اهداف آموزشي* و فنون آموزشي ديگر بر حسب نياز .روش
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تخ برنامه آموزشي دوره ١٢ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

:ساختار كلي دوره آموزشي

.در كل اين برنامة آموزشي مارپيچي است*

، واحد يا عرصهبخش

 آموزش

مدت زمانـ اقداماتمحتوي

)ماه(

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

 مشاركت در برنامه هاي پژوهشي 

 ماه 16

، كمك يا انجام اتاق عمل ارتوپدي شركت در عمل هاي جراحي بصورت مشاهده

، طبق برنامه تنظيمي بخش و گروه مستقل
ويزيت بيماران بستري شده، مراقبت از بيماران، آموزش رده هاي بخش بستري

 پايين ترو اقدامات ديگر طبق برنامه هاي تنظيمي بخش

اتاق عمل ارتوپدي
 سرپايي

، كمك يا انجام شركت در انجام پروسيجرها بصورت مشاهده

، طبق برنامه تنظيمي بخش و گروه مستقل

 اسكرين كردن بيماران جهت ويزيت در درمانگاه تخصصي كلينيك اسكرين
و غضروف بانك استخوان  آموزش فرايند آماده سازي آلوگرافت

و تشخيص البراتوار پاتولوژي د رانواع تومورها آموزش ارزيابي  ماه2 گذاري
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تخ برنامه آموزشي دوره ١٣ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

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

A) MSS embryology – physiology  
١. Connective tissue  

Mesenchymal tissue  
Mesenchymal cells 
 

Bone:  
Structure and composition  
Blood and nerve supply  
 
Periosteum: 
Structure 
Blood and nerve supply 
Tendon, ligament, joint capsule 
Structure and composition  
Insertion to bone 
Blood and nerve supply  
Hyaline cartilage 
Structure and composition  
Muscle 
Structure and composition  
Blood and nerve supply 
Formation and development of MSS 

٢. MSS Healing  
٣. General disorders of MSS :  

Infections  
Metabolic desire  
Tumor and tumor like lesions 

٤. Idiopathic and heritable disorders 
 

B) Anatomy  
١. Neck and thoracolumbar spine  
٢. Shoulder and arm  
٣. Freeze and elbow  
٤. Wrist and hand 
٥. Pelvis and hip  
٦. Thigh and knee  
٧. Leg and ankle  
٨. Foot 

C) General orthopedic desires:  
١. Fracture and dislocations 
٢. Congenital anomalies 
٣. Rheumatic diseases 
٤. Tumor and tumor like lesion  
٥. Metabolic bone diseases 
٦. Hand and foot disorders 
٧. Amputations 
٨. Peripheral nerve and microsurgery 

 
D) Oncology 

 
E) Radiology 

 
F) Radio therapy   
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تخ برنامه آموزشي دوره ١٤ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود :از دستياران
 در حوزه نوع دوستي-الف
.ع خود ترجيح دهندمنافع بيمار را بر مناف)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
.در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند)4
و آالم بيماران توجه داشته باشند)5 . به خواسته ها
حق)6 و از آن دفاع كنندمنشور . وق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده

و مسئوليت-ب  در حوزه وظيفه شناسي
.نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند)1
.به سواالت بيماران پاسخ دهند)2
.اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان قرار دهند)3
دخ)4 .داشته باشندسازنده التهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل از
و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند)5 . در تمامي مراحل مراقبت
و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرند)6 . براي مصاحبه، انجام معاينه
ب)7 و نيز بهبود كيفيت زنـدگي بـه در رابطه با پيشگيري از تشديد يماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري

.طور مناسب به بيماران آموزش دهند
و درستكاري-ج  در حوزه شرافت
.راستگو باشند)1
. درستكار باشند)2
.رازدارباشند)3
.حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند)4
 در حوزه احترام به ديگران-د

.، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارندبه عقايد، آداب)1
2(، يك انسان در نظر گرفته .نام ومشخصات وي را با احترام يادكنندبيمار را به عنوان
و ترتيب را رعايت نمايند)3 و نظم . به وقت بيماران احترام گذاشته
و كادر تيم درماني احترام بگذارند)4 .به همراهان بيمار،همكاران
م)5 .طابق با شئون حرفه اي باشدوضعيت ظاهري آنها

