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� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

:عفوني كودكان دوره فوق تخصصي تدوين برنامهاسامي اعضاي كميته
 استاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز دكتر عبدالوهاب البرزي*
 استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتر خديجه دانشجو*
 تهران دانشگاه علوم پزشكي دانشيار دكتر علي اكبر رهبري منش*
 شهيدبهشتيعلوم پزشكي استاديار دانشگاه دكتر آناهيتا سنايي*
 شيرازاستاد دانشگاه علوم پزشكي دكتر اسماعيل صادقي*
 استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي دكتر عليرضا فهيم زاد*
 استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي دكتر عبداله كريمي*
ز استاد دانشگاه علوم پزشكي شيرا دكتر محمدرحيم كديور*
 استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتر ستاره مميشي*
)پرديس همت(تهراندانشگاه علوم پزشكي دانشيار ثميله نوربخشدكتر*
 مازندران دانشگاه علوم پزشكي ياراستاد محمدصادق رضاييدكتر*
س)زنده ياد(*  استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران يادتي دكتر سيد احمد

:كودكان مي اعضاي كميته راهبردي رشته اسا
 مجري كميته راهبردي وعضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتر علي رباني�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتر ابوالقاسمي�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دكتر سيد عليرضا مرندي�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي في شريفياندكتر مصط�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن دكتر محمد مهدي كرم بين�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدانيدكتر منيژه خليل�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان دكتر عليرضا مويدي�
م�  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان هر عليزادهدكتر سميرا
)پرديس همت(تهران عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي دكتر پروانه وثوق�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دكترمنوچهر مهرام�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اهواز دكتر افضلي�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين دكتر مژگان كياني امين�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دكتر رامين ايرانپور�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان فاطمه اقبالياندكتر�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان دكترجعفر سلطاني�
 علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران عضو هيأت دكتر وجيهه غفاري�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل دكتر يداله زاهد پاشا�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه دكتر نادر پاشاپور�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دكتر شمس وزيريان�
دا دكتر نادرممتازمنش�  نشگاه علوم پزشكي كاشانعضو هيأت علمي
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتر الهه ملكان راد�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد دكتر فرح اشرف زاده�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز دكتراسماعيل صادقي�
 تبريز عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي دكترنعمت بيالن�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان دكتر سعيده پرورش�
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد دكتر فاطمه السادات ميرناصري�
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� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

و برنامه ريزي آموزشي :اسامي همكاران كميسيون تدوين
،، دكتر ابوالفتح المعي)مسئول واحد تدوين(دكتر سيدمنصور رضوي:ر،نمايندگان منتخب وزيدبير شورا امير محسن ضيائيدكتر

نلهه ملكاوخانم دكترا دكتر مهدي پناه خواهي،دكتر محمد علي صحرائيان،دكتر محمد رضا فرتوك زادهدكتر رضا لباف قاسمي،
،نمايندگان دانشگاههاي علوم يان عابد دكترسيد سجاد رضوي،دكتر محمد:معاونت سالمت گاننمايند، دكتر مهرداد حق ازلي، راد،

)تهران(شريفيدكتر سيدرسول مير)مشهد( دكتر محمدمهدي قاسمي)شهيد بهشتي(صفوي نائينيدكتر علي:پزشكي
دكتر علي)گيالن(دكتر علي حميدي مدني)اهواز(دكتر احمد فخري)تهران( دكتر شهرام آگاه)يزد(اميرهوشنگ مهر پروردكتر

م)تبريز( مشكيني زنان( گيالني دكتر ميترا مدرسومجريان كميته هاي راهبردي خانم) همدان(حمد علي سيف ربيعيدكتر
دكتر علي)داخلي( دكتر مهدي صابري فيروزي)جراحي عمومي( اله پيروي دكتر حبيب)روانپزشكي(مريم رسولياندكتر)وزايمان
 ريحانه بنازادگاننمخاو برنامه ريزي آموزشي كميسيون تدوين وكارشناس)كودكان( رباني

:اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي
دكتر محمد علي محققي معاون آموزشي ،دكتر امير محسن ضيائي قائم مقام معاون آموزشي ومديركل اعتبار بخشي وارزيابي

