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  :ن برنامهيته تدوي کمي اعضاياسام
   دکتر مهدي صابري فيروزي:مسئول
 :همکاران

  دانشگاه يا محل خدمت  رتبه دانشگاهي  نام و نام خانوادگي

  تهران   استاد   دکتر رضا ملک زاده 

  يد بهشتيشه  استاد   م آقازده يدکتر رح

  تهران  استاد  دکتر ناصر ابراهيمي درياني

  مشهد  استاد  نيا دكتر حسن سعادت

  شيراز  استاد  دكتر مهدي صابري فيروزي

  گيالن  داستا  دکتر فريبرز منصورقناعي

  زيتبر  ار يدانش   يدکتر محمدرضا فتاح

  ايران  دانشيار  دكتر شهرام آگاه

  اهواز  دانشيار   دكتر اسكندر حاجياني

  تبريز  دانشيار  ن صومييدكتر محمدحس

  تهران  دانشيار  دکتر سياوش ناصري مقدم

  هيد بهشتيش  دانشيار  دکتر امير هوشنگ محمد عليزاده

  ايران  دانشيار   دكتر اميرحسين فقيهي

  شهيد بهشتي  استاديار  دكتر فرامرز درخشان

  اصفهان  استاديار  يدکتر حميد توکل

  مشهد  استاديار  دكتر حميدرضا سيما

   : دورهاسامي اعضاي كميته راهبردي  
رتبه   نام و نام خانوادگي

  دانشگاهي
  دانشگاه يا محل خدمت

  تهران   استاد   اده دكتر رضا ملك ز
  شهيد بهشتي  استاد   دكتر محمد رضا زالي

  شهيد بهشتي  استاد   ده ادكتر رحيم آقاز
  تهران  استاد  دكتر ناصر ابراهيمي درياني

  مشهد  استاد  نيا دكتر حسن سعادت
  شيراز  استاد  دكتر مهدي صابري فيروزي
  گيالن  استاد  دكتر فريبرز منصورقناعي

  تبريز  دانشيار    دكتر محمدرضا فتاحي
  اصفهان  دانشيار  محمد حسن اماميدكتر 

  تبريز  دانشيار  دكتر محمدحسين صومي
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   :ي آموزشيزين و برنامه ريون تدويسيسامي همكاران كما
  دكتر سيدمنصور رضوي   دكتر محمدعلي محققي                

  دكتر علي رباني    دكتر مهران كريمي
  تر ابوالفتح المعي دك  گيالني  دكتر ميترا مدرس

  دكتر الهه ملكان راد  دكتر علي صفوي نائيني
   دكتر مهدي صابري فيروزي  اله پيروي  دكتر حبيب

  دكتر مريم رسوليان  دكتر علي مشكيني 
  دكتر محمدمهدي قاسمي  دكتر شهرام آگاه

  دكتر علي حميدي مدني  دكتر محمد حسين فالح زاده
  محمد رضا فرتوك زاده دكتر   دكتر سيد رسول مير شريفي

  دكتر رضا لباف قاسمي   دكتر محمود امدادي
  دكتر محمد علي صحرائيان  دكتر مهدي پناه خواهي 

  دكتر محمود نبوي  دكتر مهرداد حق ازلي 
    دكتر احمد فخري

   :ي وتخصصي آموزش پزشكين شوراي معيون دائميسياسامي همكاران كم
وم پزشكي ايران ،تهران،شهيد بهشتي ،شيراز ، اصفهان،يزد، مازندران ،كردستان، تبريز،           ياست دانشكده پزشكي دانشگاههاي عل    ر

 به ترتيب آقايان دكتر رسول فراست كيش،دكتر علي جعفريان ،دكتر علي حائري،دكترمحمود نجابـت،دكتر               گيالن، شهر كرد، اهواز   
،دكترداريوش سوادي اسكوئي ، دكتـرآبتين حيـدر        حسن رزمجو، دكتر مهران كريمي،دكتر سيدحمزه حسيني، دكتر بهرام نيكخو         

،دكتـر سـيد    )مـشهد (كتـر مجيـد ابريـشمي       آقايـان د  :ونمايندگان منتخب وزيـر    زاده ،دكتر علي مومني، دكتر مصطفي فقهي        
دكتـر نـادر ممتـاز       )شـهيد بهـشتي   (دكتر امير حسين قاضي زاده هاشمي       )كرمان(دكتر محمد رضا شكيبي   )تهران(منصوررضوي  

 ، دبيرخانه آموزش پزشكي وتخصصي    انكارشناس و مدير كل دفتر امور حقوقي       و)شيراز  (دكتر مجيد فروردين    )بهشتيشهيد  (منش
  و فرانك باميان دكتر نيره اسالمي

  
  :اند تدوين برنامه همكاري داشتهتهيه ساير همكاراني كه در 

   علوم پزشكي ايران عضو مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه     كتر حميداله بهادرد
  دبيرخانه مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي تهران   سركار خانم محترم معروفي 

   مسئول واحد تدوين برنامه آموزشي دبير خانه آموزش پزشكي وتخصصي     دكتر سيد منصور رضوي  
  خانه آموزش پزشكي وتخصصي كارشناس واحد تدوين برنامه آموزشي دبير       ريحانه بنازادگان 
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  مقدمه   

  
  
  
  
  
  

  
  

  :انگليسي  و به فارسيدورهعنوان 
  

  
  
  

 : دورهتعريف
 
 
 
 

 :طول دوره آموزش
 
  
  
  

   بالغين  وکبددوره فوق تخصصي گوارش
Gastroenterology and Hepatology     

آموختگـان  ، شاخه اي از علوم پزشكي و زير شاخه طب داخلي است كه دانـش   بالغيندوره فوق تخصصي گوارش و كبد
مجـاري صـفراوي و لوزالمعـده       ،  آن به پيشگيري، تشخيص، درمان و توليد دانش در زمينه بيماريهاي گوارشي، كبـدي               

  . پردازند بزرگساالن مي

 .  ماه است۲۴طول دوره 

در دودهه اخير با در دودهه اخير با . . ين علل مراجعه به پزشكان عمومي و متخصصين ميباشدين علل مراجعه به پزشكان عمومي و متخصصين ميباشدبيماريهاي گوارش و كبد يكي از شايعتربيماريهاي گوارش و كبد يكي از شايعتر
شناسايي  دقيق تر عوامل ايجاد كننده بيماريهايي مانند زخم پپتيك، بكارگيري دانش بيولوژي ملكولي  در شناسايي و شناسايي  دقيق تر عوامل ايجاد كننده بيماريهايي مانند زخم پپتيك، بكارگيري دانش بيولوژي ملكولي  در شناسايي و 

رايج شدن جراحي رايج شدن جراحي پيگيري دقيق عفونتهاي ويروسي و بيماريهاي ژنتيكي، راه اندازي درمانهاي اندوسكپيك جديد و پيگيري دقيق عفونتهاي ويروسي و بيماريهاي ژنتيكي، راه اندازي درمانهاي اندوسكپيك جديد و 
با توجه به نقش مهم دوره با توجه به نقش مهم دوره . . پيوند كبد، قدمهاي موثري در تشخيص، پيگيري و درمان اين بيماريها برداشته شده استپيوند كبد، قدمهاي موثري در تشخيص، پيگيري و درمان اين بيماريها برداشته شده است

گوارش و كبد در نظام سالمت و نياز روزافزون كشور و منطقه  به دانش آموختگان اين دوره و تاثير مهم آن در آموزش گوارش و كبد در نظام سالمت و نياز روزافزون كشور و منطقه  به دانش آموختگان اين دوره و تاثير مهم آن در آموزش 
 بازنگري و تدوين برنامه آموزشي و ضوابط اين حيطه تخصصي، در اولويت برنامه  بازنگري و تدوين برنامه آموزشي و ضوابط اين حيطه تخصصي، در اولويت برنامه دانشجويان پزشكي و پزشكان عمومي، دانشجويان پزشكي و پزشكان عمومي، 

بنابراين كميته اي جهت تدوين برنامه آموزشي اين دوره تشكيل شد و بر اساس يك برنامه بنابراين كميته اي جهت تدوين برنامه آموزشي اين دوره تشكيل شد و بر اساس يك برنامه . . راهبردي قرار گرفتراهبردي قرار گرفت
گاه علوم پزشكي داخل گاه علوم پزشكي داخل زمانبندي شده، ابتدا برنامه آموزشي اين دوره در چند دانشگاه مهم خارج از كشور و چند دانشزمانبندي شده، ابتدا برنامه آموزشي اين دوره در چند دانشگاه مهم خارج از كشور و چند دانش

پس از تهيه نسخه اوليه، جهت بررسي و اظهار نظر به تمامي دانشگاههايي كه پس از تهيه نسخه اوليه، جهت بررسي و اظهار نظر به تمامي دانشگاههايي كه . . بررسي و يك نسخه اوليه برنامه تهيه شدبررسي و يك نسخه اوليه برنامه تهيه شد
براساس نظرات، راهنمائيها و انتقادات دانشگاهها كميته براساس نظرات، راهنمائيها و انتقادات دانشگاهها كميته . . مشغول تربيت دستيار فوق تخصصي مي باشند ارسال كرديممشغول تربيت دستيار فوق تخصصي مي باشند ارسال كرديم

در برنامه لحاظ كرد و نسخه نهائي آن را جهت پيگيري و تصويب نهائي به دبير محترم در برنامه لحاظ كرد و نسخه نهائي آن را جهت پيگيري و تصويب نهائي به دبير محترم تدوين مجدداً اين نظرات را تدوين مجدداً اين نظرات را 
اين برنامه پس از بررسي و تصويب در مراجع ذيربط در اختيار اين برنامه پس از بررسي و تصويب در مراجع ذيربط در اختيار . . شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تقديم نمودشوراي آموزش پزشكي و تخصصي تقديم نمود

نامه استقبال خواهد نامه استقبال خواهد كميته تدوين، از نظرات ارزشمند صاحبنظران در بازنگري بركميته تدوين، از نظرات ارزشمند صاحبنظران در بازنگري بر. . دانشگاههاي مجري قرار گرفته استدانشگاههاي مجري قرار گرفته است
  . . نمودنمود

     وكبد وكبدكميته تدوين برنامه آموزشي فوق تخصصي گوارشكميته تدوين برنامه آموزشي فوق تخصصي گوارش
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  :ران ي دوره در جهان وااريخچه وسيرتكامليت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
1-World gasteroentronlogy organization 
2- Consultant 

 

  : درجهان:الف 

بدي صورت گرفتهپيشگيري بيماريهاي گوارشي و ك     درمان و ،  هاي شگرفي در زمينه شناخت      در قرن بيستم پيشرفت   

مقولـه  وتاكيد بر     مناسب  هاي    اندوسكوپيك ، انتخاب روش    هاي درمان ،بوجود آمدن روشهاي جديد تشخيصي    . است

 .براي متخصصين و دست اندركاران اين رشته  بوجود آورده استفرصت و شرايط ويژه اي  ي،هزينه اثربخش

عالقه منـدان بـه ايـن رشـته از بـين در دنيا،    .رميگردد ميالدي ب   60به دهه   دنيا  اين رشته در    رسمي  قدمت آموزش   

با بررسي برنامـه هـاي آموزشـي كـه.  انتخاب ميشوند ) كه عمدتا سه ساله ميباشد    ( دارندگان تخصص رشته داخلي     

سـال اول آن بـه2ارسال شده بوده، طول برنامه ها عمدتا سه ساله ميباشـد كـه               WGO1 براي ازبيش از سي كشور   

 و انجام يك پـژوهش بـاليني) ماه 18بمدت  ( به افزايش دانش مهارت و نگرش در بخش و درمانگاهها          عنوان سطح اول  

فراگير فرصت مي يابد دركه طي آن    شد،  باميآموزش  آن بعنوان سطح دوم     سوم  سال   .ختصاص دارد ا)  ماه 6به مدت   (

كتي لوله گوارش و بررسي مـوتيليتي،يكي از محدوده هاي اندوسكپي درماني، هپاتولوژي و پيوند كبد، اختالالت حر           

ـسـي   ـ آر   ـ  تغذيه و اختالالت آن، بيماريهاي التهابي روده، بيماريهاي پانكراتوبيلياري و انجام اندوسونوگرافي و اي