 در حوزه تعالي شغلي-ه
.انتقاد پذير باشند)1
و كمك بخواهند)2 ، در موارد الزم مشاوره .محدوديت هاي علمي خودرا شناخته
و توانمنديهاي خود را ارتقاءدهند)3 .به طور مستمر،دانش
د)4 . سترس انجام دهنداقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در
و گزارش نويسي را رعايت كنند)5 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي

:ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي

I-اصول اخالق حرفه اي
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تخ برنامه آموزشي دوره ١٥ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

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

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

 در هنگام معاينات وغيره
و بيمار) دستيار(حضور يك پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم او در كليه معاينات پزشكي در كنار پزشك•
و همراه فراهم كردن سيستم هم اتاقي• )مثالًمادروكودك در بخش هاي كودكان(بيمار
ايجاد محيط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور هاي ديني وفرهنگي بيماران ،همراهان ،استادان وفراگيران نظير فراهم•

 ساختن محل نمازونيايش براي متقاضيان

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

و امور را به آساني طي كنند ، تجهيزات وترخيص بيماران به طوري كه بيماران سردرگم نشوند .، تامين دارو
ها• و كاركنان بيمارستان  تكريم مراجعين
به توجه به فرايندهاي اجرائي بيمارستان در جهت• ي پيشنهادات اصالحي ي خدمات ورفاه حداكثري بيماران وارائه تسهيل ارائه

 مديران بيمارستان

: كمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي
و احترام آميز در محيط هاي آموزشي•  مشاركت در ايجاد جو صميمي
و تحقير در محيط هاي آموزشي•  تالش در جهت حذف هرگونه تهديد
و• اي همكاري هاي مناسب و بين رشته  موثربين بخشي
و مشاركت در كارهاي تيمي•  سازمان دهي
و فراگيران ديگر•  تشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان، دستياران سال پايين تر
 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي•
 Role modelingمشاركت فعال در تقويت•
 تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي•
ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگيرانمشارك•  (Priming)ت وهمكاري در تدوين ارائه
 رعايت حقوق مادي ،معنوي واجتماعي استادان،دانشجويان واعضاي تيم سالمت•

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

، در تمام شرايط) اقتصادي اجتماعي
وي•  جلب اعتماد واطمينان بيمار در جهت رعايت حقوق
و غيره: ارتباط اجتماعي مناسب با بيماران نظير• ، ، اميد دادن ، همدردي ، خوشرويي  پيش سالمي
 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط•
ي پاسخگويي• و فراگيران ديگرمناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايين آموزش نحوه  تر

II-راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:
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و• و پرستار با نام ، كارآموز ، كارورز معرفي خود به عنوان پزشك مسئول به بيمار، همچنين معرفي دستياران سال پايين تر
 مشخصات به بيماران

و تمايالت رفاهي بيمار• ، استحمام ، خواب هاپرسش از عادات غذايي و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نياز براي آن  ان
.توجه به بهداشت فردي بيماران•
و كاري• و كيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي  توجه به كميت
و كاري با تاكيد بر شرايط خصوصي آنان•  توجه به نياز هاي بيماران براي اعمال دفعي آسوده در راند هاي آموزشي
ب• ي اقدامات تشخيصي ودرماني  (Patient Safety)يمار توجه به ايمني  دركليه
، به ويژه ،براي• و مذهب در بخش ، با هر آيين و نيايش كليه بيماران متقاضي كمك درفراهم كردن شرايط آسان براي نماز

.بيماران در حال استراحت مطلق 
.احترام به شخصيت بيماران در كليه شرايط•
در•  هنگام معاينات پزشكيپوشش مناسب بيماران
و خانواده بيماران• و توجه به همراهان  احترام
از• و اجتناب و تجهيزات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي ونوع پوشش بيمه اي بيماران ، آزمايش تجويز هرگونه دارو

