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 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان٤

:اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
 دانشگاه علوم پزشكي تهران- غالمرضا پورمنددكتر*
 دانشگاه علوم پزشكي تهران- دكتر محسن آيتي*
 دانشگاه علوم پزشكي تهران-دكتر محمد رضا نوروزي*
 دانشگاه علوم پزشكي تهران-دكتر علي رازي*
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دكتر سيد يوسف حسيني*
 پزشكي شهيد بهشتيدانشگاه علوم-دكتر علي طبيبي*

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دكتر عباس بصيري*

: اسامي اعضاي هيات سياستگذاري رشته تخصصي
و متابوليسم-دكتر فريدون عزيزي*  متخصص كودكان- دكتر علي رباني* فوق تخصص غدد درون ريز
و متابوليسم- دكتر محمد باقر الريجاني*  متخصص بيهوشي- ولي اهللا حسني دكتر*فوق تخصص غدد درون ريز
 متخصص روانپزشك- دكتر محمود طباطبايي* فوق تخصص قلب كودكان- دكتر محمد رضا صبري*
 متخصص عفوني- دكتر رضا لباف قاسمي* فوق تخصص نوزادان- دكتر فاطمه السادات نيري*

 اكولوژيستفارم-دكتر علي حائري* متخصص جراحي عمومي- دكتر محمد رضا كالنتر معتمد*
و بيني- دكتر سيد علي صفوي نائيني* و گلو  متخصص آسيب شناسي- دكتر سيد محمد توانگر* متخصص گوش

و زايمان-دكتر شيرين نيرومنش*  متخصص آسيب شناسي–دكتر مسلم بهادري* متخصص زنان
 متخصص جراحي عمومي- دكتر حبيب اهللا پيروي*
 معاونت درمان–متخصص پزشكي اجتماعي–دكتر حسن راشكي*
 خانواده MPH–پزشك عمومي- دكتر محمد رضا رهبر*

و برنامه ريزي آموزشي :اسامي همكاران كميسيون تدوين

و تخصصي(دكتر امير محسن ضيايي دكتر سيدمنصور: ،نمايندگان منتخب وزير)دبير شوراي آموزش پزشكي
دكتر،دكتر رضا لباف قاسمي،دكتر محمد رضا فرتوك زاده،الفتح المعي، دكتر ابو)مسئول واحد تدوين(رضوي

،نمايندگان معاونتو دكترالهه ملكان راد، خواهي، دكتر مهرداد حق ازلي دكتر مهدي پناه،محمد علي صحرائيان
، نمايندگان دانشگاه: سالمت و دكتر علي مشكيني شهيد(نيدكتر علي صفوي نائي:هاي علوم پزشكي دكتر رواقي
) يزد(دكتراميرهوشنگ مهر پرور)تهران(دكتر سيدرسول ميرشريفي)مشهد(دكتر محمدمهدي قاسمي)بهشتي

) تبريز( دكتر علي مشكيني)گيالن(دكتر علي حميدي مدني) اهواز(دكتر احمد فخري)تهران( دكتر شهرام آگاه
زنان( گيالني دكتر ميترا مدرسمو مجريان كميته هاي راهبردي خان) همدان(دكتر محمد علي سيف ربيعي

 دكتر مهدي صابري فيروزي)جراحي عمومي(اله پيروي دكتر حبيب) روانپزشكي(دكتر احمد علي نور باال)وزايمان
و برنامه ريزي آموزشي خانم ريحانه بنازادگان)كودكان( دكتر علي رباني)داخلي( وكارشناس كميسيون تدوين

 وكارشناس برنامه خانم نوشين آگاهي

:اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

و تخصصي(دكتر امير محسن ضيايي،)معاون آموزشي(دكتر محمدعلي محققي رئيس-دبير شوراي آموزش پزشكي
هاي پزشكي روساي دانشكده،)هاي علوم پزشكي دبير شوراي گسترش دانشگاه(دكتر شهربانو نخعي،)شورا

، دكتر محمود) شهيدبهشتي(، دكتر علي رضا رمضاني)تهران( هاي علوم پزشكي دكتر فاطمه السادات نيري دانشگاه
،دكتر) مازندران(، دكتر قاسم جان بابايي)زدي(، دكتر مهران كريمي)مشهد(، دكتر علي علمداران)شيراز(نجابت

،دكتر علي مومني)گيالن(، دكتر آبتين حيدرزاده)تبريز( ،دكتر زهرا فردي آذر) كردستان(بهرام نيكخو 
،دكتر معصومه)اراك(،دكتر حسين سرمديان)زاهدان( ،دكتر زهرا ذاكري) اهواز(،دكتر عليرضا مظفري)شهركرد(

و نمايندگان منتخب وزير)همدان(صفر پورودكتر)بابل(بياني  ، دكتر سيدمنصور) مشهد(دكتر مجيد ابريشمي:،
، دكتر نادر)شهيدبهشتي( هاشمي زاده، دكتر اميرحسين قاضي)كرمان(، دكتر محمدرضا شكيبي)تهران(رضوي

، دكتر علي)تهران(، دكتر حسن قاضي زاده هاشمي)شيراز(، دكتر مجيد فروردين)شهيدبهشتي( ممتازمنش
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 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان٥

و نمايندگان دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي) تهران(جعفريان دكتر عليرضا:و مديركل دفتر امور حقوقي
صديقي ،دكتر احمد فخري ،دكتر شهرام آگاه ،دكتر كوروش وحيد شاهي ،دكتر سيد علي صفوي نائيني ،دكتر سيد 

و دكتر نيره اسالمي  و تخصصيكار(محمود طبا طبا ئي )شناس دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

و برنامه : ريزي آموزشي اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين
)بيهوشي(دكتر ولي اهللا حسني*
)روماتولوژي(دكتر سيد رضا نجفي زاده*
و مجاري ادراري(دكتر داراب مهربان* )تناسلي–جراح كليه
 دكتر كامران علي مقدم*
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 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان٦

: مقدمه

و انگليسي : عنوان دوره به فارسي

: تعريف دوره

و بار سرطاندر ، بروز ، شيوع ، از جمله سرطانجهان امروز ـ تناسلي به گونههاي مختلف اي رو بههاي دستگاه ادراري
و چه از لحاظ عملي ضروري بنظر مي پيچيدگي. رسد تزايد است كه تعميق در موضوعات مرتبط چه از نظر تئوري