و عمـل نمايـد،      2*به عنوان مشاور  پي به صورت كامل آموزش ببيند تا بتواند پس از فراغت از تحصيل به وظايف خود                 

  . سخ مناسب به همكاران و موارد مشاوره، مشكالت بيماران را نيز به نحو مناسبي مرتفع نمايندضمن دادن پا

 كشورهاي ژاپن، هند،  پاكستان،  مصر،  تركيه، عراق،  قزاقـستان،  چـين كـرهدردر منطقه آسيا آموزش اين رشته       

موزشي در اين كشورها اطالعات دقيقيالبته در مورد كميت و كيفيت اين مراكز آ        . جنوبي و تايلند گزارش شده است     

  .در دسترس نميباشد
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  درايران :ب 
 در قالب دوره آموزشي فلو شـيپ در بيمارسـتانهاي امـام خمينـي و در قالب دوره آموزشي فلو شـيپ در بيمارسـتانهاي امـام خمينـي و13651365 تا    تا   13551355 در فاصله سالهاي      در فاصله سالهاي     دورهدورهآموزش اين   آموزش اين    

گوارش بالغين بـهگوارش بالغين بـه ساله فوق تخصصي      ساله فوق تخصصي     22شريعتي در تهران و بيمارستان نمازي در شيراز ارائه مي شده است،  سپس دوره                شريعتي در تهران و بيمارستان نمازي در شيراز ارائه مي شده است،  سپس دوره                
.. در دانشگاههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و شيراز فعال شد در دانشگاههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و شيراز فعال شد13651365  از سال    از سال  متبوعمتبوعطور رسمي  و با مجوز وزارت        طور رسمي  و با مجوز وزارت        

 طي سالهاي اخير دانشگاههاي مشهد، اصفهان، گيالن، و تبريز و اهواز نيز موفـق طي سالهاي اخير دانشگاههاي مشهد، اصفهان، گيالن، و تبريز و اهواز نيز موفـقدورهدورهبدليل نياز كشور و استقبال از اين        بدليل نياز كشور و استقبال از اين
دستيار فوق تخصص گوارش و كبد در دانشگاه هـاي  مجـريدستيار فوق تخصص گوارش و كبد در دانشگاه هـاي  مجـرينفر  نفر    3030در حال حاضر ساالنه     در حال حاضر ساالنه     . . ندند شد  شد دورهدورهبه راه اندازي اين     به راه اندازي اين     
  . . پذيرفته مي شودپذيرفته مي شود

برنامه  آموزشي  برنامه  آموزشي  . .  سال را مطرح كرده اند      سال را مطرح كرده اند     33 درخواست افزايش طول دوره به        درخواست افزايش طول دوره به       دورهدوره اعضائ هيئت ممتحنه اين       اعضائ هيئت ممتحنه اين      13821382از سال   از سال
 تاكنون تاكنون13671367صصي موجود است، و از سال       صصي موجود است، و از سال       خخيرخانه شوراي ت  يرخانه شوراي ت   در ابتدا به صورت خالصه تهيه شده كه در دب           در ابتدا به صورت خالصه تهيه شده كه در دب          دورهدورهاوليه اين   اوليه اين

 مدون و مستند وجود دارد  ولي شايـسته مدون و مستند وجود دارد  ولي شايـستهبرنامهبرنامهدر حال حاضر خوشبختانه در اكثر مراكز        در حال حاضر خوشبختانه در اكثر مراكز        . . مورد بازنگري واقع نشده است    مورد بازنگري واقع نشده است    
يبيباست برنامه اي فراگير و مورد توافق تمام مراكز تهيه و به طور رسمي در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي بـه تـصو                       است برنامه اي فراگير و مورد توافق تمام مراكز تهيه و به طور رسمي در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي بـه تـصو                       

  .. سال در نظر گرفته شده است سال در نظر گرفته شده است22  دورهدوره اين  اين  در درطول آموزشطول آموزش. . برسدبرسد
 نفر پزشك فوق تخصصي گوارش و كبد در كشور مشغول به فعاليت مي باشـند و نفر پزشك فوق تخصصي گوارش و كبد در كشور مشغول به فعاليت مي باشـند و265265   تعداد  تعداد 13861386 سال    سال   بر اساس بررسي  بر اساس بررسي  

 نماينـد و نماينـد و نفر از متخصصين داخلي نيز با مجوز مراجع ذيصالح اقدام به ويزيت بيماران گوارش مي     نفر از متخصصين داخلي نيز با مجوز مراجع ذيصالح اقدام به ويزيت بيماران گوارش مي    750750عالوه بر آن حدود     عالوه بر آن حدود     
  ..در صورت نياز پروسيجرهاي آندوسكوپي و كولونوسكوپي را انجام مي دهنددر صورت نياز پروسيجرهاي آندوسكوپي و كولونوسكوپي را انجام مي دهند

  : : در ارتباط با تحليل و توصيف سير تكاملي اين دوره در ايران ميتوان به توضيحات زير اشاره نموددر ارتباط با تحليل و توصيف سير تكاملي اين دوره در ايران ميتوان به توضيحات زير اشاره نمود
ناكافيناكافياز تحصيل ، از تحصيل ،  فعلي، مي توان به نقش بيش از حد  دانش نظري در پذيرش و فراغت       فعلي، مي توان به نقش بيش از حد  دانش نظري در پذيرش و فراغت      برنامه آموزشي برنامه آموزشي از اشكاالت عمده    از اشكاالت عمده    

اي بخصوص در حيطه مهارتهاي باليني و پروسيجرها رااي بخصوص در حيطه مهارتهاي باليني و پروسيجرها راهاي دوره هاي دوره  آموزشهاي اخالق حرفه اي، كمرنگ بودن سنجش        آموزشهاي اخالق حرفه اي، كمرنگ بودن سنجش       بودنبودن
با توجه به برجسته بودن جزء عملي رشته فوق تخـصص گـوارش وبا توجه به برجسته بودن جزء عملي رشته فوق تخـصص گـوارش و. . برنامه جديد مدنظر قرار گيرد      برنامه جديد مدنظر قرار گيرد      نام برد كه بايستي در      نام برد كه بايستي در      

بابا. . باشدباشدمي  مي   آموزشي ضروري     آموزشي ضروري    برنامهبرنامهات، قائل شدن اهميت متناسب به اين قسمت، در          ات، قائل شدن اهميت متناسب به اين قسمت، در          كبد و پيشرفت سريع ابزار و تجهيزكبد و پيشرفت سريع ابزار و تجهيز
در نظر گرفتن اينكه آموزش مهارتهاي عملي در حال حاضر در بخش ها روش نظام مند و مـدوني نـدارد و متناسـب بـادر نظر گرفتن اينكه آموزش مهارتهاي عملي در حال حاضر در بخش ها روش نظام مند و مـدوني نـدارد و متناسـب بـا

انائيهـاي شخـصي اعـضايانائيهـاي شخـصي اعـضايپيشرفتهاي سخت افزاري و نرم افزاري آن نيست و آموزش و انجام آنها بيشتر به عالقـه و تو     پيشرفتهاي سخت افزاري و نرم افزاري آن نيست و آموزش و انجام آنها بيشتر به عالقـه و تو
هيات علمي و فلوهاي آموزش گيرنده بستگي دارد به نظر مي رسد بها دادن به ارتقاي توانايي هاي عملي اعـضاي هيـاتهيات علمي و فلوهاي آموزش گيرنده بستگي دارد به نظر مي رسد بها دادن به ارتقاي توانايي هاي عملي اعـضاي هيـات

بنـابراين الزم اسـت شـرايطبنـابراين الزم اسـت شـرايط. . علمي و فلوهاي گوارش بموازات اهتمام به پيشرفتهاي تئوريك آنها ضرورت داشته باشـد             علمي و فلوهاي گوارش بموازات اهتمام به پيشرفتهاي تئوريك آنها ضرورت داشته باشـد             
هـا درهـا درو اين حـداقل   و اين حـداقل      تعريف شود   تعريف شود  دورهدورههاي اين   هاي اين    پروسيجر  پروسيجر PPrroocceedduurree))((د نياز در انجام     د نياز در انجام     هاي عملي مور  هاي عملي مور  حداقلي از توانايي  حداقلي از توانايي  

 سـخت افـزاري سـخت افـزاريبخـش بخـش با وجوديكه ترميم و ارتقاي      با وجوديكه ترميم و ارتقاي      . . طي دوره آموزشي و نيز در پايان آن، مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند            طي دوره آموزشي و نيز در پايان آن، مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند
باشد ، چنانچه آموزش  اجزاء نـرمباشد ، چنانچه آموزش  اجزاء نـرمميميهاي الزم براي تهيه وسايل جديد ضروري و اجتناب ناپذير         هاي الزم براي تهيه وسايل جديد ضروري و اجتناب ناپذير         ها و تامين بودجه   ها و تامين بودجه   آموزشآموزش

افزاري  اين پروسيجرها از جمله انديكاسيون ها ـ كنتراانديكاسيون ها ـ روشـها و نحـوه انجـام، هزينـه اثـر بخـشي وافزاري  اين پروسيجرها از جمله انديكاسيون ها ـ كنتراانديكاسيون ها ـ روشـها و نحـوه انجـام، هزينـه اثـر بخـشي و
  ..عوارض آنها در نظر گرفته نشود منافع مورد نظر را در جهت ارتقائ سالمت تامين نخواهد كردعوارض آنها در نظر گرفته نشود منافع مورد نظر را در جهت ارتقائ سالمت تامين نخواهد كرد

نامه، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي باشد كه از طريق برگزارينامه، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي باشد كه از طريق برگزارياصلي ترين ارگان ناظر بر اجراي براصلي ترين ارگان ناظر بر اجراي بر
  . . امتحانات دانشنامه و بازديدهاي دوره اي، مراكز آموزش دهنده را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهدامتحانات دانشنامه و بازديدهاي دوره اي، مراكز آموزش دهنده را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهد
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۸  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  :دوره ن ياز به ايل نيدال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :داليل بر اساس سند كميته راهبردي:الف
اهداف و دورنماي برنامه بيست ساله نظام جمهوري اسالمي ايران و تأكيد مقام معظم رهبري و تصميم دولت جهت                    .1

 ارتقاي وضعيت علمي كشور 
  فوق تخصصيگيرنده مستعد جهت تحصيل در اين دوره وجود نيروهاي آموزش .2
 هاي گوارشي و كبدي هاي نوين براي تشخيص و درمان و پيشگيري از بيماري آوري رشد فزاينده فن .3
 پاسخ به نيازهاي كشوري و منطقه اي براي ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و درماني .4
 نياز به برقراري ارتباط مفيد و مؤثر جهت ارتقاي وضع موجود با مجامع معتبر بين المللي .5
ها، توليد دانش و تهيـه        هاي گوارش و كبد در سطح كشور براي رشد پژوهش           ود مراكز متعدد تحقيقاتي بيماري    وج . 6

 هاي تشخيص درماني پروتكل
 هاي گوارش و كبد هاي علمي پژوهشي آكادميك و اعضاي انجمن بيماري وجود ارتباط منسجم بين گروه .7

  
   )يل بر اساس تحليل بار بيماري هاي مرتبط در كشوريا استان متقاضيدال:(داليل از جنبه تحليل بار بيماريها در كشور: ب

 همچنين با توجه به شـيوع بـاالي       . مرگ و مير هاي كشور به بيمايهاي گوارش و كبد مربوط مي شود            % 10به طور كلي حدود     
رتبه اول كانسر معده در بـين        در بين مراجعين به بيمارستانها و مركز سرپايي از جمله دارا بودن              هاي گوارشي و كبد     بيماري
 در HBVعفونـت  % 1-3 در كشور ، آلودگي بـين  H pyloriهاي ايران، ميزان بسيار باالي عفونت  ها در اكثر استان سرطان

 گوارشي و شيوع روزافزون كبد چرب       functionalهاي     و شيوع بسيار باالي بيماري     HCVكشور، افزايش روزافزون شيوع     
 گوارش و كبد به صورت دوره فوق تخصـصي و افـزايش فراگيـران ايـن حيطـه                    روده ، آموزش بيماري   و بيماريهاي التهابي    

  .آيد تخصصي درمملكت ضروري به نظر مي
  
  :ساير داليل:ج

  با توجه به شيوع قابل مالحظه آن در كشورC و Bلزوم درمان صحيح بيماريهاي كبدي از جمله سيروز، هپاتيت  .1
  وTherapeutic colonoscopy و Therapeutic endoscopy انجام نشدن  .2

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatographyها   در اكثر استان 
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۹  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  )نده ي سال آ۱۰ يبرا دوره نيار در ايت دستياز به تربيدود نح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در كشور ما با توجه به بررسي هاي انجام شده در كميته هاي راهبردي و تدوين برنامه و در نظر گرفتن جميع ابعاد ، *

ه با توزيع مناسب، نيازهاي نياز داريم ك) بالغين و كودكان( نفر فوق تخصص گوارش 700 سال آينده، به بيش از 20در 

  . مناطق مختلف را برآورده مي نماييم 

نفر است، لذا تعداد نياز به تربيت  ) 1387سال ( تعداد متخصصين موجود در اين حيطه تخصصي، در حال حاضر *

  .  نفر است735دستيار در اين حيطه 

No. 

gastroenterologists 
No. 