و هاي علوم پزشكي تهران دانشگاه رؤساي دانشكده پزشكي) رئيس شورا(تخصصي ودبيرخانه هاي شوراي آموزش پزشكي
، مازندران ،كردستان،تبريز،گيالن،شهركردبه ترتيب خانم ها دكتر فاطمه السادات  ، يزد ، اصفهان ، شيراز ،زاهدان، شهيدبهشتي

،دكترمهران كريمي،دكترقاسم جان نيري،دكتر زهرا ذاكر، آقايان،دكتر علي حائري،دكتر محمود نجابت،دكترحسن رزمجو
بابائي،دكتر بهرام نيكخو،دكتر فيروز صالح پور، دكترآبتين حيدرزاده،دكتر علي مومني،دكترعليرضا مظفري ونمايندگان منتخب 

،دكتراميرحسين)كرمان(،دكتر محمدرضا شكيبي)تهران(دكتر سيدمنصور رضوي) مشهد(دكترمجيدابريشمي: وزير
و كارشناس كميسيون دائمي) شيراز(، دكترمجيدفروردين)شهيدبهشتي(، دكترنادرممتازمنش)هيدبهشتيش(هاشمي زاده قاضي

، و تخصصي  دكتر نيره اسالمي خانم معين دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
و برنامه : ريزي آموزشي اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين

قر)ريه كودكان(طباطبائيمددكترسيداح )اعصاب كودكانمغزو(دكتر محمود محمدي)ايمونولوژي آلرژي(ه گوزلودكتر محمد
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� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

: مقدمه

: انگليسيو به فارسي دورهعنوان

: دوره تعريف

: طول دوره آموزش

عفوني كودكان
Pediatric Infectious Diseases 

و دانش آموختگانكودكانيك دوره باليني است كه از رشته تخصصيفوق تخصصي عفوني كودكاندوره منشعب شده است
و پيشگيري بيمارآن در تشخيص بهي هاي تب دار و مراقبت بيماران مبتال فعاليت دارند بيماري هاي عفوني كودكان، درمان

و خدمات سالمتي در اختيار جامعه قرار خواهندو توانمندي هاي تخصصي دانشو  ، پژوهشي خود را در زمينه هاي آموزشي
.داد 

.سال است2دورهطول آموزش در اين

 زيريسن در گروه آمريكا كشور جمعيت%25، جهان جمعيت%28 جهاني، بهداشت سازمان آمارهاي آخرين طبق
از قابل توجه حجم ايندوجو.سال هستند15جمعيت كشور در سنين زير%25,8 در ايران. باشندمي سال 18

 زيربنايي نظام توسعهو كالن ريزي برنامهدر بسزايي اهميت، نوجوانانو كودكان سني گروهدر يك كشور، جمعيت
و رشد.دارد سالمت خدمات ارايه وو كودكان شيرخواران، نموو سالمت به رسيدن آنان برايبه دادن فرصت نوجوانان

و وظائف جزء بزرگساليدر كامل هاي توانمندي .است سني دوره اين ريزان برنامه سياستگذاران

  WHO گزارش اساسبر.باشندمي عفوني هاي بيماري جواناننوو ومير كودكان مرگ عامل بزرگترين حاضر حال در
،حادر كشورهايدرو دهدميرخ عفوني هاي بيماري بعلت سالدر مرگ ميليون13از بيشتر  مورد2هرازل توسعه
 وضع بهبود يكطرفازكه بود اينبر تصور زماني. باشدمي عفوني بيماريهايبه ابتال علتبه مورد مرگيك مير،و مرگ
 آنها كني ريشه موجب سرانجامو عفوني هاي بيماري باعث كنترل ايمنسازي، گسترش ديگر طرفازو بهداشتو تغذيه
 رفتمي تصوركه زائي عفونت عواملاز برخي بازپديدي جديد، زاي امل عفونتعواز بسياري نوپديدي وليشد خواهد

 حاكي ها، بيوتيك آنتيبه نسبت عفوني هاي بيماري سببي عوامل روزافزون بروز مقاومتو اند رسيده حذف مرحله به
 حتيو دارد ادامه چنانهمها جبههاز بسياريدرو نيست پايانيرا انسانو ميكروب بين كه جنگ است واقعيت اين از
 هاي عفونتاز هاي عظيمي طغيان 2003تا 1996 سالاز.شودمي گشوده نيز جديدي هاي جبهه هاي كوتاهي فاصله به