 درخواست آزمايشات گران قيمت غيرضروري
و تسهيالت بيمه اي بيماران•  استفاده مناسب از دفترچه
حل بيماران• ، در باره رفع مشكالت قابل و مراجع ذي صالح نظير واحد مددكاري  ارتباط با واحدها
و درماني• و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و جلب رضايت بيماران براي انجام معاينات  اخذ اجازه
ها• و آزادي بيماران در تصميم گيري  رعايت استقالل
 يمارانب) راز(خودداري از افشاي مسائل خصوصي•
ي مسائل تشخيصي درماني نظير• ي اطالعات الزم به بيماران در باره ها:ارئه  مدت تقريبي بستري وغيره–هزينه

:به معناي  STEEPدرمجموع ،رعايت
ي خدمات ايمن-  به بيماران  (safe)ا رائه
ي خدمت به موقع-  به بيماران  (Timely)ارائه
ي خدمت با علم وتج- ي كافيا رائه  به بيماران  (Expertise)ربه
ي خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح-  به بيماران  (Efficient)ا رائه
ي شرايط  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوريت بيمار-  در كليه

و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق و ترغيب آموزش :مشاركت
اي• و موثر حرفه و فراگيران ديگربه دستياران سال پايينآموزش ارتباط مناسب  تر
و دانشجويان•  مشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران سال پايين تر
، مقررات• وو مقررات اخالقي بخش به دستياران سال پايين Dress Codeآموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران تر

 فراگيران ديگر
و عملي نظير اشاره مستمر به نكات• و فرآيند هاي آموزشي نظري ،: اخالقي در كليه فعاليت ها ، راندها گزارشات صبحگاهي

و اتاق هاي عمل  ، درمانگاه ها  كنفرانس ها
و فراگيران ديگر•  نقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران
و موشكافي آموزشي• و خطاهاي پزشكي فراهم كردن شرايط بحث در) ( Malpractices در مورد كليه سوء اقدامات پيش آمده

و فراگيران ديگر  جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران
، در برنامه هاي آموزش بيماران•  مشاركت دادن فراگيران رده هاي مختلف
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: و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله جلب توجه مستمر دستياران سال پايينتر
، اعم از مرده يا زنده•  برخورد احترام آميز با نسوج
 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان•
 همدردي با خانواده فوت شدگان•
مي• و فناوري روز اجازه و حفظ زيبايي بيماران تا حدي كه دانش ، عملكرد طبيعي اندام ها و حفظ اعضاي بدن بيماران نگهداري

 دهد
و شرعي براي ختم حاملگي نيستاحترام• ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرايطي كه مجوز اخالقي  به حقوق جنين
و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس بيمار براي• اهميت دادن به وقت هاي طاليي كمك به بيماران

 زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود
و در خواست•  هاي پارا كلينيك تجويز منطقي دارو
، تجويز ها واقدامات تشخيصي درماني  Clinical Governanceرعايت• ي تصميم گيري هاي باليني  در كليه

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

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

 ديگر
 ژانسحضور به موقع بر بالين بيماران اور•
و فراگيران ديگرنظير• و انضباط( توجه به عملكرد عمومي خود ، نظم ، نحوه پوشش از طريق رعايت) عملكرد ارتباطي اجتماعي

، ارائه بازخورد به فراگيران ديگر وتاكيد بر الگو بودن خود  Dress Code مقررات 
و فراگيران ديگرنظير• ح( توجه اكيد به عملكرد تخصصي خود ، درخواست منطقي اخذ شرح ال ومعاينات تخصصي بيماران

، تصميم گيري هاي  ، تشخيص بيماري و قضاوت باليني ، استنتاج و پارا كلينيكي ي باليني و ادغام يافته ها ، تفسير آزمايشات
، ارجاع بي ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي و انجام اقدامات درماني ، انتخاب ، تجويز منطقي دارو ، اقدامات باليني ماران

و پيگيري بيماران  و نرم افزار هاي تخصصي ، استفاده از رايانه و) پژوهشي از طريق اهميت دادن به تكميل مستمرالگ بوك
و خطاهاي پزشكي )جلب نظارت مستقيم استادان به منظور كاستن از فراواني سوء عملكرد ها Malpractices)  