Physicians 
Population 

( millions ) 
Country 

262 30115 8.121 Australia 
390 40131 10.262 Belgium 

121 15102 5.349 Denmark 

53 15794 5.181 Finland 

2953 177138 59.521 France 

2007 282737 82.193 Germany 

356 43030 10.565 Greece 

25 8469 3.820 Ireland 

N/A 335786 57.844 Italy 

19 1095 0.441 Luxembourg 

138 48987 15.983 Netherlands 

340 31087 10.023 Portugal 

1616 171494 39.490 Spain 

169 24600 8.883 Sweden 

390 102631 59.832 United Kingdom 

171 13547 4.503 Norway 

211 22718 7.206 Switzerland 
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۱۰  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

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

  
  
  
                                                                :Mission):ماموريت(سالت ر

  
  
  

 
                                                            :Vision):چشم انداز(دورنما

                    
 

                    
  
                          Expected outcomes :                                                                   :پيامد هاي مورد انتظار   

                     
  
  
  
  
  
  
  

ها است و معتقديم كه اين رشته قادر است ، با پيشگيري ،  حق اساسي تمامي انسان" سالمت"ما بر اين اعتقاديم كه  
ظ و ارتقاي سالمت آحاد جامعه ، هاي گوارش و كبد، در ارتقاي كيفيت زندگي مردم و تامين ، حف كنترل و درمان بيماري

  . تاثير بسزايي داشته باشد
ما براين باوريم كه قادريم با استفاده از دانش پزشكي درجهت و ارتقاي مستمر مهارتهاي عملي و ارتباطي ، رعايت اصول 

ارائه دهيم  و در اي پزشكي و آشنايي و توانايي كار درنظام بهداشتي درماني ، بهترين خدمت را به بيماران خود حرفه
  .عرضه اين خدمات همواره نيازهاي جامعه را مد نظر داشته باشيم 

با رويكردي جامع نگر، فراگيرندگان اين رشته ، در طول دوره تخصصي خود بتدريج از لحاظ علمي، پژوهشي، اخالقـي و                     
  .عملي آماده ارائه خدمت به جامعه مي شوند

 

، سـطوح مراقبـت  خـدمات در  ضمن ارائـه عـالي تـرين     رسالت اين دوره تربيت متخصصيني توانمند و متعهد است كه
جامعه  جامع و   نگرش   رفه اي ،   و تعهدح   اخالق پزشكي  ان ، با رعايت اصول     بيمار مبتني بر شواهد براي    و درمان    تشخيص

  . در زمينه درمان بيماران، آموزش علوم پزشكي، و توليد علم فعال باشندنگر

 پيـشگيري، تـشخيص و      توانمند و متعهد در زمينـه ي      گوارش و كبدينبا تربيت متخصص   سال آينده،    20در  نيمآما بر
 . باشيمجايگاهي ممتاز داشته در جهان  و توليد علمسالمت جامعه،حفظ وارتقاي  تاميندرمان اين بيماريهادر

  :رود با اجراي دوره آموزشي فوق، دانش آموختگان قادر باشند انتظار مي
هـاي خـود     به عنوان يكي از اعضاي جامعه پزشكي كشور در زمينه روزآمد نگهداشتن دانش و مهارت     -الف

  .اقدام كنند
قبتـي مطلـوب و   هاي گوارش و كبد را در سطوح مختلف تـشخيص داده و طـرح درمـاني و مرا                    بيماري -ب

  .اثربخش را براي بيمار طراحي و اجرا نمايند
 وضعيت سالمت بيماران را با در نظر گرفتن پيامدهاي بيماري ها تحليل نموده و در ارتقاي سالمت آنـان   -ج

  .تالش نمايند
  .هاي مرتبط را كسب نمايد  قابليتهاي الزم در جهت پذيرش مديريت و مشاوره و توليد دانش درحوزه-هـ
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۱۱  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  

                                                                       :Roles: در جامعهدانش آموختگان هاينقش 
  
  
  
  

  
  
  

                                                                    :Tasks:دانش آموختگان  حرفه اييفاوظ
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دانش آموختگان اين رشته در جامعه، در نقش هاي زير انجام وظيفه خواهند نمود
  

    پيشگيري كننده، تشخيص  دهنده درمانگر و مراقب بيمار -الف
   پژوهشگر -ب
   مدير-ج
   آموزش دهنده -د
  و همكاران حامي بيماران-ه

  :باشد اي آنان به قرار زير مي گان، وظايف حرفهبا توجه به حرفه، نقش و وظيفه و نوع فعاليت دانش آموخت
  : در نقش پيشگيري ، تشخيص، درمان و مراقبت-الف

  برقراري ارتباط . 1
  اخذ شرح حال تخصصي. 2
  معاينه تخصصي بيماران . 3
  ثبت اطالعات. 4
  تشخيص. 5
  . تجويز منطقي دارد . 6
  درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي موردنياز . 7
  ام پروسيجرهاي تشخيصي و درماني انج. 8
  پيگيري بيماران . 9

  پيشگيري از بيماري ها . 10
  درخواست يا پاسخ به مشاوره هاي پزشكي  . 11
  : در نقش پژوهشگر-ب

 پژوهشي براي رفع مشكالت تدوين پروپوزال و  .1
  گزارش پژوهش و ارائهاجراي پروژه و تهيه .2
 شركت وهمكاري در پروژه هاي پژوهشي كشوري .3

 : در نقش مديريت سالمت-ج
 هاي گوارشي و كبدي در سطح استاني و كشوري هاي بررسي و پايش بيماري مشاركت در برنامه .1
 هاي گوارشي هاي كشوري براي پيشگيري از بيماري مشاركت در تدوين برنامه .2
 مديريت واحدهاي درماني آموزشي مربوطه .3

  : در نقش آموزش دهنده-د
 دستياران رشته تخصصي داخليآموزش مقطع پزشكي عمومي و  .1
 مشاركت در آموزش مداوم متخصصين داخلي و فوق تخصص گوارش .2
 ها هاي آموزشي براي پزشكان عمومي و متخصصين داخلي و فوق تخصص ها و راهنمايي تهيه دستورالعمل .3
 آموزش به بيماران، همراهان بيمار، اعضاي تيم سالمت و جامعه .4
 دبه روز سازي دانش و مهارت هاي خو .5

  هـ ـ دفاع از حقوق حقه بيماران و همكاران در موارد ضروري در مراجع قانوني
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۱۲  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

   : مورد انتظارومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها
   Expected Competencies & Procedural Skills:                                 

 (General Competencies) : ي عمومي هاتوانمندي: الف   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :گردآوري و ثبت اطالعات
 (Interpersonal communication)برقراري ارتباط  •
 (History taking)اخذ شرح حال  •
  (Patient assessment & Physical examination)ارزيابي و معاينه بيماران  •
 (Rational Para clinical tests apply)درخواست منطقي آزمايشات پاراکلينيکي  •
 ن برنامه ي مندرج در ايصي تشخيجرهايانجام پروس •
  يم مدارک پزشکيثبت اطالعات و تنظ •

  : ماري بي برايريم گيص و تصمي، تشخينياستدالل بال
 تفسير آزمايشات پاراکلينيکي  •
 ادغام يافته هاي باليني و پاراکلينيکي  •
 (Clinical judgment)استنتاج و قضاوت باليني  •
 تشخيص بيماري  •
  گيري باليني و حل مساله تصميم •

  : )Patient Management(مار ياداره ب
 )orderنوشتن نسخه دارويي و (نحوه تجويز منطقي دارو  •
 (Patient care)مراقبت از بيمار  •
 انجام اقدامات تشخيصي ـ درماني مندرج در اين برنامه  •
 انجام اقدامات توانبخشي و بازتواني مندرج در اين برنامه  •
 شاوره پزشکي درخواست م •
 ارجاع بيمار  •
 آموزش بيمار  •
 پيگيري بيمار  •

  :گري دي هايتوانمند
 پژوهش  •
 مديريت و رهبري  •
 ارائه مشاوره هاي تخصصي  •
 (Advocacy)حمايت از بيماران  •
 طبابت مبتني بر شواهد  •
 استفاده از رايانه و جستجوي اطالعات علمي در منابع الکترونيکي  •
 پايش سالمت جامعه  •
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۱۳  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  : دارند ين دوره تداخل عملي كه با ايا دوره هاي رشته ها يساما

 
  
  
  

                                                               :Educational Strategies  : آموزشي راهبردهاي
  
  
  
  
  
  
  

 :ده استبرنامه اين دوره مبتني بر راهبردهاي آموزشي زير تدوين ش
 Student-Centered                   محور دانشجو -1
   Problem- Oriented                  گرا مسئله -2
 Teaching by Research               آموزش از طريق پژوهش -3
 Competency-Based               آموزش مبتني بر توانمندي -4
 Multidisciplinary                                    آموزش چندرشته اي                                              -5
   Hospital Based             آموزش در محيط هاي بيمارستاني                                                             -6
 Community Oriented               آموزش جامعه نگر                                                                       -7

  :ره فوق تخصصي گوارش پس از گذراندن دوره آموزشي بتواندرود دانش آموخته دو انتظار مي
 .  درماني زير  را بصورت كامل و بدون خطا انجام دهد-بر اساس دانش مربوط، تمام پروسيجرهاي تشخيصي

  )تعداد دفعات مورد نياز(عنوان مهارت 
  )15 ( ديالتاسيون مري-9  ) *1( گذاشتن سوند بالك مور -1
 )100( كولونوسكوپي -10   )50( بيوپسي كبد -2
 )20( پوليپكتومي -11 )UPP_G.I) 200 آندوسكپي تشخيصي -3
 )   5 ( PEGكارگذاري -12  )UPP_G.I) 30 آندوسكپي درماني واريسي -4

  )5( انتروسكوپي -13  )50( آندوسكپي درماني غير واريسي فوقاني-5
  )5( استنت گذاري مري -14  )15( انجام مانومتري مري -6
   ) 5(  انجام مانومتري آنوركتال -15  )15( متري مري pH انجام -7
8-ERCP  )50(    

  .  آموزش داد شود skill labدر صورت نبود مورد ، مهارت در * 
در مورد پروسيجرهايي كه انجام آن به هر علت در مركز مربوطه امكان انجامش نيست ، الزم است ، دستيار در مركـز                       : تذكر  

آندوسونوگرافي و كپـسول    : ضمناً درخصوص مهارت هاي جديد نظير       . صورت چرخشي مهارت را كسب نمايد       مجهز ديگري ب  
  . آندوسكوپي ، تصميم گيري بعهده بخش مجري برنامه است 

اين دوره در انجام برخي اقدامات تشخيصي درماني نظير اندوسكپي، كولونوسكپي، بيوپسي كبد، و آندوسونوگرافي با 
وني و گرمسيري، جراحي عمومي، راديولوژي و گوارش كودكان رشته ها و دوره هاي داخلي جنرال، بيماريهاي عف

 .همپوشاني دارد
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۱۴  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

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

 : هداف دانشي، نگرشي و عملي از روشها و فنون زير استفاده خواهد شددر اين دوره، براي دستيابي به ا
  
  دانش تئوري) ۱

 (Programed Lecture Method)سخنراني برنامه ريزي شده   -
  (Small group teaching Methods)بحث در گروههاي كوچك باليني و غيرباليني  -
 ...) و CPCرتاليتي، گزارش صبحگاهي، ژورنال كالب، مو(بخشي  جلسات كنفرانس درون -
 هاي آموزشي جلسات معرفي بيمار و كارگاه -

 
  هاي باليني مهارت) ۲

   (Bedside & Ambulatory Teaching) بيمار و درمانگاه  بر بالين آموزش روش  -
  
  (Procedural skills)هاي عملي  مهارت) ۳

  (Demonstration Methods)سازي  آموزش پروسيژرها با فيلم يا شبيه -
  (Observational Method)پروسيژر بصورت عيني اجراي  -

  
  )ها هاي ارتباطي و آموزش به بيمار و ابالغ خبر ناخوشايند و مشاوره كسب مهارت(هاي نگرشي  مهارت) ۴

   (Role Modeling Method)روش الگونقش  -
 (Role Playing Method)روش ايفاي نقش  -
 -مواجهه بـا بيمـار  (از عرصه واقعي  :  (Indirect Observational Method)روش مشاهده غيرمستقيم  -

فيلم تهيه و نمايش داده شـده و ارائـه شـده و عملكـرد يادگيرنـده مـشاهده و بـه او                       )  بستگان بيمار  -همكار
 .شود داده مي» بازخورد«

  يگر بر اساس اهداف آموزشياستفاده از روشها و فنون د) ۵
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۱۵  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  

  :ساختار كلي دوره آموزشي

  
)۱ (ERCP دوم مستقل تنها در سال)انجام خواهد شد )شش ماهه دوم  .  