و ارائه خدمات تخصصي به مبتاليان به اين بيماري ها در مراكز ها موجب شده كه جهت برخورد با اين بيماري تشخيص
، پروتكل و حتي در دانشگاه معتبر و دوره بخش هاي معتبر دنيا نظير هاي مختلف تدوين گردد هاي اختصاصي ها

و خدمات تخصصي به مردم ارائه گردد راه هاي شمسي بخش 1370در اين راستا در كشور ما نيز از سال. اندازي
مياختص و به بيماران سرطاني ارائه خدمت . نمايند اصي داير

، از سال در كشور دوره تكميلي تخصصي اوروانكولوژي در دانشگاه 1374به منظور تربيت نيروي موردنياز در اين زمينه
و در سال علوم پزشكي تهران راه براي. شوند هاي لوكال تبديل به برنامه كشوري مقرّر شد تا برنامه 1389اندازي شد

، كميته كه اين منظور و برنامه حاضر را تدوين نمود اي مركّب از تعدادي از افراد باتجربه در اين زمينه تشكيل گرديد
، آماده اجراي در دانشگاه و پيشنهادات. هاي مصوب مي باشد پس از طي مراحل قانوني كميته تدوين دوره از نظرات

ت صاحبنظران استقبال مي .برداري قرار گيردا در بازنگري برنامه مورد بهرهنمايد

 كميته تدوين برنامه تكميلي تخصصي
ـ تناسلي سرطان  هاي دستگاه ادراري

 Uro-Oncology Fellowshipتناسلي-هاي دستگاه ادراريسرطاندوره تكميلي تخصصي

و دانش آموختگان آن در،نكولوژيدوره اوروا يك دوره باليني است كه از رشته تخصصي ارولوژي منشعب شده است
و مراقبتهاي افراد مبتال به سرطان هاي دستگاه ادراري و–پيشگيري، تشخيص، درمان و دانش تناسلي فعاليت دارند

و خدمات سالمتي در اختيار جامعه قرار خواهند دادهاي خود مهارت .را در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي
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 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان٧

:دورهبه متخصصين مجاز ورود

: طول دوره آموزش

و سير تكاملي دوره در جها و ايرانتاريخچه :ن

.هاي داراي دانشنامه تخصصي، حائز شركت در اين دوره هستندارولوژيست

.استماه18طول آموزش در اين دوره

و همزمان با گسترش رشتة ارولوژي بوده است اين گرايش همزمان.تفكر ايجاد گرايش اروانكولوژي مربوط به سالها قبل
و در دهة سوم و پيدايش تومورماركرها، جايگاه بيشتري را در بين ارولوژيست ها باز كرده با بهبود روشهاي تشخيصي

هاي آمريكا نيز مطرح شد تا اينكه اولين تشكل سازمان يافته شگاهقرن بيستم به تدريج گسترش ارولوژي انكولوژي دان
شكل گرفت كه تحت نظر انجمن Society of urologic Oncology (SUO)ميالدي در آمريكا به نام 1984در سال 

يك  و مستقيماً به عنوان و به تدريج به عنوان يك تشكل مستقل فعاليت نمود سازمان ارولوژي آمريكا فعاليت مي كرد
و در تمام دانشگاه هاي معتبر پذيرفته شد به. هماهنگ كننده در همين راستا بخش هاي اختصاصي اروانكولوژي نيز

و ارجاعي ثالث از –جمله تدريج در دانشگاه هاي معتبر MSKC ( Memorial solan kettering cancer centre) 
Myo clinic – UCLA و دوره هاي...و وFellowship نيز ايجاد شد نيز با هدف كسب توانمندي هاي كلينيكال

و چندجانبه در برخورد با بيماران سرطاني ايجاد شد و همچنين كارهاي گروهي و در سال. تحقيقاتي بر همين اساس
و با همت اساتيد دانشگاه 1374 هجري شمسي اولين بخش با گرايش اروانكولوژي در بيمارستان امام خميني تهران
و پژوهش در بيماران مبتال به بدخيمي هاي دستگاه ادراري علو و با هدف تحقيق و آموزش–م پزشكي تهران تناسلي

و اقدام به پذيرش عالقه مندان به اين گرايش از ميان فارغ التحصيالن رشته ارولوژي  نحوة ادارة اين بيماران ايجاد شد
يك ساله نمود .به تدريج نيز زيرشاخه اوروانكولوژي نيز در انجمن ارولوژي ايران پديد آمد. در دوره هاي



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
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: دوره داليل نياز به اين

:حدود نياز به تربيت متخصص در اين دوره در ده سال آينده

:بنا به داليل زير تداوم تربيت دستيار در اين دوره مورد نياز است

كه–باال بودن شيوع سرطان هاي دستگاه ادراري* مي%20تناسلي در كشور، سرطان هاي مردان در ايران را تشكيل

.دهد
و كنترل از بروز سرطان هاي اين ناحيه* .نياز به اقدام پيشگيري
و بهداشتي درماني كشور–دستگاه ادراري هاي سرطانين مبتال به حجم مراجع* و بستري تناسلي به مراكز سرپايي

.باالست
را، هاي آموزشي در مقاطع مختلف آموزشدجهت باال بردن سطح استاندار* حضور اعضاي هيأت علمي كه اين دوره

.ضروري استاركننده دستي تربيت طي كرده اند، در مراكز دانشگاهي
شد–با توسعه منطقي اين دوره در كشور، به توليد علم در زمينه سرطان هاي دستگاه ادراري* .تناسلي كمك خواهد
كه* و فناوري در اين حيطه تخصصي ايجاب مي كند و پيشرفت دانش اين دوره در دانشگاه هاي معتبر دنيا وجود دارد

.فعاليت داشته باشنداين زمينهدردانشگاه هاي واجد شرايط كشور نيز 
ناشي از دخالت بهبود كيفيت درمان تناسلي موجب–حضور افراد حاذق در برخورد با سرطان هاي دستگاه ادراري*

.هاي غير تخصصي در كشور مي شود
و هيأت وقت تداوم تربيت نيرو در اين مقطع تخصصي، توسط كميته برنامه ريزي راهبردي* ممتحنه رشته ارولوژي

.ارولوژي مورد تأئيد قرار گرفته است
و مطابق با نياز اين دوره* ، دانشگاه هاي كشور، بار بيماري هاي سرطاني در كشور در انتظار مي رود، با گسترش منطقي

، و به تبع آن و همچنين مشكالت ناشي از برخوردهاي غيرتخصصي، كاهش شاخص هاي بهداشت روان در خانواده ها
.ارتقاء يابد جامعه