ها رعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايان• .هاي كميته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل نامه
.اجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران وانجام روش هايي كه دستياران به آن تسلط ندارند•
و آينده به سهولت قابل استفاده باش• ، به طوري كه در حال حاضر ي پزشكي و تنظيم پرونده ها . ند اهميت دادن به نحوه تكميل

 احترام به حقوق بيمار•
 حفظ حريم خصوصي بيمار•

III-ا :اي مرتبط با رشتهخالق حرفهنكات اختصاصي
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                        :References:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است

 

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

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

:كتب اصلي-الف
1-Campbelle's Operative Orthopaedics/S.Terry Canale/Mosby  
2-Tachdjian's Pediatric Orthipaedics / J.A. Herring / Sunders 
3-Rockwood & Green Fracture in Adults and Children  
4-Mss Oncology Malawer  
5-Dorffman Bone Tumors  
6-Differntial Diagnosis in Orthopedic oncology 

 

:مجالت اصلي-ب

1- Bone & Joint Surgery 
2- Clinical Orthopaedics and Related Research  
3- Cancer 
4- Radiology  
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                                                 :Student Assessment:ارزيابي دستيار

:شرح وظايف دستياران

:(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
 Logbookارزيابي- ارزيابي مقاله- OSCE -DOPS-شفاهي– كتبي

 مقاله در مجالت معتبر علمي پژوهشيسهپذيرش حداقل

:(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي:ب
 هر شش ماه يك بار

نمايد عبارتندمواردي كه گروه بر آن تاكيد مي.هاي مربوطه آورده شده استنامهشرح وظايف قانوني دستياران در آئين
: از

 ران ويزيت روزانه بيما-
 تخصصي هاي فوق انجام مشاوره-
 كنفرانس يا ژورنال كالب در طول دوره ارائه-
ي جلسات تومور بورد هفتگي در طول دوره-  اداره
 مقيم آنكاليهاي شركت در برنامه-
 ركت در يك پروژه تحقيقاتياشم-
 مقاله پژوهشي در طي دورهسه نگارش-
ت شركت در برنامه هاي آموزشي وپژوهشي-  نظيمي طبق برنامه
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:رتبه–گرايش–تعداد(اقل هيئت علمي مورد نياز حد (

:ي اجراي برنامه برا مورد نيازيا آموزش ديده ديده دورهكاركنان

:مورد نياز تخصصي فضاهاي

و :در سال مورد نياز هاي اصلييتعداد بيمارحداقل تنوع

جراحي تومورهاي سيستمي تكميلي تخصصيدورهيمدرك تحصيلي تاييد شدهداراينفر هيات علمي كه2حداقل
ح2اسكلتي عضالني باشند از اين ونفر . باشد يار استاديك نفرداقل يك نفر دانشيار

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

فضاهاي تخصصي رشته هاي مادر ارتوپدي
و بخش ارتوپدي–درمانگاه–اتاق عمل ، اسپكتMRI ،CTشامل بخش هاي(مركز تصوير برداري–اورژانس -)سكن

و بخش  ICUبخش پاتولوژي

تعدادبيماري
بيمار در سال70حداقلتومورهاي خوش خيم بافت نرم

بيمار در سال30حداقلتومورهاي بدخيم بافت نرم
و كيستها بيمار در سال50حداقلتومورهاي خوش خيم استخوان

بيمار در سال20حداقلتومورهاي بدخيم استخوان
سالبيمار در50حداقلتومورهاي متاستاتيك به استخوان

و متابوليك مورد در سال30حداقلبيماريهاي شبه تومورال
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: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 هستندييارهاي دانشگاههامعي

بانك استخوانتجهيزات رشته مادر،

–پاتولوژي–جراحي عروق–، داخليجراحي عمومي–پزشكيداريمركز تصوير بر–بخش ارتوپدي:تخصص ها
و فيزيوتراپي–انكولوژي درمانگاههاي–پزشكي بخش فوريت هاي–اتاق عمل هاي مجهز–بيهوشي- توانبخشي