   شودي مشخص م طبق مصوباتصبح و عصر بودن آن توسط بخش آموزش دهنده) ۲(
مراكز معتبر فوق  در الكتيو ماه از دوره ۲ تا ۱شود با هماهنگي كميته تدوين و هيأت بورد گروه گوارش يم    توصيه)۳(

  .گذرانده شودتخصصي دنيا 
  

بـديهي  . رئيس بخش موظف است كه براي آموزش ، پژوهش و مديريت ، در طول دوره براي دستياران برنامه ريـزي نمايـد                       : تذكر  
  . است ، در صورت تصويب افزايش طول دوره ، آموزش اينگونه موارد در ساختار دوره نيز ديده خواهد شد 

  سال دوم  سال اول  چرخش ها
Inpatient Care  
 مشاوره هاي ديگر جواب بهمراقبت از بيماران بستري در اورژانس، بخش، و

 بخشها

   ماه۲   ماه۴

  ندوسکپيبخش ا
  )پروسيجر(

   

   ماه۴   ماه۶

ERCP  
 

  ماه۲  )۱(۱

 )۲(درمانگاه 
  

   جلسه در هفته۲   جلسه در هفته۲

  )۳ (انتخابي
مانومتري و پي اچ متري، اندوسونوگرافي، پيوند :شامل يکي از موارد زير ميباشد

  ه يتغذو ، ، تحقيقات باليني يا پايه ERCPکبد، واحد پانکراس و بيلياري و

   ماه۴   ماه۱
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۱۶  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  

  Syllabuses                                         :وسعناوين در
  عناوين دروس نظري عمومي ضروري

  

  :محتواي آموزشي
  عناوين دروس نظري اختصاصي ضروري

  
 وژي دستگاه گوارش و كبد ليوب      

  هورمون ها و نورتراسميتورها 
  ايمونولوژي مخاط و مكانيزم هاي التهاب 

  رشد سلولي و نئوپالزي 
      تغذيه
  ي تغذيه اي بيمار و درمان بيمار با سوء تغذيه بررس

  تغذيه در بيماريهاي گوارش و كبدي 
  دناختالالت در غذاخور

  چاقي
  آلرژيها و ناسازگاريهاي غذايي

 ات و عالئم دستگاه گوارش و كبد يماران با شكايكرد به بي     رو
  درد حاد شكم 

  درد مزمن شكم 
   ي مريمارهاي بينشانه ها

   )يس پپسيد(سوء هاضمه 
  تهوع و استفراغ

  اسهال 
   روده يگازها

   مدفوع ياري اختيب
   دستگاه گوارشي هاريزي خون     

       يرقان 

  سال دستياري  ) ساعت(زمان   )syllabus(موضوع

 سال اول   روش های مختلف  بر مستنداتيطبابت مبتن -

 """  شيوه هاي مختلف حرفه اي اخالق  -
  ....  کارگاه   مهارت های ارتباطی -

 """  هاي مختلف شيوه  مشاوره ها وپزشکي   قانونيجنبه هاي -

 """  کارگاه  ي در علوم بهداشتروش تحقيق -
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۱۷  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

            اتساع و بزرگي شكم
  بوست ي

      عالئم و نشانه هاي سيستميك بيماريهاي گوراش و كبدي 
  نشانه هاي بيماريهاي گوارش در پوست 

  ش در دهان نشانه هاي بيماريهاي گوار
  ديورتيكول هاي دستگاه گوارش 

  هرني هاي شكمي و پيچ خوردگي معده 
  اجسام خارجي در دستگاه گوارش 

  ضايعات مواد سوزان در دستگاه گوارش فوقاني 
             آبسه هاي شكمي و فيستول ها

  ل در دستگاه گوارش يوفيناختالالت ائوز
  ني همراه با دفع پروتئيآنتروپان

   دستگاه گوارش يوم هانفل
   (GISTs) استرومال دستگاه گوارش يتومورها

  د ينوئيو سندرم كارسومور د تينوئيكارس
  ن لوزالمعده و دستگاه گوارش ي آندوكريتومورها

   در دستگاه گوارش و كبد HIVعوارض عفونت 
  وند ي پيعوارض گوارش و كبد

  ك يستمي سيهايماري بي و كبديتظاهرات گوارش
  دستگاه گوارش  يعات عروقيضا
  افراگم يتوم و دمن ـ اوي ـ ترانترصفاق پرده يهايماريب
   ي در حاملگي گوارش و كبديهايماريب

   در دستگاه گوارش و كبد يوتراپي از راديعات ناشيضا
   دستگاه گوارش ي اندوسكوپيون هايكاسياند

  دستگاه گوارش يعوارض اندوسكوپ
  د و تغيير آن نمونه برداري از مخاط دستگاه گوارش و كب

   در دستگاه گوارش و كبد ي پرتونگاريون هايكاسياند
  ك يوگرافي راديهاي و بررسيعوارض پرتونگار

   يونها و عوارض الپاروسكوپيكاسياند
  روش ها و عوارض مربوطه –انديكاسيونهاي جراحي 

    در بيماريها و ناراحتيهاي دستگاه گوارش و كبد Biopsychosocialرويكرد 
   هاي روان تني بيماري

  نقش طب مكمل در بيماريهاي گوارش و كبد 
   ـ لوزالمعده ي صفر اواري ـ معده ـ روده ـ كبد ـ مجي مري و اختالالت تكاملين شناسي ـ جني ـ بافت شناسيآناتوم

   ي مري و ترشحي حركتيولوژيزيف
  اختالالت حركتي مري 

  رفالكس گاستروازوفاژيال و عوارض آن 
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۱۸  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

   دارو ـ تروما و عفونت ها در مري ضايعات ناشي از
  تومورهاي مري 

  اختالالت حركتي معده 
  و اختالالت آن ترشح معده 

  هليكوباكتر پيلوري 
  گاستريت و گاستروپاتي ها 

  اولسرو پپتيك و بيماريهاي مربوطه 
  درمان زخم پپتيك 

  تومورهاي معده 
  پانكراتيت حاد 

  پانكراتيت مزمن 
  المعده سرطانهاي و تومورهاي لوز

  ناراحتي هاي ارثي ـ فاميلي و ژنتيكي لوزالمعده 
  اختالالت حركتي مجاري صفراوي 

  ترشح صفرا و اختالالت آن 
  سنگ صفراوي، عوارض و درمان آن 

  پوليپ ها و سرطان كيسه صفرا و مجاري صفراوي 
  فيزيولوژي و بيوشيمي كبد 

   اسكلروزان كالنژيت 
   مجاري صفراوي درمان اندوسكوپيك در راديولوژيك

  بررسي آزمايشگاهي كبد 
  هموكروماتوز

  بيماري ويلسون 
  كمبود آلفا ـ آنتي تريپين 

Glycogen Storage Disease  
  پورفيري 

  سيستيك فيبروز و ناراحتيهاي ارثي كبدي 
 Aهپاتيت 
  Dو Bهپاتيت 
 Cهپاتيت 
 Eهپاتيت 

  غير شايعهپاتيت هاي ويروسي 
   قارچي كبد عفونت هاي ميكروبي ـ انگلي ـ

  آبسه كبدي 
  بيماريهاي عروقي كبد 

  بيماريهاي كبدي بدليل مصرف الكل 
  كبد چرب و استئاتوز 

   ياهي گي از داروها ـ سموم و داروهاي ناشي كبديهايماريب
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۱۹  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  ون يميت اتوايهپات
   يروز صفراويس
   گوارش يزيون پورتال و خونريپرتانسيه

    اوليهتيتونيت و پريآس
   ـ سندرم هپاتورنال يپولمونر ـ سندرم هپاتوي كبديآنسفالوپات
  ي كبديهايماريعوارض ب
   ي حاد كبدينارسائ

   ي كبديست هايسرطان و ك
  وند كبد يپ

   روده ياختالالت حركت
   يهضم و جذب مواد غذائ
  سوء هضم و سوء جذب

   Bacterial overgrowthسندرم 
  سندرم روده كوتاه 

  اك يسل
  كال ي تروپياسپرو

   حاد و مزمن روده يعفونت ها
  ممبرانوت زودويكول

  تك يافته ها و انگل هاي روده اي 
  بيماري كرون 

  كوليت اولسروز 
  pouchومي ـ كولوستومي و تايلئوس

  ايسكمي روده 
  زخم هاي روده كوچك و بزرگ 

  آپانديسيت و عوارض آن 
  ديورتيكولوز روده بزرگ 

  سندرم روده تحريك پذير 
  انسداد روده 

  ذب حاد و مزمن رودهانسداد كا
  ئوپالسم هاي روده كوچك ن

  پوليپ ها و سندرم هاي پوليپوز روده بزرگ 
  تومورهاي بدخيم روده بزرگ 

  ككوليت لنفوستي
  كوليت ميكروسكوپيك 

  ي غير شايع كوليت ها 
  وزياندومتر

  بيماريهاي مقعد و ركتوم 
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۲۰  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  :دستياراناز)Professionalism(اخالق حرفه اي انتظارات 
  :ستياران و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي روداز د

   :ياخالق اجتماع
    در حوزه نوع دوستي-الف
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند )۱
 .در مواجهه با بيماران  مختلف عدالت را رعايت كنند )۲
 .در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي،  رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند )۳
 .در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند )۴
 . به خواسته ها و آالم بيماران توجه داشته باشند )۵
 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده و از آن دفاع كنند )۶
   در حوزه احترام به ديگران-ب

 .  به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند )۱
 .  را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ، از ذكر عناوين پزشكي به جاي نام بيمار پرهيز نمايندبيمار )۲
 . به وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را رعايت نمايند )۳
 .به همراهان بيمار،همكاران و كادر تيم درماني احترام بگذارند )۴
  . وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد )۵

   :يخالق حرفه اا
   در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت-ج

  .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )۱
 .به سواالت بيماران پاسخ دهند )۲
 .اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهند )۳
 .با اعضاي تيم سالمت تعامل داشته باشنداز دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو  )۴
 . در تمامي مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند )۵
 . براي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرند )۶
 بهبود كيفيت زندگي به طور مناسب       در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز               )۷

 .به بيماران آموزش دهند
   در حوزه شرافت و درستكاري-د

  ..راستگو باشند )۱
 . درستكار باشند )۲
 باشندرازدار )۳
 حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند  )۴
  در حوزه تعالي شغلي-ه