.مي شود رشته مادر تقويتاين دوره موجب وجود*
در لحاظ نمودن* و دستياران دورهرمقدورشتة اورولوژي به طور كامل دوره تخصصي برنامة موضوعات اين دوره نيست

، در طي دوره خودتخصصي  .به موضوعات مربوطه اشراف پيدا نخواهند كرد اين رشته

چنانچه براي هر.كننددانشگاه علوم پزشكي در كشور، دستيار رشتة تخصصي اورولوژي تربيت مي13در حال حاضر،

، ارونفر اورولوژيست دوره ديده در زمينة3دانشگاه .نفر خواهد بود39تعداد مورد نياز انكولوژي در نظر بگيريم

در 13 ي22لذا.استان كشور مستقر هستند10دانشگاه فوق ست نياز انكولوژيارو استان باقي مانده حداقل به يك نفر

مي61نفر خواهند بود كه مجموعا22ها نيز دارند كه نيروي مورد نياز براي اين استان نفر18در حال حاضر. شوند نفر

در.كولوژيست در كشور مشغول خدمت رساني هستنديورواون به10لذا نفر متخصص دوره ديده43سال آينده حداقل

و عوامل متغير ديگر بين  و با احتمال خروج از فعاليت حرفه اي نفر متخصص دوره50-40در اين زمينه نياز وجود دارد

.ديده در اين زمينه نياز است



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان٩

و(فلسفه  Philosophy (Beliefs & Values)):باورهاارزش ها

 :Mission):مأموريت(رسالت

 :Vision):چشم انداز(دورنما

:در تدوين اين برنامه، بر ارزش هاي زير تأكيد مي شود
و بهبود به كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان مرتبط تاكيد بر سالمت*  محوري
، جنس* ، سنّ ، اجتماعي و يكسان به كليه بيماران با هر شرايط اقتصادي و مذهب ارائه خدمات كيفي .، نژاد
آن* و ارتقاي شاخص هاي  تاكيد بر پيشگيري از بروز سرطان هاي مرتبط
و در كنار آن استفاده از گنجينه*  شده بومي در جهت حلّ مشكل هاي تجربه تاكيد بر علوم روز
 تاكيد بر مسايل ويژه اخالقي مرتبط با بيماران سرطاني*

و حساس به رسالت اين دوره، تربيت نيروهاي متخصص آگاه به مسائل علمي روز، توانمند، مسؤوليت پذير
و جامعه در حيطه تخصصي ارولوژي انكولوژي است كه تخصص خود را در زمينه هاي پيشگيري،–سالمت افراد

و جامعه قرار دهند و پژوهشي در اختيار افراد .تشخيصي، درماني، آموزشي

و ارائه خدمات10در پزشكي بهسال آينده، اين دوره در كشور، از لحاظ استاندارد هاي آموزشي، توليدات پژوهشي
و از لحاظ توليد علم در گسترش مرزهاي دانش در مردم، در منطقه در ردي و مطرح خواهد بود ف كشورهاي برتر

. منطقه نقش اول را ايفا خواهد نمود



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان ١٠

 Expected Outcomes::پيامدهاي مورد انتظار از دانش آموختگان

 :Roles:نقش هاي دانش آموختگان در جامعه

:اين دوره قادر باشندانتظار مي رود دانش آموختگان
و مسؤولين سالمت، براي رفع مشكل بيمار يا جامعه، ارتباط مؤثر* با بيماران، همراهان بيماران، اعضاي تيم سالمت

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

.مهارت كافي جهت رفع مشكل بيمار به كار گيرند
و جامعه دانشگاهي در صورت عضويت* و همراهان آنها، جامعه عمومي در آموزش رده هاي مختلف اعم از بيماران

ز ، در .مينه تخصصي مربوطه توانايي كافي داشته باشندعلمي دانشگاه
و تعامل سازنده داشته باشند* .در نظام پژوهشي كشوري همكاري
و دوره هاي مختلف تعامل سازنده داشته باشند* .با متخصصين رشته ها
.با پيشنهاد يا به كارگيري راهكارهاي مختلف در ارتقاي وضعيت سالمت جامعه نقش مؤثر ايفا نمايند*
.در كليه اقدامات، مسائل مرتبط با اخالق حرفه اي را رعايت نمايند*
.پيشگيري از سرطان هاي مربوطه در جامعه با همكاري با مراجع مربوطه به عمل آيد*

:دانش آموختگان اين دوره در موارد زير در جامعه ايفاي نقش مي نمايند
 مراقبتي–درماني–تشخيصي*
 آموزشي*
 پژوهشي*
اي*  مشاوره
 مديريتي*
 پيشگيري*



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان ١١

                                                                                    :Tasks: وظايف حرفه اي دانش آموختگان

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

:مراقبتي–درماني–در نقش تشخيصي
، گروه* و سازمان برقراري ارتباط موثر حرفه اي با افراد  هاي الزم براي رفع مشكل بيمار ها

.نظارت بر تشكيل پرونده پزشكي براي بيماران*
و ثبت يافته ها در پرونده* و انجام معاينات تخصصي .اخذ شرح حال
.درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي تشخيصي*
تش* .مجاز مندرج در اين برنامه(Diagnostic procedures)خيص انجام رويه هاي
.درخواست مشاوره هاي تخصصي مورد نياز*
و ثبت آن در پرونده* .تشخيص بيماري
، توانبخشي يا استفاده از طب جانشين*  انتخاب رويكرد مناسب درماني اعم از درمان هاي دارويي، جراحي

Alternative medicine) (و بكار گيري آن تا حد مجاز مرتبط با رشته براي آنها براي .بيماران
 تجويز منطقي دارو*

.تجويز اقدامات توانبخشي مورد نياز*
و در صورت نياز ارجاع آنها* .پيگيري بيماران
و تنظيم مدارك پزشكي مرتبط*  ثبت اطالعات
.ساير متخصصين مربوطه به طور تيمي درماني در موارد پيچيده با مشاركت-انتخاب رويكردهاي تشخيصي*

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

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

.قانوني 

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

.نظام سالمت

: در نقش مديريتي
و مديريت تيم سالمت در حيطه تخصصي مربوطه*  رهبري

در نقش پيشگيري
 بررسي عوامل موثر در ايجاد سرطان هاي مرتبط در كشور*
از* سيگار، بيماري هاي مقاربتي،(جملهارايه راهكارهاي پيشگيري از عوامل موثر در بروز سرطان هاي مرتبط