 اينترنت–كتابخانه– Medical Photographyواحد–درمانگاه مشترك–اختصاصي 
 راديوتراپي: رشته

 فلوشيپ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني
 سال تربيت دستيار15الي10سابقه حداقل

. شرايط پيش گفته شده در اين برنامه را رعايت كند
م) جراحي ارتوپدي( بخش تربيت كننده دستيار در رشته هاي مادر ورد تاييد در ارزشيابي هاي دبيرخانه

دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است كه داراي ويژگي هاي ). مشروط نباشد( قطعي قرار گرفته باشد 
: زير باشد 

. باشد ارتوپديداراي دوره تخصصي مورد تائيد در رشته*
، در دوره تخصصي فارغ الت10حداقل* . صيل داشته باشدحدوره

. واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه باشد

تخت تخصصي10حداقل داشتن
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:(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
:شرايط ارزشيابي برنامه-الف

:شيوه ارزشيابي برنامه-ب

:ارزشيابي برنامه متولي-ج

:برنامه نحوه باز نگري-د

:ارزشيابي برنامه خص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه برايشا-ه

:ابي خواهد شداين برنامه در شرايط زير ارز شي
 برنامه سال از اجراي5حداكثر گذشت-1
 هاي مرتبط فناوري تغييرات-2
ارائه پيشنهادات راهبردي از جانب كميته تدوين برنامه-3

ب• و محتواي چك ليستهاي مبتني بر اهداف و ارزشيابي مراكز مجري برنامه با استفاده از يكي از چك(رنامهبازديد
چك ليست پيوست است ،  .) ليست هاي قابل استفاده

و افراد صاحب نظر• ، دستياران .نظر سنجي از اعضاي هيات علمي

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

:ترتيب زير استمراحل باز نگري اين برنامه به
 گرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجي ،تحقيقات تطبيقي وعرصه اي ،پيشنهادات ونظرات صاحبنظران•
 در خواست از دبير خانه جهت تشكيل كميته تدوين برنامه•
د ركميته تدوين برنامه• .و بحث پيرامون تغييرات مورد نياز در برنامه طرح اطالعات گردآوري شده
در•  قسمتهاي مورد نياز برنامه وارائه پيش نويش برنامه جديد به كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشيبازنگري

 مورد قبول است)پيوستچك ليست(شاخص ها ومعيارهاي ملحوظ شده در چارچوب ارزشيابي برنامه دبيرخانه
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تخ برنامه آموزشي دوره ٢٣ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه
*، .مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفته باشدي برنامهضروري است

*، ، توسط دانش كه در برنامه طول دورهضروري است . هاي مجري رعايت شود گاهي مورد ارزيابي مندرج است

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

*، .، در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد ظرفيت پذيرش دستيارضروري است

، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين* . بيني شده است باشد كه در برنامه پيش كشورحدود نياز كلي ضروري است

، منطق با توانمندي بوكالگ ضروري است دستياران* و اختصاصي مندرج در برنامه قابل قبولي ي مورد ارزيابي در اختيـار هاي عمومي

. داشته باشند

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

*، ، دستياران بر حسب سال دستياري در پروسيجرهاي الزمضروري است و را بر اساس تعـداد منـدرج در برنامـه انجـام داده باشـند

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

، در آموزش* از ضروري است و فنون آموزشيوشر%70ها حداقل ، استفاده شود ها . مندرج در برنامه

در* ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه ، وظايف خـود را تحـت درمانگاه حضور فعالضروري است داشته

و  . دسترس باشددرهاي هفتگي يا ماهانه درمانگاه برنامهنظر استادان ويا دستياران سال باالتر انجام دهند

، دستياران دوره* ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظـر اسـتادان ودسـتياران سـال ضروري است هاي جراحي

در عمل اتاقباالتر در  ي غير جراحي و اتاقهاي پروسيجر حضور فعالودستياران دوره ها ي هفتگي يا ماهانـه برنامهد اشته باشند

.در دسترس باشد عمل هاي اتاق

، طبق برنامه* ، دستياران ، در برنامه ضروري است ، كنفرانسي تنظيمي بخش در هاي درون هاي گزارش صبحگاهي ، مشـاركت بخشـي