  .انتقاد پذير باشند )1
 .كمك بخواهندمحدوديت هاي علمي خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و  )2
 .به طور مستمر،دانش و توانمنديهاي خود را ارتقاءدهند )3
 . اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند )4
 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي را رعايت كنند )5
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                                                                                                  :References:منابع درسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تذكر
هاي كشوري تعيين خواهد منابع آزمون نهائي توسط هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته فوق و براساس آئين نامه

  .شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : منابع يا كتب اصلي-الف
  

1- Sleisenger and Fordtran Textbook of Gastrointestinal and Liver Disease, The Last 
Edition 

2- Practical Gastrointestinal Endoscopy: the fundamentals by Peter Cotton   
 :  مجالت اصلي- ب

1- UpToDate; Electronic Database, the last edition 
2- Gastroenterology 
3- American Journal of Gastroenterology 
4- New England Journal of medicine 

 
 

  :شرح وظايف پيشنهادي براي دستياران
  .طه مي باشدشرح وظايف دستياران طبق آئين نامه هاي موجود و بر اساس  برنامه هاي تنظيمي بخش مربو
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۲۲  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

                                                                               :Student Assessment:زيابي دستيارار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :(Assessment Methods)روش ارزيابي -الف
  :هاي كتبي  آزمون-۱

  چند گزينه اي  -
  تشريحي -
  كوتاه پاسخ -

  : آزمون شفاهي-۲
 :هاي باليني  آزمون-۳

- OSCE 
- CBD  
- DOPS 
- Mini - CEX 
 خود سنجي -

  :شده آوري هاي جمع  ارزيابي فعاليت-۴
- Log Book 
  فوليو پورت -

شده جهت ورود به جلـسه امتحـان     تكميلlog bookها ضروري بوده و   براي كليه دانشگاهlog bookاستفاده از 
 روش ديگـر را بـراي       ۲هاي پيشنهادشده مجاز خواهند بـود         هاي آموزشي از بين روش      گروه. باشد  پاياني ضروري مي  

 . ارزشيبابي دوره اي انتخاب نمايند
  

  :(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 
- Day to Day 
 هفتگي -
  ماهانه -
  چند ماهانه -
  ساالنه -
 پاياني -

 
 Mini CEX و DOPS% ۳۰نمـره كتبـي و   % ۷۰شـامل  ) دانشنامه فوق تخصصي(امتحان پاياني دوره 

  . ارائه لوک بوگ براي شرکت در امتحان پايان دوره ضروري است. باشد

  
  :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه: ج
  : ارزشيابي برنامه به روشهاي زير انجام خواهد شد 

  ارزشيابي دروني -
  ارزشيابي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي -
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۲۳  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  )  :رتبه ـ ش يگراـ تعداد (از ياقل هيئت علمي مورد نحد
  
  
 

  ) :ش يگرا–تعداد (از ي مورد نياقل كاركنان تخصصحد
  

  
  

  :ازي مورد ن ي تخصصيفضاها
 
  
  
  
  
  

  

  :ازي نمار مورديتنوع وتعداد ب
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

مدرك اعضاي يادشده بايـستي     .  نفر از آنها دانشيار يا يك نفر استاد باشد         2 نفر عضو هيأت علمي كه5حداقل
 . فوق تخصص گوارش باشد 

 . براي واحدهاي آندوسكوپي آموزش خواهد داد گروه ، پرستارهاي موردنياز خود را

، مـانومتري،   ERCPنوسـکوپي، واحد آندوسكوپي تشخيصي درماني با امكانـات كـافي بـراي آندوسـكوپي، کولو              -
PH متري، انتروسکوپي ، اندوسونوگرافي و فلوروسكوپی در دسترس  

  تخت ۱۲بخش بستري گوارش و كبد با حداقل  -
۱- Day Care تخت۵ با حداقل  
۲- ICUجنرال  
  فضاي درمانگاهي  -

) بستري در سال۴۰۰ (بستري-
   بيمار درسال۱۰۰۰ در كل  ) بيمار آموزشي ١٠هر روز  روز درمانگاه سههفته اي ( سرپايي   -
 هفته  روز فعال در هر اتاق پروسيجر -
 :جورهاي ضروري در زير آورده شده است كه بايستي حداقل بطور ميانگين ماه انجام گيرندتنوع پروسي -
 

  ۱۰۰  ازوفاگوگاسترودئونوسكپي
  ۱۵  اندوسكوپي بيمار با خونريزي گوارشي غير از واريس

  ۱۰  اندوسكوپي بيمار با خونريزي از واريس
  ۲  ديالتانسيون مري
  ۳۰  كولونوسكوپي
  ۵  پوليپكتومي

PEG( Perculaneous )  ۲  
Endoscopic Gastrostomy  ۳  

  ۳  *الپاراسكوپي در دسترس 
  ۱۰  *اندوسونوگرافي 

PH۵   متري  
  ۳ مانومتري
  ۲  *انتروسكوپي

  ۱۰  بيوپسي کبد 
    استنت مری

 
.بر اساس شرايط و امكانات بخش*
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۲۴  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  :ازيتعداد تخت مورد ن
  

  :ازيمورد ن يوكمك آموزش يزات تخصصيتجه
  
  
  
 

  :از ي نمورد ي تخصصيرشته ها
  

  

  : مورد نيازرشته هاي
  
  
  : برنامه هستنديكه مجاز به اجرا ي دانشگاههائيارهايمع

    
  
  
  

  

 .  تخت ميباشد12داد تخت مورد نياز براي هر بخش آموزشي دهنده دستيار فوق تخصصي گوارشتع -

 كامپيوتر  _ آنوسكوپ   – ركتوسكوپ   _ سيگموئيدوسكوپ   _ ويدئودئودنوسكوپ_ ويدئوكولونوسكوپ-ويدئوگاستروسكوپ  
 –(DC Shock)كتريكي  ترالي اورژانس ـ دستگاه شوك ال – ERCPتخت +  فلوروسكوپ در دسترس – اسكنر _و چاپگر 

 دسـتگاه واشـر   – ساكـشن  – تخـت اندوسـكوپي   - پالس اكـسي متـر      – آنتروسكوپ   – linearآندوسونوگرافي راديال و    
 پي اچ متـر ـ مـانومتر    – مانومترمري  – ترالي ثابت و موبايل مخصوص اندوسكوپي - دستگاه واشر اولتراسونيك–اتوماتيك 
 -(Argon plasma beam coagulator) يا آرگون پالسـما كـو آگوالتـور    (Heater probe) پروب حرارتي -آنوركتال 

تخت آي سي يو ـ مـانيتور ـ دسـتگاه     )  بوژي-  ساواري -بالن ـ مالوني  ( ست كامل ديالتور مري –الكترو سرجيكال يونيت 
  سونوگرافي در دسترس 

 داخلي، جراحي عمومي، راديولوژي، و  تربيت كننده دستيار در حيطه هاييوق تخصصي گوارش رشته هابراي تربيت دستيار ف
 .پاتولوژي مورد نياز است

 :دانشگاههايي مجاز به راه اندازي برنامه هستند كه
  . داشته باشندالتحصيل  دوره فارغ10داخلي، حداقل رشته در   -
  برنامه باشندمندرج در اين  يهاواجد حداقل -
 .  بيمار دهي كافي داشته باشد آنهااستان تحت پوشش -
 .بخش آموزشي اصلي و چرخشي آنها مورد تائيد قطعي باشند  -
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  :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
 بازنگري برنامه ويبايارزششرايط  -  الف   

 
 
 
 
  
  
  
  
  
 شاخص ها ومعيارهاي ارزشيابي) د

  معيارها  شاخص ها رديف
   وجود برنامه روي سايت ووزارتخانه ددانشگاه و گروه آموزشي  ميزان در اختيار بودن برنامه  1
   پرسشنامهاطالع دستياران و اعضاي هيات علمي از اجزاي برنامه  2
انه ، دانشگاه و دانشكده از ميزان حمايت وزارتخ  3

 اجزاي برنامه
   مستندات كمك به گروه آموزشي جهت ااجراي بهبود برنامه

   نظرخواهي از افراد صاحبنظر ميزان تحقق رسالت و دورنما  4
  تعداد مقاالت كتابها ، خالصه مقاالت ميزان توليد دانش  5
 اي هيات علمي شاغل تعداد اعض تعداد هيات علمي گروههاي مجري  6
   تعداد بيماران ويزت شده ، بررسي لوگ بوك  دستياران تنوع بيماران براساس كوريكولوم  7
  بازديد از بخش و گزارش مدير برنامه  وجود تجهيزات تخصصي  8
وجود تعداد مناسب عرصه ، بخش آموزشي براساس   9

  كوريكولوم
  بازديد از بخش و گزارش مدير برنامه

بررسي برنامه آموزشي هر گروه ، نظر خواهي از دستياران و اساتيد ،   ن استفاده از روشهاي فعال آموزشيميزا  10
  بازديد

  بررسي برنامه آموزشي  ارائه محتواي پيش بين شده در كوريكولوم  11
  بررسي برنامه آموزشي  )بخشهاي چرخشي ( ميزان رعايت اجزا برنامه   12
بررسي رضايت بيماران ، رضايت دستياران ، دانشجويان ، اساتيد و   القيميزان رعايت انتظارات اخ  13

  بازديد
  بازديد از كتابخانه  تهيه منابع رفرانس  14
بررسي امتحانات و روشهاي سنجش عملكرد ، بررسي لوگبوك وفر   نحوه سنجش دستياران  15

  مهاي ارزشيابي
 آمارهاي معاونت سالمت و آموزشي  بررسي  ميزان اشتتغال به كار فارغ التحصيالن  16
  نظر خواهي از بيماران ، مسئولين معاونت سالمت و آموزشي ميزان رضايت از نقش و عملكرد دانش آموختگان  17
  نظر خواهي از انجمن هاي علمي متخصصين ، سازمانهاي مشكالت تداخل وظايف با رشته هاي ديگر  18

 المتنظام پزشكي و بازرسي و نظارت معاونت س

  شرايط بازنگري:الف
 از تدوين يا بازنگري   سال5گذشت  -
  تغيير قابل مالحظه علم و فن آوري -
  ردپيشنهـــاد اكثر اعضــاي كميته راهبردي و هيئت ممتحنه بو -
 نوپديدي -
  در خواست اساتيد و دستياران و تاييد كميته راهبردي و بورد -

  : شيوه ارزشيابي برنامه: ب 
  . ارزشيابي خواهد شد25 و با استفاده از جدول صفحه CIPPI سال يكبار بر اساس روش 2برنامه هر 

  متولي ارزشيابي برنامه : ج 
  ) ارزشيابي بيروني ( متبوع ـ وزارت ) ارزشيابي دروني ( گروه تدوين برنامه 

  نحوه بازنگري برنامه : د
اخذ اطالعات از دستياران، دانش آموختگان، مديران برنامه، روساي بخشهاي فوق تخصصي گوارش، اعضاي هئيت علمي و مـديران نظـام                     

  .سالمت، با استفاده از اطالعات مرتبط با بار بيماريهاي گوارشي در كشور 
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۲۶  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

ازمند يک از سواالت فوق ، نيممکن است پاسخ به هر. خواهدشد يابير ارزشيبرنامه با استفاده از چارچوب ز
 برنامه يابين ابزار مناسب ، اقدام به ارزشيابان ، پس از تدوين مورد ارزيدر ا. ق کامل باشد يک تحقيانجام 

  .خواهند نمود 
منبع گردآوري   سوال  رديف

  داده ها
ار معي  روش

مورد 
  انتظار

 -دستياران   آيا برنامه، در اختيار همه اعضاي هيئت علمي و دستياران قرار گرفته است؟   ۱
  اساتيد

  <۸۰%  پرسشنامه

  <۸۰%  مشاهده  مستندات  آيا محتواي برنامه، اطالع رساني كافي شده است؟  ۲
 -راندستيا  آيا اعضاي هيئت علمي و دستياران از اجزاي برنامه آگاهي دارند؟  ۳

  اساتيد
  <۵۰%  پرسشنامه

آيا در طول اجراي برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه و دانشكده از آن حمايت   ۴
  كرده است؟