 پرندگان، آنفلوآنزاي نظير جديدي هاي واريانتيا71 آنتروويروس نظير موجود، بيماريزاي عواملاز ناشي
SARSوNovel H1N1 صفبهو يافته ادامههاآناز برخي حضورو گرديده حادث آسيا در منطقهها اين امثالو
يك ابزار بسيار ارزشمند در بحث.است پيوسته منطقه بومي هاي بيماري از طرف ديگر واكسيناسيون به عنوان

، خود دامنه اي وسيع داشته ودر حيطه بيماري هاي عفوني قرار ميگي و نيازمند كار پيشگيري از بيماري هاي عفوني رد
به. تخصصي ويژه اي ميباشد و با در نظر داشتن با توجه ما نكتهينا نكات فوق الذكر از عفوني هاي بيماري،كه در كشور

م مرگ عللينتر عمده ، لزوم بازنگرينباشيميرو پزشكي در تمام هاي رشته آموزشي هاي برنامهو تقويت, جامعد
ب در جهت عفوني تخصصي فوق اراندستي رده ها منجمله  يها زمينهدر حوزه اين پزشكان يشترتوانمندسازي هر چه

مدي، عمليعلم .كامال احساس ميشود يريتيو
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� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

:دوره در جهان وايران يخچه وسيرتكامليتار

:داليل نياز به اين دوره

اين امر ،به دليل.تاريخچه رشته علمي عفوني كودكان با تاريخ كالسيك بيماري هاي كودكان در دو قرن اخير عجين بوده است
، دور از ذهن نمي باشدا و مير كودكان است و مرگ .ينكه بيماريهاي عفوني از علل اصلي ناخوشي ها

و بورد 1931، انجمن تحقيقات اطفال در سال 1930، آكادمي اطفال آمريكا در سال 1931تاسيس انجمن اطفال آمريكا در سال
، در راه اند 1933اطفال آمريكا در سال ازي بخشهاي مربوط به بيماري هاي عفوني كودكان در دانشگاه، همگي به نوبه خود

و 1950هاي آن كشور موثر بوده است، به نحوي كه در اواخر سال  در اكثر دانشگاه هاي آمريكا من جمله مينسوتا، كلرادو
و ميامي نيز بخش دانشگاه هاي هاروارد، بوستون، جان هاپكي 1960در اوايل سال. داالس بخش عفوني كودكان داير گرديد نز

شد.عفوني كودكان را راه اندازي نمودند .تقريبا مقارن با همين زمان در كانادا نيز بخش هاي عفوني كودكان راه اندازي
و تركيه ،امكان تربيت فوق تخصص عفوني كودكان را شايان ذكر است كشور ما بر خالف كشورهايي چون عربستان سعودي

و از اين نظر . منطقه جايگاه اول را داراستردداراست
و 1367در ايران از سال ، در مركز طبي كودكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران ، به همت مرحوم استاد دكتر سيادتي

، تربيت فوق تخصص عفوني كودكان آغاز گرديد ، در دانشگاه علوم پزشكي شيراز .از همين سال به همت استاد دكتر البرزي
و از سال 1383از سال در دانشگاه علوم پزشكي ايران دستيار فوق تخصص 1385در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

.عفوني كودكان تربيت مي شود

:تداوم تربيت دستيار در اين دوره موردنياز استزيربنا به داليل
 در كشور عفوني كودكانال بودن شيوع بيماري هايبا*
و تب دار كودكان حجم مراجعات بيماري هاي* و بهداشتي درماني كشور باالست عفوني و بستري . به مراكز سرپايي
ا، جهت باال بردن سطح استانداردهاي آموزشي در مقاطع مختلف آموزش* ين دوره را طي حضور اعضاي هيات علمي كه

، كرده  . ضروري است در مراكز دانشگاهي اند
، به توليد علم در زمينه* شد بيماري هاي عفوني كودكانبا توسعه منطقي اين دوره در كشور . كمك خواهد
از* و فناوري در اين حيطه تخصصي ايجاب در دانشگاه هاي چند دهه پيش اين دوره و پيشرفت دانش معتبر دنيا وجود دارد

. فعاليت داشته باشند در اين زمينه نشگاه هاي واجد شرايط كشور نيزمي كند كه دا
شدموجب عفوني كودكانحضور افراد حاذق در برخورد با بيماري هاي* .ارتقاي خدمات درماني خواهد
، توسط كميته برنامه ريزي راهبردي رشته* ي هاي بيمارو هيات ممتحنه كودكانتداوم تربيت نيرو در اين مقطع تخصصي