و كشيك هاي پايين آموزش رده و ها يا آنكالي تر در هـا هـا يـا آنكـاليي هفتگي يا ماهانه كشيك برنامهها حضور فعال داشته باشند

. سترس باشدد

، طبق برنامه* ، دستياران ، در برنامه ضروري است ، ويزيـتي تنظيمي بخش هـاي كـاري يـا آموزشـي بيمـاران هاي راندهاي آموزشـي

.بستري حضور فعال داشته باشند 

*، ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد تكميل هاي پزشكي كيفيت پروندهضروري است . شده توسط دستياران

،ضر* ، دستياران بر حسب سال دستياري و از رئيس بخش مربوطه گواهي هاي چرخشي بخشوري است ج در برنامه را گذرانده مندر

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

و بخش* ، بين بخش اصلي ب شده بيني هاي علمي از قبل پيش همكاريهاي چرخشي ضروري است شـده وجـود داشـته ريزي رنامهو

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

، دستياران مقررات* . را رعايت نمايند Dress codeضروري است

از* ، دستياران و عمل آنها مورد تائيد گروه ارزيا منشور حقوق بيمارانضروري است و به آن عمل نمايند .ب قرار گيرد آگاه باشند

*، ، در قفسه كتاب بخش اصـلي در دسـترس آنـان منابع درسيضروري است و هيات علمي و مجالت موردنياز دستياران اعم از كتب

. باشد 

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

.ه شودارائ
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تخ برنامه آموزشي دوره ٢٤ جراحي تومورهاي سيستم اسكلتي عضالني صصيتكميلي

يك* ، حداقل در ، دستياران در طول دوره خود .مشاركت داشته باشندي پژوهشي برنامهضروري است

، در بخش اصلي براي كليه دستياران* و نتايج ارزيابي پرونده آموزشيضروري است ، گواهي تشكيل شود هاي چرخشـي هاي بخش ها

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

*، ، بخش براي تربيت دستياران دوره و رتبـه هيات علمي موردنيازضروري است ، گـرايش در را بر اساس تعداد ي منـدرج در برنامـه

و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد .اختيار داشته باشد

*، ، بخش براي تربيت دستياران دوره را طبق مـوارد منـدرج در برنامـه در اختيـار داشـته يده موردنيازد كاركنان دورهضروري است

.باشد 

، دوره* و: را از قبيل فضاهاي آموزشي عمومي موردنيازضروري است ، قفسـه كتـاب اختصاصـي در بخـش كالس درس اختصاصي

و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد  ، مركز كامپيوتر .كتابخانه عمومي بيمارستان

*، ، دوره .را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح دانشگاه در اختيار داشته باشند فضاهاي تخصصي موردنيازضروري است

*، و تنوع بيمارانضروري است و سرپايي مراجعه تعداد ، بر اساس موارد منـدرج بستري كننده به بيمارستان محل تحصيل دستياران

. در برنامه باشند 

، به ازاي هر دستيار به تعداد پيش* ، بيني ضروري است .در اختيار باشد) در صورت نياز دوره( تخت بستري فعال شده در برنامه

*، و كيفيت تجهيزات ،مـورد تائيـد گـروه تجهيزات موردنيازضروري است مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد

.ارزياب باشد 

، بخش* ، ضروري است ي ارزشيابي واعتباربخشي دبر خانهباشند مورد تائيد قطعيهاي چرخشي . حوزه

، واجد* ، دانشگاه ذيربط . باشد هاي مندرج در برنامه مالكضروري است

، در ،31استانداردهاي فوق و برنامه موضوع و جهت پيگ مورد تصويب كميسيون تدوين و اجرا در اختيـار ريزي آموزشي قرار گرفته يري

و تخصصي قرار داده مي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي ضـمناً يـك نسـخه از آن در انتهـاي كليـه. شود واحد ارزشيابي

شد برنامه . هاي مصوب آورده خواهد

 منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

و-1 ـ كميسيون تدوين و تخصصي ـ دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي راهنماي تدوين برنامه دوره هاي فوق تخصصي
 1388ـ سال برنامه ريزي آموزشي
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