)موادغذايي ليكوپن، آلودگي هوا 



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان ١٢

و مهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار  Expected Competencies & Procedural Skills: توانمندي ها

 (General Competencies): توانمندي هاي عمومي: الف

و ثبت اطالعات :گرد آوري
اي*  برقراري ارتباط موثر حرفه
 اخذ شرح حال تخصصي*
و معاينه تخصصي بيماران*  ارزيابي
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي*
و تنظيم مدارك پزشكي*  ثبت اطالعات

و تصميم گيري براي بيمار ، تشخيص :استداالل باليني
 تفسير آزمايشات پاراكلينيكي*
و پاراكلينيكي*  ادغام يافته هاي باليني
و قضاوت باليني*  استنتاج
 تشخيص بيماري*
 تصميم گيري باليني جهت حل مساله بيمار*

:)Patient Management(اداره بيمار
 (Patient care)مراقبت از بيمار*
و(تجويز منطقي دارو* ) orderنوشتن نسخه دارويي
و اجراي آن براي بيمار–انتخاب مناسبترين رويكرد تشخيصي*  درماني
و ارائه مشاوره پزشكي*  درخواست
 ارجاع بيمار*
 آموزش بيمار*
 پيگيري بيمار*
 مرتبطمشاركت در تصميم گيري موارد پيچيده تشخيصي درماني با رشته هاي*

:توانمندي هاي ديگر
 پژوهش*
و مديريت* )در حد موردنياز( رهبري
و دفاع از حقوق بيماران*  حمايت
و جستجوي اطالعات علمي در منابع الكترونيكي*  استفاده از رايانه
و پيشگيريپايش سالمت جامعه*  در كيفيت زندگي بيماران
 پيشگيري*

را اكثر توانمنديدستياران:تذكر در در طول دوره تخصصي خودهاي فوق و مقطع بر آن ها مسلط اين كسب

، رويكرد مبتني بر شواهد رويكرد اصلي در بكارگيري اين توانمندي. خواهند شد  ها
)Evidence Based approach (باشدمي .



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان ١٣

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

:كه با اين دوره در انجام بعضي پروسيجرها همپوشاني يا تداخل باز دارنده دارند اسامي رشته ها يا دوره هايي

كمك مشاهده اعمال جراحي
در انجام

انجام
 كل دفعاتمستقل

و راديكالپارشيال سيستكتومي
2102032سيستوپروستاتكتومي

5152040 راديكال پروستاتكتومي

102030- راديكال نفركتومي

102030- پارشيال نفركتومي

2101022 (RPLND) لنفادنكتومي خلف صفاق

 موردي  Penectomy inguinalلنفادنكتومي

2259 هاي آدرنال در توده آدرنالكتومي

2259 جراحي هاي كانسرهاي يوروتليال فوقاني

2020-- (TUR BT) رزكسيون تومور مثانه

55 اوركيدكتومي راديكال

551020 بيوپسي ترانس ركتال پروستات با كمك سونوگرافي

و، راديوتراپي،جراحي عموميرشتهاين دوره با اندويورولوژي همپوشانيدوره تكميلي تخصصيراديولوژي، انكولوژي

و با هيچ رشته اي تداخل ، كار به صورت تيمي انجام خواهد شد ، عالوه بر مشاوره تخصصي و در موارد نياز دارد

.بازدارنده ندارد



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان ١٤

 :Educational Strategies: راهبردهاي آموزشي

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

:اين برنامه بر راهبردهاي زير استوار است
و استاد محوري(task based)يادگيري مبتني بر وظايف  تلفيقي از دانشجو
(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
ت نياز ديسيپلينري همراه با ادغام موضوعي در صور

و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شد :در اين دوره، عمدتاً از روش ها
و بين دانشگاهي*  انواع كنفرانس هاي داخل بخشي، بين بخشي، بيمارستاني، بين رشته اي
و كتاب خواهي–كارگاه هاي آموزشي–بحث در گروه هاي كوچك* تومور– Case Presentation–ژورنال كالب

 بورد 
و آموزشي–گزارش صبحگاهي* –آموزش سرپايي–انجام مشاوره هاي تخصصي همراه با استاد–راندهاي كاري

 تحليل بيماران دشور–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
*Self Education, Self Study 
و اهداف آموزشي* و فنون آموزشي ديگر بر حسب نياز  روش



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان ١٥

:ساختار كلي دوره آموزشي

بخش، واحد يا
 عرصه آموزش

)ماه(مدت زمان اقدامات–محتوي

و بستري–ويزيت بيماران سرپاييدرمانگاه انتخاب، تشكيل پرونده
آموزش رده هاي–انجام پروسيجرهاي سرپايي–بيماران

پاسخگويي به مشاوره هاي تخصصي درخواست–پايين تر 
و اقدامات ديگر طبق برنامه هاي تنظيمي بخش  شده

ايحداقل در طول دوره 2 هفته
زرو

–بيمارانبستريپيگيري–ويزيت بيماران بستري شدهبخش بستري
انجام پروسيجرهاي تشخيصي درماني–مراقبت از بيماران

و اقدامات ديگر–بر بالين بيمار  آموزش رده هاي پايين تر
 طبق برنامه هاي تنظيمي بخش 
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شركت در عمل هاي جراحي به صورت مشاهده، كمك يااتاق عمل
. انجام مستقل، طبق برنامه تنظيمي بخش

2هفته اي حداقل دورهلدر طو
 روز

شركت در انجام پروسيجرها به صورت مشاهده، كمك يااتاق پروسيجر
 در طول دوره به صورت موردي انجام مستقل، طبق برنامه تنظيمي بخش

هماتولوژيبخش
 انكولوژي

تناسلي-هاي ادراريآشنايي با شيمي درماني سرطان
 ماه1

ماه1تناسلي-هاي ادراريسرطانراديوتراپيآشنايي باراديوتراپيبخش
و كارگاه هاي آموزشي

 مركز تحقيقات
 ماه1

وپاتولوژي، اندويورولوژي، راديولوژيبخش هاي انتخابي ، طب تسكيني
 پزشكي هسته اي

 ماه1

: توضيحات
و يا مجزا به بخش* هاي مدير برنامه براي آشنايي دستياران با كموراديوتراپي دستياران را به صورت تلفيقي

.مربوطه معرفي نمايند

.يك ماه به درخواست فراگير با هماهنگي مدير برنامه مي توانند به يكي از بخش هاي فوق بروند*