. مورد تائيد قرار گرفته است عفوني كودكان
، با گسترش منطقي* ، باردرو مطابق با نياز اين دوره انتظار مي رود ها اين دانشگاه هاي كشور ودر كشور كم شود بيماري

و جامعه ارتقا يابد سالمت شاخص هاي . در خانواده ها
دررشته تقويتدوره موجب گسترش اين* . مي شود كشور كودكان
و دستياران دوره تخصصي رشته متنوع اين دوره بطور كاملگنجاندن موضوعات*  كودكاندر دوره تخصصي مقدور نيست

. پيدا نخواهند كرد كافي به موضوعات مربوطه اشراف
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� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

در در اين متخصصحدود نياز به تربيت : ده سال آيندهدوره

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

               :Mission):ماموريت(رسالت

            :Vision):چشم انداز(دورنما

                                           Expected outcomes:از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

، بر ارزش هاي زير تاكيد مي شود :در تدوين اين برنامه
. كودكان كه تضمين كننده سالمت نسل آينده هستند سالمت محوري به ويژه سالمت•
و طبقه اجتماعيدالع• ، نژاد ت محوري با تاكيد بر ارائه خدمت به هر جنس
اي•  تاكيد بر رعايت اخالق حرفه
ها•  علم محوري با تاكيد بر آخرين يافته

، تربيت نيروهاي و حساس بهفوق تخصص عفوني كودكانرسالت اين دوره ، مسئوليت پذير ، توانمند آگاه به مسائل علمي روز
و ، آموزش ، درمان ، تشخيص و جامعه است كه تخصص خود را در زمينه هاي پيشگيري پژوهش در اختيار افراد سالمت افراد

.جامعه قرار دهندو

و ارائه خدمات پزشكي بهس10در ، توليدات پژوهشي ، از لحاظ استانداردهاي آموزشي ، اين دوره در كشور دركودكانال آينده
.خواهد بودبر ترين كشورمنطقه

وهانتظار مي رود دانش آموختگان اين دور ايران وجهانوميكروبيولوژياز دانش بيماريهاي عفوني كودكاناطالعضمن آگاهي
: قادر باشند،

و مناسب* ، براي رفع مشكل بيمار يا جامعه ارتباط موثر و مسئولين سالمت ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان بيماران با بيماران
. حرفه اي برقرار نمايند 

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

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

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

ويدانشگاه هايكودكان براينفر فوق تخصص عفون4گرفتننظردربا دنتيرزيدارامادرريغيدانشگاه هاينفر برا2مادر
و هاريساينفر برا1كودكان ويعلمئتيه اعضايبرا نفر هزار پانصديتيجمع پوشش حدود گرفتن نظردرباو،دانشگاه
نيعلمئتيهريغ عفوني كودكان تخصص فوقيبرا نفر هزار هشتصد هايعفون تخصصبه فوقازي، حدود يكودكان در سال

جز( ندهيآ م55) كودكان موجوديعفونيها تخصص فوقبه .باشدينفر
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	 عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

                                                                     :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش

اييفاوظ                                                                    :Tasks:دانش آموختگان حرفه

:جامعه ايفاي نقش مي نماينددانش آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در
ـ مراقبتي* ـ درماني  تشخيصي
 آموزشي*
 پژوهشي*
اي*  مشاوره
 مديريتي*

:به شرح زير استبه ترتيب هر نقشه اي دانش آموختگانوظايف حرف
: در نقش پيشگيري

 مشاركت در سياستگذاري هاي مرتبط با نظام سالمت*
و مشاركت در برنامه هاي كشوري مربوطه*  ايمن سازي كودكان
 كشوري سالمت مراقبت وپايشمشاركت در برنامه هاي نظام*

ـ مر ـ درماني : اقبتي در نقش تشخيصي
، اعضاي تيم سالمت* ، همراهان بيماران و در صورت نيازو برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران مسئولين مددكاري
.سالمت جهت رفع مشكل بيمار سئولين نظامم
. تشكيل پرونده پزشكي براي بيماران*
و ثبت يافته ها در پرونده اخذ شرح حال* .و انجام معاينات تخصصي
.تشخيصي درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي*
. مجاز مندرج در اين برنامه) Diagnostic prodcedures( رويه هاي تشخيصي انجام*
. موردنياز درخواست مشاوره هاي تخصصي*
و ثبت آن در پرونده تشخيص* . بيماري
، جراحي انتخاب رويكرد مناسب درماني اعم از درمان هاي داروي*  به منظور درمان قطعي ومراقبتي وتسكينييا توانبخشيي