تاييد اساتيد و 
  مديران

مصاحبه و 
  مشاهده

%۷۰>  

  <۸۰%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند  آيا باورها و ارزشها در طول اجراي برنامه رعايت شده است؟  ۵
  <۷۰%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند   رشته را به دورنما نزديك كرده است؟ آيا اجراي برنامه  ۶
 Outارزيابي   آيا رسالت رشته در بعد آموزشي تحقق يافته است؟  ۷

came 
  <۷۰%  پرشسنامه

آيا وضعيت توليد علم و نشر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما بوده   ۸
  است؟

  )بلي+ (  مشاهده  ارزيابي مقاالت

ارزيابي عملکرد   پيامدهاي پيش بيني شده در برنامه تحقق يافته اند؟ آيا   ۹
  دستياران

  <۸۰%  پرسشنامه

  ۱۰۰%  مشاهده  مستندات  آيا براي اجراي برنامه، هيئت علمي الزم وجود دارد؟   ۱۰
  ۱۰۰%  مشاهده  مستندات  آيا تنوع بيماران براي آموزش و پژوهش در رشته كافي بوده است؟  ۱۱
  ۱۰۰%  مشاهده  ارزيابي تجهيزات  زات تخصصي پيش بيني شده در اختيار قرار گرفته است؟ آيا تجهي  ۱۲
آيا عرصه ها، بخش ها و واحدهاي آموزشي ضروري براي اجراي برنامه فراهم   ۱۳

  شده است؟
  ۱۰۰%  مشاهده  ارزيابي عرصه ها

  <۵۰%  مصاحبه  دستياران  ميزان استفاده از روشهاي فعال آموزشي چقدربوده است؟  ۱۴
مستندات و برنامه   آيا محتواي آموزشي رعايت شده است؟  ۱۵

  ها
  <۸۰%  مشاهده

  <۸۰%  مصاحبه  دستياران  ميزان رعايت ساختار دوره و رعايت بخشهاي چرخشي چقدر بوده است؟   ۱۶
  <۹۰%  مصاحبه   بيماران–اساتيد   آيا رعايت انتظارات اخالقي رضايت بخش بوده است؟  ۱۷
  ۱۰۰%  مشاهده  مستندات  ين شده در دسترس دستياران قرار دارد؟ آيا منابع تعي  ۱۸
  <۸۰%  مشاهده  مستندات  آيا دستياران مطابق برنامه ارزيابي شده اند؟   ۱۹
آيا ميزان اشتغال به كار دانش آموختگان در پستهاي مرتبط رضايت بخش   ۲۰

  بوده است؟ 
  <۹۰%  پرسشنامه  دانش آموختگان

ش ها و وظايف خود را در جامعه به شكل مطلوب آيا دانش آموختگان نق  ۲۱
  انجام مي دهند؟ 

مديران محل 
  اشتغال

  <۷۰%  پرسشنامه

  >۱۰%  مصاحبه  اساتيد  آيا موضوع تداخل وظايف با رشته هاي ديگر معضالتي را در پي داشته است؟  ۲۲
  <۷۰%  پرسشنامه  اساتيد-دستياران  ميزان رضايت دستياران و استادان از برنامه؟   ۲۳
  <۸۰%  پرسشنامه  مديران  ميزان رضايت مديران محل اشتغال دانش آموختگان از عملكرد آنها؟   ۲۴
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  منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند 
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 مجلـه  ـ بررسي فراواني انواع بيماريهاي گوارش و کبد در چنـد مرکـز ارجـاعي تهـران       ـآزيتا گنجي و همکاران - ۱۰
  ۳۳-۳۸ صفحه ۱ ـ شماره ۱۱ دوره ۱۳۸۵گوارش سال 

  برنامه آموزشي  دستياري فوق تخصصي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران-۱۱
  ياري فوق تخصصي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي شيراز برنامه آموزشي  دست-۱۲
   دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ـ برنامه آموزشي دستياري فوق تخصصي گوارش و کبد -۱۳
  برنامه آموزشي دستياري فوق تخصصي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي گيالن-۱۴
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  ورتجلسهص
خ  با تالش امضا كنندگان زيـر،در تـاري    فوق تخصص       درمقطع    بالغين  وكبد گوارشتصويب برنامه دستياري دوره     

  .به پايان رسيد و به عنوان سند در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي نگهداري مي شود23/11/1387
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اسامی همکاران حاضر در جلسه
  
  

  وي دكتر سيدمنصور رض  دكتر محمدعلي محققي                

  دكتر علي رباني    دكتر مهران كريمي

  دكتر ابوالفتح المعي   گيالني  دكتر ميترا مدرس

  دكتر الهه ملكان راد  دكتر علي صفوي نائيني

   دكتر مهدي صابري فيروزي  اله پيروي  دكتر حبيب

  دكتر مريم رسوليان  دكتر علي مشكيني 

  دكتر محمدمهدي قاسمي  دكتر شهرام آگاه

  دكتر علي حميدي مدني   حسين فالح زادهدكتر محمد

  دكتر محمد رضا فرتوك زاده   دكتر سيد رسول مير شريفي

  دكتر رضا لباف قاسمي   دكتر محمود امدادي

  دكتر محمد علي صحرائيان  دكتر مهدي پناه خواهي 

  دكتر محمود نبوي  دكتر مهرداد حق ازلي 

    دكتر احمد فخري
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  تخصصي هاي آموزش فوق هاي دوره نامه مقررات و آيين
  
  
  
  

 
 
 

 بخش دوم
 
 

 ضوابط كلي دوره هاي فوق تخصصي  
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  كليات : خش اول ب
   هدف -۱ماده 

  
تخصص مورد نياز كشور ، به منظور ارتقاي سـطح علمـي آمـوزش     تخصصي پزشكي ، تربيت پزشك فوق      هاي فوق   هدف از برقراري دوره   

   باشد هاي علمي پزشكي مي پزشكي ، پژوهش و خدمات پزشكي و نيز دستيابي به آخرين يافته
  

   تعريف دوره -۲ماده 
متقاضيان واجدشرايط پس از موفقيـت  . ع تحصيالت دانشگاهي پزشكي است     باليني ، باالترين مقط     تخصصي پزشكي   دوره فوق   

و گذراندن دوره آموزش علمي و عملـي مـصوب ، در يكـي از مراكـز مـورد تائيـد وزارت                      ) كتبي و شفاهي    ( آزمون پذيرش دستيار      در  
  . گردند  تخصصي نايل مي خذ دانشنامه فوقموزش پزشكي با دفاع و تائيد رساله و موفقيت در آزمون نهايي به ا بهداشت ، درمان و آ

   تعريف دستيار -۳ماده 
نياز يـا گـواهي قبـولي آن و           شود كه با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش          تخصصي به فردي اطالق مي      دستيار فوق   

هـاي عملـي و        ، كسب مهارت   هاي نظري   نامه در مدت زمان مصوب به آموزش        پذيرش در آزمون ورودي ، با رعايت كليه مفاد اين آيين          
  . هاي پژوهشي بپردازد  فعاليت

  
  شرايط عمومي ) الف 
  : تخصصي باليني  هاي فوق  شرايط پذيرش دستيار در رشته-۴ماده 

   شركت و قبولي در آزمون پذيرش دستيار -۱/۴
   تائيد صالحيت عمومي طبق ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي -۲/۴

  . تخصصي نياز به گزينش عمومي مجدد ندارند  هاي فوق براي تحصيل در دوره) قطعي يا آزمايشي (  رسمي علمي اعضاي هيات: تبصره 
ها يا مراكز مورد تائيد وزارت بهداشت ، درمان و  نياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاه  داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش-۳/۴
  موزش پزشكي  آ
  نظام وظيفه يا معافي براي آقايان  داشتن برگ پايان خدمت -۴/۴

توانند   باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشكي و يا كفالت با مسئوليت خود مي                معافي به مفهوم معافيت دايم مي      کلمه -۱تبصره  
 هيچگونـه   بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خـدمت وظيفـه ، ايـن وزارتخانـه                . در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند       

  . تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد داشت 
باشـند در صـورت ارائـه         آوران بهداشـت مـي       داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيام             -۲تبصره  

ه شركت در آزمون پـذيرش دسـتيار        رسد مجاز ب     شهريورماه سال بعد به اتمام مي      ۳۱گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ          
  . خواهند بود 

هاي علوم    علمي مشغول انجام خدمت وظيفه در دانشگاه         آن دسته از متقاضياني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامين هيات            -۳تبصره  
يورماه سال بعـد معـادل    شهر۳۱باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهي مبني بر اينكه تا تاريخ  پزشكي كشور مي  

تواننـد    خواهند گذراند ، مـي    )  ماه   ۲۱ تا   ۱۸ در حال حاضر مدت   ( مدت خدمت سربازي مصوب ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح را           
وظيفـه ، طبـق مقـررات شـروع بـه             بطور مشروط در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظـر اداره نظـام                   

  . يند آموزش نما
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هـاي    برابر تعداد رشته۲نياز در هر سال تحصيلي ، معادل        هاي آزمون دانشنامه تخصصي هر رشته پيش         از ميان حائزين رتبه    -۴تبصره  
نامـه    نياز در صورتي كه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشـند بـا رعايـت سـاير شـرايط منـدرج در آيـين                        تخصصي آن رشته پيش     فوق
نام و شركت نماينـد و در صـورت قبـولي بـا اسـتفاده از قـانون نحـوه تـامين                        ر آزمون پذيرش دستيار ثبت    توانند بصورت مشروط د     مي

 شـهريورماه سـال بعـد از خـدمت      ۳۱علمي و قانون اجازه ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي باالتر به مـشموالن ايـن قـانون ، تـا                       هيات
نام بـر اسـاس رتبـه آزمـون دانـشنامه تخصـصي رشـته                 اد در هنگام ثبت   ترخيص شده و شروع به آموزش نمايند انتخاب رشته اين افر          

تخصـصي   هاي فـوق  بعنوان مثال در رشته داخلي كه تعداد رشته  . باشد    تخصصي مي    نفر در هر رشته فوق     ۲نياز و تا سقف حداكثر        پيش
اخلـي در صـورتي كـه مـشمول خـدمت           باشد به نفرات اول تا چهاردهم آزمون دانشنامه تخصصي رشته د            وابسته به آن هفت رشته مي     

تخصـصي در    نفـر در هـر رشـته فـوق    ۲نامه و حـداكثر   شود در صورت دارا بودن ساير شرايط آيين       وظيفه عمومي باشند اجازه داده مي     
  . آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند 

  
قطعي ( علمي رسمي  براي اعضاي هيات{ ي تواند حداكثر تا سن مجاز ورود به دوره دستيار هر داوطلب مي :  داشتن شرايط سني     -۵/۴

بدون محدوديت دفعات در آزمـون پـذيرش        }  سال تمام تا پايان شهريورماه سال بعد         ۴۲ سال تمام و ساير داوطلبان       ۴۵) يا آزمايشي   
  . دستيار شركت نمايد 

  اي برحسب رشته   نداشتن نقص عضو موثر حرفه-۶/۴
اي را برحـسب رشـته        هاي ممتحنه ، نقص عضو موثر حرفـه         ظف است با همكاري هيات    دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مو      

  . تنظيم و اعالم نمايد 
  Ph.Dو ) فلوشيپ ( هاي تكميلي تخصصي  تخصصي پزشكي و دوره هاي فوق  عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته-۷/۴

هاي پزشكي مجاز به شركت  تخصصي در يكي از رشته  هايي فوق شدگان آزمون ن    تخصصي و قبول    دارندگان مدرك دانشنامه فوق   : تبصره  
   .باشند  در آزمون پذيرش دستيار نمي

  
  شرايط اختصاصي ) ب 

از كل ظرفيت پذيرش هر رشته در آزمون پذيرش دسـتيار بـه مـشمولين قـانون ايجـاد تـسهيالت بـراي ورود رزمنـدگان و                           % ۲۰ معادل   -۵ماده  
شده به آزمـون شـفاهي برابـر ظرفيـت را      نمره آخرين نفر اعالم % ۸۰ها و موسسات آموزش عالي كه حداقل          اهجهادگران داوطلب بسيجي به دانشگ    

  . يابد  كسب نمايند ، اختصاص مي
  

شـود     متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان در كليه مراحل امتحان كتبي و شفاهي و اعالم نتيجه به عنوان سهميه رزمنده منظور مي                     -۱تبصره  
  . ن معنا كه متقاضيان در صورت احراز هر رتبه از آزمون كتبي ، هنگام معرفي به شفاهي بعنوان رزمنده ديده خواهد شد بدي