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان ١٦

:تخصصي پايه يا تخصصي بالينيعناوين دروس اعم از عمومي،

تومور هاي بيضه-1

و لنفادنكتومي خلف صفاق-2  جراحي تومور هاي بيضه

 تومورهاي آلت-3

و مجرا-4  جراحي سرطان آلت

 سرطان كليه-5

 سرطان هاي خلف صفاق-6

 تومورهاي يوروتليال فوقاني-7

 تومورهاي يوروتليال مثانه-8

 تومورهاي سطحي مثانه-9

 تومورهاي يوروتليال با تهاجم به عضله- 10

 جراحي تومورهاي مثانه-11

 درمان سرطان مثانه متاستاتيك-12

 استفاده از روده در انحرافهاي ادراري-13

 تعبيه ايلئال لوپ-14

 ساختن مثانه اورتوتوپيك- 15

"    ”Continent Pouchساختن پاچ اختيار دار-16

 اپيدميولوژي سرطان پروستات-17

 پاتولوژي سرطان پروستات- 18

 بيوپسي ترانس ركتال سرطان پروستات-19

 تومور ماركرها در سرطان پروستات- 20

 پاتولوژي ساير قسمتهاي دستگاه ادراري-21

 تناسلي- اپيدميولوژي سرطانهاي دستگاه ادراري- 22



و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 تناسلي-ادراريهاي دستگاه برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي سرطان ١٧

):به تفكيك هر بخش(كه بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند يادگيري عناوين مباحث

اوين بخش انكولوژيعن

و درمان هاي- و انديكاسيون ها، درمان هاي هورموني، ايمونوتراپي آشنايي با اصول شيمي درماني

Molecular targeted 
 انكولوژيآشنايي با اصول برخورد با بيماران كانسري از ديد مديكال-

 همراه راديوتراپي آشنايي با عوارض شيمي درماني-

و تصميم گيري تيمي در مورد بيماران كانسري-  آشنايي با كار تيمي

و روش هاي انجام Neoadjavant,adjavantآشنايي با فوايد درمان هاي-

 آشنايي با اهداف درماني از نظر مديكال انكولوژي-

و ارجاع به موقع بيماران جهت درمان هاي مديكال آشنايي با روش هاي پيگيري بيماران-

عناوين بخش راديوتراپي

ي نحوه هورمون درماني-  آشنايي با انديكاسيون ها

 آشنايي با انديكاسيون هاي شيمي درماني-

با-  Disphos phonetusآشنايي با انديكاسيون ها نحوه درمان

و نحوه انجام-  راديوتراپي راديكال كانسرهاي يوروتليالآشنايي با انديكاسيون ها

و نحوه انجام راديوتراپي هاي- و تسكيني از جمله راديوتراپي متاستاز Paliativeآشنايي با انديكاسيون ها

و مغز  استخوان

و نحوه انجام درمان داخل نسجي- )براكي تراپي(آشنايي با انديكاسيون ها

و پرتودرماني آشنايي با عوارض احتمالي شيمي درماني-
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اصول اخالق حرفه اي
و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود :از دستياران

 در حوزه نوع دوستي–الف
.منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند)1
.عدالت را رعايت كنند در مواجهه با بيماران مختلف)2
و اجتماعي آنان توجه داشته باشنددر برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي،)3 .رواني
.در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند)4
و)5 .آالم بيماران توجه داشته باشندبه خواسته ها
آن)6 و از .دفاع كنندمنشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده

و مسئوليت–ب ر حوزه وظيفه شناسي د
.نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند)1
.ران پاسخ دهندبه سواالت بيما)2
و همراهان قرار دهند)3 .اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي
و)4 .با اعضاي تيم سالمت تعامل سازنده داشته باشند از دخالتهاي بي مورد در كار همكاران پرهيز نمايند
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
، ابتالي مجدد، انتقال بيما)7 ، بروز عوارض و نيز بهبود كيفيت در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري ري

.زندگي به طور مناسب به بيماران آموزش دهند
و درستكاري–ج  در حوزه شرافت

.راستگو باشند)1
.درستكار باشند)2
.رازدار باشند)3
.حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند)4

 در حوزه احترام به ديگران–د
و عادات بيماران احترام بگذا)1 ، رسوم ، آداب .ندربه عقايد
و مشخصات وي را با احترام ياد كنند)2 ، نام .بيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته
و ترتيب را رعايت نماينداحتربه وقت بيماران)3 و نظم .ام گذاشته
و كادر تيم درماني احترام بگذارند)4 .به همراهان بيمار، همكاران
.وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد)5

از دستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي
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 در حوزه تعالي شغلي–ه
.انتقاد پذير باشند)1
و كمك بخواهند)2 ، در موارد الزم مشاوره .محدوديت هاي علمي خود را شناخته
و توانمنديهاي خود را ارتقاء دهند)3 ، دانش .به طور مستمر
و دستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند)4 .اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات
و گزارش نويسي را رعايت كننداستان)5 .داردهاي تكميل پرونده پزشكي

:اهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشير

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 بيماران نظير خصوصي حفظ حريمفراهم ساختن شرايط مناسب براي• پاراوان در هنگام استفاده از پرده

و انجام اقدامات تشخيصي درماني   معاينات

سي• و همراه فراهم كردن  ستم هم اتاقي بيمار

. ايمن براي بيماران مبتال به سرطان كه دچار اختالل ايمني هستند ايجاد محيط•
 ايجاد محيط مناسب براي انجام فرايض مذهبي بيماران•

:كمك به اصالح فرآيندهاي اجرايي
همكاري با مديران اجرايي بيمارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظير فرايندهاي جاري در بخش•

ت ، ، بستري و امور هاي پذيرش و ترخيص بيماران به طوري كه بيماران سردرگم نشوند ، تجهيزات امين دارو
.را به آساني طي كنند

ها• و كاركنان بيمارستان  تكريم مراجعين

ي پيشنهادات اصالحي به مديران بيمارستان• و ارائه  توجه به رفاه حداكثري بيماران

:كمك به فراهم شدن جو مناسب آموزشي
ا• و احترام آميز در محيط هاي آموزشي مشاركت در  يجاد جو صميمي

و تحقير در محيط هاي آموزشي•  تالش در جهت حذف هر گونه تهديد

اي• و بين رشته و موثر بين بخشي  همكاري هاي مناسب

و مشاركت در آن سازمان دهي كارهاي تيمي•
و فراگيران ديگر• ، دستياران سال پايين تر  تشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان

 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي•

 Role modellingمشاركت فعال در تقويت•
 تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي•

ي دستور العمل هاي آموزشي به فراگي• و همكاري در تدوين ارائه (Priming)ران مشاركت

و اعضاي تيم سالمت• ، دانشجويان و اجتماعي استادان  رعايت حقوق مادي، معنوي
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: برد بيمار محوريترويج راه

و اجتماعي• ، رواني و پزشكي بيماران اعم از جسمي ،( حمايت از حقوق مادي، معنوي ، مذهب با هر نژاد
و طبقه اقتصادي اجتماعي  ، جنس ، در تمام شرايط) سن

و اطمينان بيمار•  در انجام امور مرتبط جلب اعتماد

و غيره: ارتباط اجتماعي مناسب با بيماران نظير• ، ، اميد دادن ، همدردي  خوشرويي

 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط•

و فراگيران ديگر• ي پاسخگويي مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايين تر  آموزش نحوه

. معرفي خود به عنوان پزشك مسئول به بيمار•
و كمك به فراهم كردن شرايط مورد• و تمايالت رفاهي بيماران ، استحمام ، خواب پرسش از عادات غذايي

 نياز براي آن ها 

.توجه به بهداشت فردي بيماران•
و كيفيت غذاي بيماران•  توجه به كميت

و درماني(Patient Safety)توجه به ايمني بيمار• ي اقدامات تشخيصي  در كليه

و خانواده آنانم به شخصيت بيماراناحترا•  در كليه شرايط، همراهان

و نوع پوشش بيمه اي بيماران• و تجهيزات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي ، آزمايش تجويز هر گونه دارو
و اجتناب از درخواست آزمايشات غير ضروري 

و تسهيالت بيمه اي بيماران•  استفاده مناسب از دفترچه

، درباره رفع مشكالت قابل حل بيماران• و مراجع ذي صالح نظير واحد مددكاري در صورت ارتباط با واحدها
 نياز

و درماني• و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و جلب رضايت بيماران براي انجام معاينات  اخذ اجازه

به• و آزادي بيماران در تصميم گيري ها توجه  استقالل

 خصوصي بيمارانلخودداري از افشاي مسائ•

الز• ها: به بيماران درباره مسائل تشخيصي درماني نظيرمارائه اطالعات و غيره–هزينه مدت تقريبي بستري
، رعايتو در صورت عدم اطّالع معرّفي آنان به فرد مطّلع  :به معناي STEEPدر مجموع

 به بيماران(safe)ارائه خدمات ايمن-

 به بيماران(Timely)ارائه خدمت به موقع-

و تجربه كافي- ي خدمت با علم  به بيماران(Expertise)ارائه

و صالح- و با صرفه  به بيماران(Efficient)ارائه خدمت موثر

 در كليه شرايط(Patient Centered)و در نظر گرفتن محوريت بيمار-
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و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق و ترغيب آموزش :مشاركت
و فراگيران ديگر• و موثر حرفه اي به دستياران سال پايين تر  آموزش ارتباط مناسب

و دانشجويان•  مشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران سال پايين تر

يا• و مقررات اخالقي بخش به دستياران Dress Codeاطالع رساني منشور حقوقي بيماران، مقررات آموزش
و  فراگيران ديگر سال پايين تر

و عملي نظير• و فرآيندهاي آموزشي نظري گزارشات: اشاره مستمر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها
و اتاق هاي عمل  ، درمانگاهها ، كنفرانس ها ، راندها  صبحگاهي

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

و خطاهاي پزشكيف• و موشكافي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات راهم كردن شرايط بحث
(Maplractices)و فراگيران ديگر ، دستياران  پيش آمده در جلسات هفتگي با حضور استادان

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

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

سي–تومور بورد–شبانه  و نظارت بر حضور ساير فراگيران از طريق واگذاري مسؤوليت،)و غيره–سي پي
و و اورژانس ها و حضور در كشيك ها، سركشي به درمانگاه ها نظاير آن، به منظور ايجاد تدريجي پيگيري تلفني

و فراگيران ديگر .مسؤوليت پذيري اجتماعي در خود
.حضور به موقع بر بالين بيماران اورژانس•
و فراگيران ديگر نظير• و انضباط(توجه به عملكرد عمومي خود از) عملكرد ارتباطي اجتماعي، نحوه پوشش، نظم

و تأكيد بر الگو بودن خود، ارائه Dress Code طريق رعايت مقرارت .بازخورد به فراگيران
و فراگيران ديگر نظير• و معاينات تخصصي بيمارانف( توجه اكيد به عملكرد تخصصي خود اخذ شرح حال

ق و و پاراكلينيكي، استنتاج و ادغام يافته هاي باليني ضاوت باليني، تشخيص درخواست منطقي آزمايشات، تفسير
و انجام اقدامات درماني، طرز درخواست مشاوره  بيماري، تصميم گيري هاي باليني، تجويز منطقي دارو، انتخاب

و پيگيري بيماران و نرم افزارهاي تخصصي از) هاي پزشكي، ارجاع بيماران، اقدامات پژوهشي، استفاده از رايانه
و جلب نظارت مستقيم استادان به منظور طريق اهميت دادن به تكميل مستمر الگ كاستن از فراواني سوء بوك

و خطاهاي پزشكي   (Malpractices)عملكردها
.رعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايانه نامه ها بر اساس دستورالعمل هاي كميته اخالق در پژوهش•
و انجام روش هايي كه دستي• .اران به آن تسلط ندارنداجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران
و آينده به سهولت قابل• و تنظيم پرونده هاي پزشكي، به طوري كه در حال حاضر اهميت دادن به نحوه تكميل

.استفاده باشند
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:دوره نكات اختصاصي اخالق حرفه اي مرتبط با

و عملكرد خود :توجه مستمر به حضور

 رعايت اصول درمان بر مباني علمي-

و همراهان-  برخورد تخصصي در ارائه خبر بد به بيماران
 برخورد احترام آميز با نسوج، اعم از مرده يا زنده-
 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان-
 همدردي با خانواده فوت شدگان-
و حفظ زيبايي بيماران تا حدي كه دانش- و حفظ اعضاي بدن بيماران، عملكرد طبيعي اندام ها و فناوري نگهداري

.روز اجازه مي دهد
 هاي دستگاه ادراري احترام به حقوق جنين، در زنان مبتال به سرطان-
و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از، از دست رفتن- اهميت دادن به وقت هاي طاليي كمك به بيماران