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

: آموزشي در نقش
، اعضاي تيم سالمت* ، همراهان و جامعه در صورت نيازو آموزشآموزش بيماران . دانشگاهيان
و دستورالعمل ها در حيطه تخصصي مرتبط* .با نظام سالمت مشاركت در تدوين متون آموزشي
 مرتبط مشاركت در برنامه هاي آموزش مداوم*
 يادگيري مادام العمر*

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

: در نقش پژوهشي
و دانشگاهي* .همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت
.انجام شده به مسئولين نظام سالمت نشر يا گزارش نتايج تحقيقات*
و مشكالگزارش بيماري* دها . اي اصالحي به مسئولين نظام سالمتهرو ارائه راهكا جامعهرت سالمتي مربوط به حيطه تخصصي

: در نقش مديريتي
و مديريت تيم سالمت*  در حيطه تخصصي مربوطه رهبري
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 عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

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

ها: الف ):ي عموميتوانمندي General Competencies) 

و ثبت اطالعات : گردآوري
ايبرقراري ارتباط�  موثر حرفه
 تخصصي اخذ شرح حال�
و معاينه�  بيماران تخصصي ارزيابي
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي�
، ثبت اطالعات�  وتنظيم مدارك پزشكي تشكيل پرونده

و تصميم گيري براا ، تشخيص :ي بيمار ستدالل باليني
.لطفاً فهرست آزمايشات پاراكلينيكي اختصاصي مرتبط با دوره در اين تست آورده شود( تفسيرآزمايشات پاراكلينيكي� (
 ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي�
و قضاوت باليني�  استنتاج
 تشخيص بيماري�
 بيمار حل مساله جهت تصميم گيري باليني�

): Patient Management( بيمار اداره
) Patient care( مراقبت از بيمار�
و(تجويز منطقي دارو� ) order نوشتن نسخه دارويي
ـ درماني رويكردمناسبترين نتخابا� و اجراي آن براي بيمار تشخيصي
 ره پزشكي مشاوو ارائه درخواست�
و ايجادهماهنگي�  ارجاع بيمار هاي الزم
 آموزش بيمار�
 پيگيري بيمار�

: توانمندي هاي ديگر
 پژوهش�
 مديريتو رهبري�
 ارائه مشاوره هاي تخصصي�
 بيماران ودفاع از حقوق حمايت�
 طبابت مبتني بر شواهد�
در� كييالكترونمنابع استفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي
 پايش سالمت جامعه�

، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب ودر:تذكر شد اين مقطعدستياران در طول دوره تخصصي خود .بر آن ها مسلط خواهند
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

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

هر اقدام در طول دوره محدوديتي ندارد وبـر حسـب انجامودفعاتستا" 789د2345" دفعات ذكر شده در اين جدول براي:تذكر

.خواهد بودنياز 

مشاهده) Procedure( پروسيجر
كمك در
انجام

انجام
مستقل

كل
دفعات

221014مايع نخاعيپونكسيون
2226بيوپسي كبد

و بيوپسي استخوان 2248پونكسيون مغز استخوان
PPD221014انجام

و غدد لنفاويآسپيراسيون 2226زخم
ت(انواع نمونه گيري ـ ـ ادرار وخون ـ زخم )رشحات حلقي ....1135

2259پونكسيون مفصل زانو
22711پاراسنتز پلور

و كودكان 23510احياي نوزادان
231520تهيه انواع اسمير

ـ(انجام انواع رنگ آميزي هاي باكتريولوژيك ـ زيل نلسون گرم
ـ متيلن بلو ـ رايت )گيمسا

112022

ا 3050-20نواع باكتري ها در زير ميكروسكوپشناسايي
ـ مك(شناسايي انواع محيط كشت ـ نوترينت آگار بالدآگار

و غيره ـ سيترات ـ ائوزين متيلن بلو ـ سالمونال ـ شيگال )كانگي
20 -2040

55515كشت انواع ميكروب ها از جمله مايكوباكتريوم
ا ستفاده در تشخيصانجام تست هاي بيوشيميايي مورد