  . باشد سهميه مذكور قابل اعمال نيست   نفر مي۵هايي كه ظرفيت پذيرش كمتر از   در رشته-۲تبصره 
  

درماني و نيز داوطلباني كـه بـا اسـتفاده از             هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       دانشگاه) قطعي يا آزمايشي    ( علمي رسمي      اعضاي هيات  -۶ماده  
نام يكي از مدارك مستند ذيل را حـسب مـورد ارائـه     تخصصي را دارند مي بايست هنگام ثبت هاي فوق  قصد ورود به دوره ۴/۴ بند   ۴شرايط تبصره   

  : نمايند 
  اعالم نياز دانشگاه محل خدمت و ) قطعيِ يا آزمايشي ( حكم استادياري رسمي ) الف 
  نياز ، به تائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  گواهي رتبه در آزمون دانشنامه تخصصي رشته پيش) ب 
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  تخصصي وابسته هاي فوق نياز و رشته هاي تخصصي پيش جدول رشته
رشته تخصصي 

رشته تخصصي   تخصصي هاي فوق رشته  نياز پيش
  تخصصي وقهاي ف رشته  نياز پيش

  كليه اطفال  نفرولوژي
  قلب اطفال  بيماري هاي قلب و عروق

  عفوني اطفال   روماتولوژي
  اعصاب اطفال  خون و سرطان بالغين

  خون و سرطان اطفال  ريز و متابوليسم غدد درون
  نوزادان  هاي ريه  بيماري

  داخلي

  گوارش اطفال  گوارش بالغين
  ايمونولوژي و آلرژي اطفال  ي اطفالجراح

  جراحي قفسه صدري
  جراحي قلب و عروق

  اطفال

  عمومي جراحي  غدد اطفال 
جراحــي پالســتيك ، ترميمــي و 

  روانپزشكي اطفال   روانپزشكي  سوختگي

  
نامـه از سـازمان      نام موظف به ارائه معرفي      ها و نهادها در هنگام ثبت       ها ، سازمان    داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه       -۷ماده  

  . باشند  ذيربط مبني بر موافقت با ماموريت آموزشي خود مي

  آزمون پذيرش دستيار ) ج 
ها و در اسفندماه هر سال توسط دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي و                  آزمون پذيرش دستيار بصورت متمركز در همه رشته        -۸ماده  

  . شود  تخصصي برگزار مي
تخصصي را انتخـاب      هاي فوق   شده ، يكي از رشته      هاي تعيين   نياز و ظرفيت    ا توجه به رشته تخصصي پيش     تواند ب    هر داوطلب مي   -۹ماده  

  . و در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايد 
شـده توسـط دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي و تخصـصي از طريـق              نام آزمون پذيرش دستيار در مدت زمان اعـالم           ثبت -۱۰ماده  

  . شود   كشور انجام ميهاي علوم پزشكي دانشگاه
  

موزش پزشكي و تخصصي       به صورت متمركز در دبيرخانه شوراي آ       ۴/۴ بند   ۴نام از داوطلبان مشمول تبصره        ثبت: تبصره  
  . گيرد  انجام مي

  . باشد  مي)  ريال ۰۰۰/۱۶۵( هزار ريال   وپنج نام براي شركت در آزمون پذيرش دستيار يكصدوشصت  مبلغ ثبت-۱/۱۰
  . باشد  نام و انتخاب رشته ، تغيير رشته به هيچ عنوان مجاز نمي  پس از ثبت-۱۱ماده 
 سـوال   ۱۰۰باشـد ، آزمـون كتبـي داراي           ها بصورت كتبي و شـفاهي مـي         تخصصي در كليه رشته      آزمون پذيرش دستيار فوق    -۱۲ماده  

 ظرفيـت هـر رشـته بـه آزمـون شـفاهي معرفـي        شده به ميزان دوبرابر  اي بوده و داوطلبان برحسب اولويت نمره كتبي كسب          چندگزينه
  . شوند  مي
هـاي علـوم      علمـي دانـشگاه      چنانچه در مرحله احتساب نمره كل ، داوطلبين نمرات مشابه كسب نمايند اولويت با اعضاي هيات                -۱/۱۲

  . باشد  درماني كشور مي پزشكي و خدمات بهداشتي
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تخصـصي حـداكثر تـا ظرفيـت هـر رشـته برگزيـده                ن پذيرش دستيار فـوق    شدگان نهايي آزمو     در مرحله آزمون شفاهي ، قبول      -۲/۱۲
 دانـشگاه يـا سـازمان محـل خـدمت اعـالم              شدگان مشمول خدمات قانوني براي ترخيص به معاونت درمان ،           اسامي پذيرفته . شوند    مي
  شود   مي

   . گردد شده ، توسط داوطلب انتخاب مي  محل آموزش بر اساس اولويت نمره كل كسب-۱۳ماده 
هاي علوم    علمي دانشگاه    در صورت يكسان بودن نمره آزمون كل ، اولويت انتخاب محل با داوطلبان عضو هيات               -۱تبصره  

علمي با نمرات برابر ، نمـره         در مورد داوطلبان آزاد يا اعضاي هيات      . درماني كشور خواهد بود       پزشكي و خدمات بهداشتي   
در صورتي كـه در يـك       . مالك عمل قرار خواهد گرفت      ) ) شفاهي  + ر كتبي   دوبراب/(۳( نهايي آزمون دانشنامه تخصصي     

  . دوره نتيجه آزمون شفاهي به صورت قبول يا مردود اعالم شده باشد ، نمره آزمون كتبي مالك عمل قرار خواهد گرفت 
شـته باشـد ، محـل       شده در هـر ر      كنندگان در آزمون كتبي كمتر از ظرفيت اعالم          در مواردي كه تعداد شركت     -۲تبصره  

  .شود ممتحنه رشته مربوطه تعيين مي شده آزمون شفاهي توسط هيات آموزش دستياران پذيرفته
  

  دوره آموزشي : بخش سوم 
   شدگان نام پذيرفته ثبت) الف 
نـام   بـت درماني موظفند حداكثر تا پانزدهم شـهريورماه هـر سـال نـسبت بـه ث             هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -۱۴ماده  

  . شدگان آزمون پذيرش دستيار اقدام نمايند  پذيرفته
نام ننمـوده و يـا        شدگاني را كه در موعد مقرر ثبت        درماني موظفند اسامي پذيرفته     هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -۱/۱۴

وراي آمـوزش پزشـكي و تخصـصي اعـالم         ماه به دبيرخانـه شـ       در مهرماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند ، حداكثر تا دهم آبان            
  . نمايند 

ماه هر سال تحـصيلي نـسبت بـه معرفـي جـايگزين افـراد                  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي حداكثر تا پانزدهم آبان          -۲/۱۴
  . نمايد   و نيز افرادي كه صالحيت عمومي آنان مورد تائيد قرار نگرفته اقدام مي۱/۱۴مشمول بند 

در شـرايط   ) مرحله اصلي و اعـالم جـايگزين منـصرفين          ( تخصصي    رحله از آزمون پذيرش دستيار فوق     در هر م  : تبصره  
مساوي از نظر نمره كل اولويت پذيرش بر اساس نمره كتبي آزمون پذيرش و در مرحله بعد بر اسـاس نمـره كـل آزمـون      

  . باشد  دانشنامه تخصصي مي
فر به دانشگاه محل تحصيل معرفي خواهد شد كه برحسب اولويت نمره            شده حداكثر سه ن     به ازاء هر فرد منصرف    : توضيح  

  . نام نمايند  شده اقدام به ثبت تا تاريخ معين
شدگاني كه صالحيت عمومي آنان پس از پايان مهرماه هر  گيري در مورد ارزش قبولي علمي و شروع به تحصيل پذيرفته     تصميم -۳/۱۴

ممتحنـه رشـته       بـه عهـده هيـات      ۱۶گيرد با رعايت مفاد مـاده         نشجو مورد تائيد قرار مي     مركزي گزينش دا    سال تحصيلي توسط هيات   
  .باشد  مربوطه مي

  
 شده موجه تلقي شـده و زمـان شـروع بـه آمـوزش وي بـا نظـر          نام اوليه فردي كه تائيد صالحيت مجد         ثبت -۱تبصره  
  . گردد  ممتحنه رشته مربوطه تعيين مي  هيات

  . موزش فردي كه تائيد صالحيت مجدد شده بالمانع است   ناشي از شروع آ افزايش ظرفيت-۲تبصره 
  . توانند بطور همزمان به تحصيل بپردازند  درماني مسئوليت اداري و اجرايي دارند ، نمي  كساني كه در مراكز آموزشي يا بهداشتي-۴/۱۴
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دار مـسئوليت يـا ماموريـت          درمان و آموزش پزشـكي عهـده       شدگاني كه بنا به تائيد وزير بهداشت ،          ارزش قبولي علمي پذيرفته    -۵/۱۴
  . باشد   محفوظ مي۱۶با رعايت مفاد ماده ) اول مهرماه ( شوند حداكثر به مدت يك سال از شروع سال تحصيلي پذيرش شده  اداري مي

  
  تعهدات ) ب 

  . باشد  بر مدت آموزش ميشدگان ، منوط به ارائه تعهدنامه محضري به ميزان دوبرا نام پذيرفته  ثبت-۱۵ماده 
باشـد و محـل انجـام تعهـد خـدمت ايـن دسـته از                  تخصصي بصورت خاص مـي      هاي فوق   شدگان آزاد دوره     اخذ تعهد از پذيرفته    -۱/۱۵

درماني كـشور توسـط معاونـت آموزشـي وزارت بهداشـت ،               هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شدگان بر اساس نياز دانشگاه      پذيرفته
پس از اعالم قبولي ، بر مبناي اولويت نمره آزمـون    . گيرد    ش پزشكي تعيين و قبل از پذيرش در اختيار داوطلبان قرار مي           درمان و آموز  

در صورت يكسان بودن نمره آزمون كتبي ، طبق تبصره          . گردد    شدگان انتخاب مي    كل پذيرش ، محل انجام تعهد خاص توسط پذيرفته        
تخصصي برابر مدت تعهـد اقـدام    علوم پزشكي محل تعهد موظفند نسبت بكارگيري متعهدين فوق هاي    دانشگاه. شود     عمل مي  ۱۳ماده  

  . نموده و در صورت نياز آنان را استخدام نمايد 
  

شدگان آزاد پس از طي مراحل قانوني منوط به اتمام مدت تعهـد در                تخصصي پذيرفته   ارائه مدرك دانشنامه فوق   : تبصره  
تواند نسبت به لغو دوره آموزشي افـرادي كـه از انجـام               موزش پزشكي مي    بهداشت ، درمان و آ    دانشگاه ها بوده و وزارت      
  . اند برابر مقررات اقدام نمايد  تعهد خدمت سر باز زده

  .  سال تجاوز ننمايد ۱۰ اخذ تعهد از دستياران به نحوي است كه در صورت اضافه شدن به تعهدات قبلي ، در مجموع از -۲/۱۵
درماني ملزم به سپردن تعهد محضري به ميزان دوبرابر مدت آموزش               هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       خدمين دانشگاه  مست -۳/۱۵

  . باشند  به دانشگاه محل استخدام مي
نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود هـستند و سـازمان مربوطـه موظـف بـه        اين آيين  ۷ مستخدمين مشمول ماده     -۴/۱۵

  باشد  هاي تحصيلي ، برابر ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي  شهريه و كليه هزينهپرداخت
  

  شروع دوره ) ج 
  . نام ، دوره دستياري خود را از اول مهرماه سال تحصيلي شروع نمايند  شدگان موظفند پس از انجام ثبت  كليه پذيرفته-۱۶ماده 

  . باشد  ايگزين حداكثر تا پانزدهم آذرماه ميمهلت شروع به آموزش افراد ج: تبصره 
  
  آموزش دوره دستياري ) د 
  

ممتحنـه همـان رشـته     تخصصي كـه توسـط هيـات     آموزش دوره دستياري بر مبناي برنامه و محتواي آموزشي هر رشته فوق    -۱۷ماده  
  . گردد ، پس از تصويب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل اجراء است  پيشنهاد مي