.شانس بيمار براي زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود
و-  درخواست هاي پاراكلينيكتجويز منطقي دارو
به- و اقدامات تشخيصي، درماني Clinical Governanceتوجه .در كلية تصميم گيري هاي باليني، تجويزها
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 :Reference:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است

:توضيح
و پاياني انجام مي شود، منابع آزمونها بر اساس آئين)1 در مواردي كه طبق مقررات، آزمون هاي ارتقا

و منابع ذكر شده در اين صفحه  نامه هاي موجود، توسط هيأت ممتحنه دوره تعيين خواهد شد
.راهنمايي است براي اجراي اين برنامه

در)2 .دسترس است در مورد كتب، منظور آخرين نسخه چاپ شده

.در مورد مجالت، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر مي شوند)3

:كتب اصلي:الف
-Campbell urology 
-Complication of Urology surgery              
-Glenn urologic surgery techniques 
- Urology – Oncology 

-PEREZE 
-DEVITA 

:مجالت اصلي-ب
- Journal of Urology 
- European Journal of Urology 
- British Journal of Urology International  

 مجله ارولوژي ايران
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:Student Assessment:ارزيابي دستيار

:شرح وظايف دستياران

:(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف

از روش : هاي ارزيابي دستياران عبارتند

ـ ـ آزمون تعاملي رايانه اي ـ شفاهي ـ360آزمونـ Logbookـ ارزيابي DOPSـ OSCE كتبي درجه
 ارزيابي مقاله ارزيابي پورت فوليو 

يك بار6هر:(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي:ب  ماه

مواردي كه گروه بر آن تأكيد مي نمايد.شرح وظايف قانوني دستياران در آئين نامه هاي مربوطه آورده شده است
:ازعبارتند

 ويزيت روزانه بيماران-
 مربوطهانجام مشاوره هاي-

 حداقل ماهيانه يكباركنفرانس يا ژورنال كالب در طول دوره5ارائه-

و يا حضور در كشيك شركت در برنامه هاي آنكالي-
 مشاركت در يك پروژه تحقيقاتي-

 در يك مجله معتبريك مقاله پژوهشي در طي دوره پذيرش يا چاپ-

در- و پژوهشي طبق برنامه تنظيمي فعاليت هاي شركت  آموزشي
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 ): رتبه–گرايش–تعداد(حداقل هيأت علمي مورد نياز

:كاركنان دوره ديده يا آموزش ديده مورد نياز براي اجراي برنامه

:فضاهاي تخصصي مورد نياز

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

:تعداد تخت مورد نياز براي تربيت يك دستيار ورودي

.و هيات علمي اورولوژيست نياز استنفر عض3براي تشكيل دوره حداقل*
از* .دنباشداراي رتبه استادي يا دو نفر داراي رتبه دانشياري نفر فوق3حداقل يك نفر
.زمينه وجود داشته باشد سال سابقه كار در اين6حداقل*

روانشناسي باليني–مددكار اجتماعي

ـ:مجري در دسترس باشند عبارتند ازفضاي تخصصي مورد نياز اين دوره كه بايد در دانشگاه درمانگاه تخصصي

ـ اتاق و بخش بخش بستري و كلينيك هاي عمل  هاي چرخشي ها

و تنوع بيماريبيمارستان هايهاي مجري اين برنامه بايد در طول سال داراي تعداد
. زير باشد

 تعداد بيماري
و عمقي 100كانسر مثانه سطحي

50كانسر پروستات
20كانسر كليه
5-10كانسر آدرنال
10-20كانسر بيضه

،يورواونكولوژياندازي بخش آموزشيبراي راه يك دستيار و در صورت5با پذيرش بيش ازتخت مستقلّ الزم است

، به ازاي هر دستيار شد3يك دستيار . تخت مستقلً اضافه خواهد
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:تجهيزات تخصصي مورد نياز

:تخصصي يا تخصص هاي مورد نيازرشته هاي

:معيارهاي دانشگاه هايي كه مجاز به اجراي برنامه هستند

تي-سيستوسكوپ وسايل-سونوگرافي با پروب ترانس ركتال-سونوگرافي معمولي-آر.يو.وسايل
 آرم.سي-الپاراسكوپي

ـ رشته راديوتراپي:رشته ها:الف رشته هماتولوژي اونكولوژي

ها:ب و:تخصص ـ روانپزشكـ پاتولوژيست ـ راديولوژيست ـ بيهوشي ـ جرّاحي عمومي  جرّاح زنان
و نفرولوژي-پزشكي هسته اي  داخي

:دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است كه داراي ويژگي هاي زير باشد

و مجاري ادراري داراي دوره تخصصي مورد تائيد در رشته* .باشدتناسلي-جراحي كليه

.دوره، در دوره تخصصي فارغ التحصيل داشته باشد10حداقل*

.هاي مندرج در اين برنامه باشدواجد حداقل
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:(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه- الف

: شرايط ارزشيابي برنامه–الف

:شيوه ارزشيابي برنامه–ب

:ي ارزشيابي برنامه متولّ–ج

:نحوه بازنگري برنامه–د

و معيارهاي پيشنهادي گروه براي ارزشيابي برنامه–ه :شاخص ها

:اين برنامه در شرايط زير ارزشيابي خواهد شد

 از اجراي دوره دوره3گذشت-1

 تغييرات عمده فناوري-2

 تصميم سياستگذاران اصلي مرتبط با برنامه-3

و دانش آموختگان با پرسشنامه هاي از قبل تدوين• ، دستياران نظر سنجي از هيئت علمي درگير برنامه

 شده

و اعتبار بخشي دبير خانه• استفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشيابي

و تخصصي با همكاري و اعتبار بخشي دبير خانه شوراي آموزش پزشكي ، واحد ارزشيابي متولي ارزشيابي برنامه

.كميته تدوين برنامه است

:مراحل بازنگري اين برنامه به ترتيب زير است

و نظرات صاحبنظران• ، پيشنهادات و عرصه اي ، تحقيقات تطبيقي  گرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجي

 درخواست از دبير خانه جهت تشكيل كميته تدوين برنامه•

 طرح اطالعات گرد آوري شده در كميته تدوين برنامه•

و ارائه پيش نويس برنامه جديد• و برنامه ريزي بازنگري در قسمتهاي مورد نياز برنامه به كميسيون تدوين