ـ( ميكروب ها ـ اوره ـ اندل ـ اكسيداز ـ كواگواالز كاتاالز
و تخمير قندها ـ توليد گاز سولفيد هيدروژن )نيترات

1225

Disc diff-E-Test(55515(آنتي بيوگرام
BACTEC2226استفاده از

2248تست هاي سريع تشخيص ويروس
2248انگل هاتست هاي شناسائي

2258تست هاي تشخيص سريع قارچ ها
و سنجش سطح سرمي ايمونوگلوبولين ها 2226اندازه گيري

C41225وC3اندازه گيري
ـ(انجام تست هاي سرولوژيك ـ ويدال ELISA(1225وIFAرايت

PCR2237انجام
55515رگ گيري

ك 23510شت بي هوازيكسب مهارت در
2226)براي مثال ويروس ها(كشت سلولي

23510التكس اگلوتيناسيون
6---33كات دان
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

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

                                          :Educational Strategies:آموزشي راهبردهاي

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

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

 electiveو در بخش كوچكي از دوره compulsoryآموزش يادگيري مبتني بر مشاركت بين رشته اي

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

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

:همپوشاني در انجام بعضي پروسيجرها:الف
 رشته نورولوژي:پونكسيون مايع مغزي نخاعي

 گوارش اطفال: بيوپسي كبد
و و انكولوزي: بيوپسي استخوانپونكسيون مغز استخوان  رشته خون

 ريه كودكان: پاراسنتز پلور
و ارتوپدي: مايع مفصلي پونكسيون  روماتولوژي

س و اندازه گيري و آلرژي: c3-c4طح ايمونوگلوبولين  ايمونولوژي

اي:ب :تداخل حرفه
اي ممكنست اين دوره شدبا دوره عفوني بزرگساالن تداخل حرفه .داشته با
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

:ساختار كلي دوره آموزشي
، واحد يا عرصه آموزش مدت زمانـ اقداماتمحتويبخش

)ماه(
، تشكيل پرونعفوني كودكاندرمانگاه ـ انتخاب و بستريويزيت بيمارن سرپايي ده

ـ انجام ـ پيگيري مشاوره هاي تخصصي بيماران بيماران
ـ پاسخگويي پروسيجر ـ آموزش رده هاي پايين تر هاي سرپايي

و اقدامات ديگر طبق  به مشاوره هاي تخصصي درخواست شده
برنامه هاي تنظيمي بخش

هفته اي–ماه5/14
 دوروز

ـ تثبيتويزيت بيماران بسترعفوني كودكانبخش بستري ـ مراقبت از بيماران ي شده
ـ انجام پروسيجرهاي تشخيصي بيماران بستري شده در بخش
و اقدامات ديگر  ـ آموزش رده هاي پايين تر درماني بر بالين بيمار

طبق برنامه هاي تنظيمي بخش

هر روزماه5/14

، كمك يا انجامپروسيجراتاق شركت در انجام پروسيجرها بصورت مشاهده
، طبق برنامه تنظيمي بخش مستقل

در طول دوره بصورت
موردي

روز1915طبق توضيحات صفحهبخش عفوني بالغين
ماه191طبق توضيحات صفحهبخش پيوند

و در طول دورهروز1915طبق توضيحات صفحهHIV/AIDSبخش
روز2015طبق توضيحات صفحهبخش راديولوژي

ب الينيبخش ريه اطفال يا بخش
با صالحديد مدير(ايمنولوژي

)برنامه

ماه191طبق توضيحات صفحه

آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي
 شامل

و آزمايشگاه،ايمونولوژي بخش
ويروس،باكتريولوژي،سل

و انگل شناسي، شناسي  قارچ

ماه203و19طبق توضيحات صفحه

يا واحدمركز تحقيقات
آموزشهاي جامعه نگر

ماه203طبق توضيحات صفحه

:توضيحات
در• ، دستياران حداكثر و در طول6براي تدوين پايان نامه ، عنوان پايان نامه را به ثبت خواهند رساند ماه اول دستياري

هر. دوره اقدام خواهند نمود  از3دستياران و قبل نامه آزمون دانشنامه از پايان معرفي به ماه پيشرفت كار خود را گزارش
. خود دفاع نمايند 