ممتحنه برحسب برنامه آموزشي       ماه كامل  است كه بنابه پيشنهاد هيات        ۳۶ تا   ۲۴تخصصي    هاي دستياري فوق     طول دوره رشته   -۱/۱۷
  . شود  رشته مربوطه توسط شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تعيين و به اجرا گذاشته مي

هـاي نظـري ،    تـر ، برگـزاري كـالس      هـاي پـايين     ه دستياران موظفند وظايف آموزشي ، پژوهشي و درماني ، اعم از آمـوزش دور              -۲/۱۷
  . هاي بيمارستاني و درمانگاهي و كشيك را مطابق برنامه گروه آموزشي مربوطه انجام دهند  كارآموزي
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دسـتياران در   . باشـد     و بر اساس برنامه گروه آموزشي مي       ) ۱۶ صبح لغايت    ۸حداقل از ساعت    ( وقت     خدمت دستيار بطور تمام    -۳/۱۷
  . ه آموزش حق هيچگونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جمله طبابت در مطب را ندارند طول دور

  
دهنـده حـداكثر دو روز در         ك ويژه ، به شرط موافقت بخش آموزش       اشتغال دستياران در رشته مربوطه در كليني      : تبصره  

  . باشد  الزحمه اين گروه از دستياران برابر مقررات كلينيك ويژه مي هفته بالمانع است و پرداخت حق
و در صورتي    نفر داوطلب داشته باشد فقط رتبه اول         ۵هايي كه كمتر از       تخصصي در رشته    شدگان آزمون نهايي فوق      از بين قبول   -۴/۱۷

هاي اول تا سوم مجاز        نفر و يا بيشتر داوطلب داشته باشد رتبه        ۱۰هاي اول و دوم و چنانچه          نفر داوطلب داشته باشد رتبه     ۵-۹كه بين   
تخصصي و با كسب موافقـت دانـشگاه محـل اسـتخدام در مـورد                 هستند پس از اتمام دوره آموزشي مقرر و قبولي در آزمون نهايي فوق            

التحصيلي حداكثر به مدت يك سال در مراكز آموزشي خارج از كشور كه               اند ، قبل از فارغ      ا ماموريت آموزشي تحصيل كرده    افرادي كه ب  
اين دسـته از دسـتياران     . ممتحنه و منطبق با مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد تحصيل نمايند                  مورد تائيد هيات  

ممتحنـه رشـته       تائيد صحت صدور و تعلق و تائيد ارزش علمي گواهي اخذشـده توسـط هيـات                پس از مراجعت به كشور و طي مراحل       
  . شوند  التحصيلي معرفي مي مربوطه براي طي مراحل فارغ

تخصصي تا سه ماه پس از اعالم نتايج قبولي آمادگي خود را براي استفاده از بورس                  در صورتي كه نفرات برتر آزمون نهايي فوق       : تبصره  
تخصصي كتباً به دبيرخانه اعالم ننمايند منصرف از استفاده از بورس شناخته شده و نفـرات بعـدي بـه ترتيـب                        دوره آموزش فوق  پايان  

توانند از بورس مذكور اسـتفاده   نامه مي  آيين۴/۱۷اولويت نمره به شرط تائيد شوراي عالي بورس و به تعداد و با شرايط مندرج در ماده       
  . نمايند 

شـوند مـشمول كليـه مقـررات و ضـوابط دوره آموزشـي                تخصصي وارد مـي     هاي فوق   راني كه با ماموريت آموزشي به دوره       دستيا -۵/۱۷
  باشند  مربوطه مي

  
  ارتقاي دستياران ) هـ

ممتحنـه    ارتقاي دستياران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطه بر اساس مقررات ارتقاي دسـتياران كـه توسـط هيـات                 -۱۸ماده  
درماني كشور موظـف هـستند هـر سـال        هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شود خواهد بود و دانشگاه      تخصصي تنظيم مي     فوق رشته

  . نتايج ارتقاي دستياران را به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منعكس نمايند 
ا تنظيم كـرده و پـس از تائيـد بيرخانـه شـوراي              تخصصي ، مقررات ارتقاي دستياران رشته خود ر         هاي فوق   ممتحنه رشته    هيات -۱/۱۸

  . نمايند  هاي علوم پزشكي ابالغ مي آموزش پزشكي و تخصصي براي اجرا به دانشگاه
شود   صدور حكم آموزشي دستياران براي سال باالتر ، پس از احراز شرايط ارتقاء ساليانه ، توسط دانشگاه محل آموزش انجام مي      -۲/۱۸
  . شود   توسط گروه آموزشي نسبت به تمديد دوره اقدام مي  در ارتقاءدر صورت عدم موفقيت. 
تخصصي در امتحان ارتقـاي دسـتياري سـه بـار مـردود شـوند از سيـستم آمـوزش                       دستياراني كه در طول دوره دستياري فوق       -۳/۱۸

  . شوند  تخصصي باليني پزشكي اخراج مي فوق
  

باشند و از      دو بار مردود شوند مجاز به ادامه تحصيل در دوره مربوطه نمي            ۲ به   ۱دستياراني كه در امتحان ارتقاي      : تبصره  
  . تخصصي باليني پزشكي اخراج خواهند شد  سيستم آموزش فوق
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۳۶  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  ها  مرخصي) و
  .هاي ساليانه ، استعالجي و زايمان برحسب مورد استفاده نمايند  توانند از مرخصي  دستياران مي-۱۹ماده 

مدت مذكور  . نند با رعايت مقررات ، در هر سال تحصيلي حداكثر پانزده روز از مرخصي ساليانه استفاده نمايند                  توا   دستياران مي  -۱/۱۹
  . گردد  موزشي محسوب مي جزء دوره آ

 دستياراني كه همسر آنان با استفاده از فرصت مطالعاتي يا دوره تكميلي به تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و يا                        -۲/۱۹
يك سال مرخصي بدون فقت دانشگاه محل تحصيل حداكثر ازتوانند با موا وزارت فرهنگ و آموزش عالي عازم خارج از كشور هستند مي       

  .هزينه تحصيلي و تنها براي يكبار استفاده نمايند  دريافت كمك
حل تحصيل از مرخصي استعالجي برابـر       توانند با ارائه گواهي پزشكي تائيدشده از سوي شوراي پزشكي دانشگاه م              دستياران مي  -۳/۱۹

  .مقررات استفاده نمايند 
 ماه تجاوز كند ادامه دوره دستياري منـوط بـه نظـر گـروه               ۶در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي دستيار از         : تبصره  

ت مقـررات  تواند نسبت به معرفي فرد جايگزين با رعاي باشد و بنا به درخواست دانشگاه دبيرخانه مي آموزشي مربوطه مي 
  . اقدام نمايد ۱۶مندرج در تبصره ماده 

  . استفاده دستياران خانم از چهار ماه مرخصي زايمان براي يك بار در طول دوره دستياري بالمانع است -۴/۱۹
  .شود  هاي استعالجي و زايمان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به طول دوره افزوده مي  مدت زمان مرخصي-۵/۱۹
  شته ، انتقال و ميهماني تغيير ر)  ز

  . باشند  شدگان دستياري مجاز به تغيير رشته نمي  پذيرفته-۲۰ماده 
  شدگان دستياري   انتقال پذيرفته-۲۱ماده 

هـاي مبـدا و    ماهه اول دوره بشرط موافقت گروه يا بخش آموزشي و تائيد دانـشگاه  ۶تخصصي در     جابجايي محل تحصيل دستياران فوق    
  . مقصد بالمانع است 

شـده بـه    تخصـصي پذيرفتـه   ها ، انتقال دستياران فوق   نامه ارزشيابي بخش    دهنده برابر آيين    در صورت لغو صالحيت بخش آموزش     ) الف  
  . ممتحنه و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است  هاي مورد تائيد ، با نظر هيات ساير بخش

تخصصي بصورت موقت لغو گردد ، انتقـال دسـتياران    بخش آموزشي فوقها صالحيت  نامه ارزشيابي بخش در صورتي كه برابر آيين   ) ب  
  . ممتحنه و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است   تا احراز مجدد صالحيت آموزشي با نظر هيات هاي مورد تائيد ، به ساير بخش

  .بالمانع است هاي مبدا و مقصد   ماه با موافقت دانشگاه۶ ميهمان شدن دستياران حداكثر به مدت -۲۲ماده 
شـود از شـمول        دستياراني كه دوره آموزشي آنها برابر برنامه آموزشي مصوب رشته مربوطه به صـورت چرخـشي انجـام مـي                    -۲۳ماده  

  . مقررات انتقال و ميهماني مستثني هستند 
  ترك تحصيل و انصراف ) ح 

  . شود   دوره مي ترك تحصيل يا انصراف در طول دوره موجب انفصال از آموزش در آن-۲۴ماده 
شدگان به داليل غيرموجه حداكثر تا آخـر مهرمـاه ، بـه          نام  شدگان در موعد مقرر ، يا عدم شروع دوره ثبت           نام پذيرفته    عدم ثبت  -۱/۲۴

  .شود  منزله انصراف قطعي تلقي مي
تواند با موافقـت گـروه        باشد مي  در صورت ترك تحصيل و يا انصراف از آموزش دستيار ، چنانچه مدت انفصال بيش از يك ماه ن                   -۲/۲۴

آموزشي مربوطه به تحصيل بازگردد و در صورت انفصال بيش از يك ماه حق ادامه تحصيل در دوره مربوطه را نداشته و مطابق مقررات   
  شود  با وي رفتار مي

ر آن دوره مجـاز     اعالم انصراف در مهرماه اولين سال تحصيلي ، انصراف قطعي تلقي شده و بازگشت به تحصيل د                : تبصره  
  .باشد  نمي
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۳۷  بالغين وكبدگوارش بر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

باشند الزم است درخواست انصراف خود را براي اخذ موافقت به دانشگاه محل                دستياراني كه ضمن تحصيل متقاضي انصراف مي       -۳/۲۴
  . تحصيل ارائه نمايند 

ر را حداكثر ظرف مـدت  درماني موظفند در صورت موافقت ، مراتب انصراف دستيا هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   دانشگاه -۴/۲۴
  . يك هفته به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و در اولين فرصت به ساير مراجع ذيربط اعالم نمايند 

  شود به دفتر حقـوقي وزارت بهداشـت ،           پرونده دستياراني كه پس از پايان مهرماه هر سال تحصيلي حكم دستياري آنها لغو مي               -۵/۲۴
  . شده و مقررات موجود با آنها رفتار شود  گردد تا بر اساس تعهد سپرده رسال ميدرمان و آموزش پزشكي ا

  
  امور رفاهي : بخش چهارم 

باشـند ، معـادل     هزينه تحصيلي دستياران آزاد كه داراي تعهد خدمت به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي                   كمك -۲۵ماده  

وقتي از محل درآمدهاي اختصاصي دانشگاه محل تحصيل و با  مزاياي طرح تمام% ۵۰ و العاده شغل استاديار پايه يك حقوق و فوق  % ۸۰

  . باشد  هزينه تحصيلي دستياران معادل استادياران پايه يك مي ميزان عيدي و افزايش سنواتي كمك. باشد  امناء مي تصويب هيات

  .باشند   برخوردار ميهزينه تحصيلي  دستياران در مدت مرخصي استحقاقي و زايمان از كمك-۱/۲۵

  .گيرد  هزينه تحصيلي تعلق نمي  در مدت مرخصي استعالجي بيش از سه ماه ، به دستياران كمك-۲/۲۵

  . شود  هزينه تحصيلي دستياران ميهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت مي  كمك-۳/۲۵

كنند به ميزاني كه      تخصصي شركت مي    هاي فوق   هعلمي كه با ماموريت آموزشي در دور        هزينه دستياران غيرهيات     پرداخت كمك  -۴/۲۵

  . امناي دانشگاه خواهد بود  مجموع وجوه دريافتي ايشان با دريافتي داوطلبان آزاد معادل باشد منوط به تصويب هيات

% ۵۰با پرداخت توانند  فرما استفاده نمايند ، مي  دستياراني كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمت درماني بصورت خويش      -۵/۲۵

  ح./حق سرانه از اين امتياز برخوردار شوند

  

  