 آموزشي 

و معيارهاي ملحوظ شده در چار چوب ارزشيابي برنامه دبيرخانه .مورد قبول است) چك ليست پيوست(شاخص ها
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 استاندارد هاي ضروري برنامه هاي آموزشي

ي ضروري است* و دستياران قرار گرفته باشدبرنامه  مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هييت علمي

ي مورد ارزيابي مندرج است توسط دانشگاه هاي مجري رعايت شودطول دوره ضروري است*  كه در برنامه
ي ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد دستياران وروديضروري است شرايط*  به دوره
 در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد پذيرش دستيارضروري است ظرفيت*
 كه در برنامه پيش بيني شده باشد حدود نياز كلي كشورضروري است ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تĤمين*
ي مورد ارزيابي قابل قبولي منط الگ بوكضروري است دستياران* و اختصاصي مندرج در برنامه بق با توانمندي هاي عمومي

 در اختيار داشته باشند
و نظارت شود وباز خورد الزم ارائه به طور مستمرضروري است الگ بوك دستياران* و توسط استادان مربوطه پايش تكميل

 گردد
ور پروسيجرهاي الزمضروري است دستياران بر حسب سال دستياري* ا بر اساس تعداد مندرج در برنامه انجام داده باشند

و به امضاي استادان ناظر رسانده باشند  در الگ بوك خود ثبت نموده
از* و فنون اموزشي%70ضروري است در آموزش ها حداقل  مندرج در برنامه استفاده شود روش ها
ب* را درمانگاه حضور فعالرنامه در ضروري است دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در و وظايف خود داشته

و يا دستياران سال باالتر انجام دهند  هاتحت نظر استادان  در دسترس باشدو برنامه هفتگي يا ماهانه درمانگاه
و دستيارا* ن ضروري است دستياران دوره هاي جراحي در طول هفته طبق تعدادروزهاي مندرج در برنامه تحت نظر استادان

و دستياران دوره هاي غير جراحي در و اتاق هاي پروسيجر حضور فعالسال باالتر در اتاق عمل ي داشته باشند برنامه
 در دسترس باشد هفتگي يا ماهانه اتاق عمل

ي تنظيمي بخش در برنامه هاي گزارش صبحگاهي كنفرانس هاي درون بخشي مشاركت* ضروري است دستياران طبق برنامه
و در آموزش و كشيك ها يا انكالي ها حضور فعال داشته باشند برنامه هفتگي يا ماهانه كشيك ها يا رده هاي پايين تر
 در دسترس باشد انكالي ها

ضروري است دستياران طبق برنامه تنظيمي بخش در برنامه هاي راندهاي آموزشي ويزيت هاي كاري يا آموزشي بيماران*
 بستري حضور فعال داشته باشند

 تكميل شده توسط دستياران مورد تاييد گروه ارزياب باشد كيفيت پرونده هاي پزشكيضروري است*
و از رييس بخش مربوطه بخش هاي چرخشيبر حسب سال دستياري ضروري است دستياران* مندرج در برنامه را گذرانده

و مستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود  گواهي دريافت نموده باشند
و برنامه ريزي شده وجود داشته باشد همكاري هاي علمي از قبل پيش بيني شدهضروري است بين بخش هاي چرخشي*

و مستنداتي كه مبين اين همكاري ها باشند در دسترس باشد
 را رعايت نمايند Dress codeضروري است دستياران مقررات*
از* و عمل آنها مورد تاييد گروه ارزياب قرار منشور حقوق بيمارانضروري است دستياران و به آن عمل نمايند آگاه باشند

 گيرد
و هيĤت علمي در قفسه كتاب بخش اصلي در دسترس منابع درسيضروري است* و مجالت مورد نياز دستياران اعم از كتب

 آنان باشد
و مستندات آن به گروه ارزيابي ضروري است دستياران در طول دوره خود به روش هاي مندرج در برنامه مورد* قرار گيرند

 ارزياب ارائه شود
يك*  مشاركت داشته باشند برنامه پژوهشيضروري است دستياران در طول دوره خود حداقل در
و نتايج ارزيابي ها گواهي هاي بخش هاي پرونده آموزشيضروري است در بخش اصلي براي كليه دستياران* تشكيل شود

ت و مستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شودچرخشي تشويقات  ذكرات
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ي مندرج در برنامه هيات علمي مورد نيازضروري است بخش براي تربيت دستياران دوره* و رتبه را بر اساس تعداد گرايش
و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد  در اختيار داشته باشد

دو* را طبق موارد مندرج در برنامه در اختيار كاركنان دوره ديده مورد نيازره ضروري است بخش براي تربيت دستياران
 داشته باشد

در: را از قبيل فضاهاي آموزشي عمومي مورد نيازضروري است دوره* كالس درس اختصاصي قفسه كتاب اختصاصي
و سيستم بايگاني علمي در اختيار دا و كتابخانه عمومي بيمارستان مركز كامپيوتر  شته باشدبخش

 را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح دانشگاه در اختيار داشته باشد فضاهاي تخصصي مورد نيازضروري است دوره*
و تنوع بيمارانضروري است* و سرپايي مراجعه كننده به بيمارستان محل تحصيل دستياران بر اساس موارد تعداد بستري

 مندرج در برنامه باشند
 در اختيار باشد) در صورت نياز دوره( تخت بستري فعالبه ازاي هر دستيار به تعداد پيش بيني شده در برنامه ضروري است*
و كيفيت تجهيزات مورد تاييد تجهيزات مورد نيازضروري است* مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد

 گروه ارزياب باشد
و اعتبار بخشي دبير خانه ها باشند ورد تاييد قطعيمضروري است بخش هاي چرخشي* ي ارزشيابي  حوزه
 باشد مالك هاي مندرج در برنامهضروري است دانشگاه ذيربط واجد*

در موضوع31استانداردهاي فوق در و اجرا و جهت پيگيري و برنامه ريزي آموزشي قرار گرفته مورد تصويب كميسيون تدوين
و در اختيار واحد ارزشيابي و تخصصي قرار داده ميشود ضمنا يك نسخه از آن اعتبار بخشي دبير خانه شوراي آموزشي پزشكي

 انتهاي كليه برنامه هاي مصوب آورده خواهد شد 

و تخصصي  دبير خانه شوراي آموزش پزشكي
و برنامه ريزي آموزشي  كميسيون تدوين
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:منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

و تخصصي–راهنماي تدوين برنامه دوره هاي فوق تخصصي-1 –دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

و برنامه ريزي آموزشي  1388سال–كميسيون تدوين