، با هماهنگي• ، در طول دوره مدير برنامه يا با دستياران به تدريج از مرخصي قانوني خود استفاده رئيس بخش مربوطه
به. خواهند نمود  ، ، طول مرخصي نبايد به اندازه اي باشد كه به بخش ها ويژه بخش هاي چرخشي كه اساساً بديهي است
. اي وارد نمايد ند لطمها كوتاه مدت

، در حين گذراندن بخش هاي چرخشي باليني از لحاظ ويزيت• و كشيك ها در اختيار دستياران ، درمانگاه بيماران بستري
.بخش مربوطه هستند

•، ، مقاله نويسي ، در كارگاه هاي روش تحقيق ،كنترل هاي جامعه نگر آموزشدستياران بايستي در طول دوره خود
، گواهي مربوطه را دريافت نمايند كردآن شركتITو لوژياپيدميو عفونت، .ه

، به مدت با هماهنگي مدير برنامه دستياران مي توانند• ، يك يا چند بخش2، در طول دوره خود فوق را بر حسب نياز ماه
و يا حداكثر  و تدوين مقاله خود به يك مركز تحقيدوتجديد نمايند قات بيماري هاي عفوني ماه براي تكميل تحقيق

. معرفي شوند) در دانشگاه خود يا يك دانشگاه ديگر( كودكان 
، ايمونولوژي باليني يا پايه بر حسب نظر مدير برنامه يا رئيس بخش است منظور• . از بخش ايمونولوژي
با• و نيازها مي تواند برنامه هاي فوق را ، بر حسب شرايط .تغيير دهد%20مدير برنامه
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

:عناوين دروس اعم از عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني
ها-1 و كتاب بيماري هاي) آخرين چاپ(كودكان نلسوني كتاب بيماري بعنوان مرجع عمومي بيماري هاي كودكان

.بعنوان مرجع بيماري هاي تخصصي باليني محسوب ميگردد) Feigin( عفوني كودكان فيگين 
Ralph D. Feigin, M.D.: April 3, 1938–August 14, 2008  

� HOST-PARASITE RELATIONSHIPS AND THE PATHOGENESIS OF INFECTIOUS 
DISEASES  

� MOLECULAR DETERMINANTS OF MICROBIAL PATHOGENESIS  
� COLONIZATION  

Pilus Adhesins 
Non-Pilus Adhesins 
Other Mechanisms Of Adherence 
Tissue Tropism 
Biofilms 

� INVASION, INTRACELLULAR SURVIVAL, AND CELL-TO-CELL SPREAD  
Invasion 
Intracellular Survival 
Cell-To-Cell Spread 

DAMAGE TO THE HOST  
Whooping Cough And Bordetella Pertussis Toxins 
Hemolytic-Uremic Syndrome And Shiga Toxins 
Tissue-Degrading Toxins 

EVASION OF IMMUNITY  
Antiphagocytic Factors 
Evasion Of Complement Activity 
Evasion Of Humoral Immunity 
Encapsulation 
Viral Latency 
Conclusion 

 

� NORMAL AND IMPAIRED IMMUNOLOGIC RESPONSES TO INFECTION  
� HOST-PARASITE INTERACTIONS  

General Features Of Host-Parasite Interactions 
� MAIN FEATURES OF HOST RESPONSES TO SPECIFIC CLASSES OF INFECTIOUS 

AGENTS  
Viruses 
Bacteria 
Fungi 
Parasites 

� FEATURES OF NORMAL IMMUNE FUNCTION   
� INNATE IMMUNE RESPONSES  

Epithelia, Defensins, and Other Antimicrobial Peptides 
Toll-Like Receptors 
Cytokines 
Chemokines 
Natural Killer Cells 

� COMPLEMENT SYSTEM  
� COMPLEMENT ACTIVATION  

Classical Pathway 
Alternative Pathway 

Mannan-Binding Lectin Pathway 
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

� EFFECTOR FUNCTIONS OF COMPLEMENT IN HOST DEFENSE  
Opsonic Activity 
Inflammation 
Microbicidal Activity 
Immune Regulation 

 
� PHAGOCYTES  

Phagocyte Recruitment To Infected Sites 
Phagocytosis 
Phagocyte Microbicidal Mechanisms 
Important Interactions among Innate Immune Mechanisms 

� ADAPTIVE IMMUNE RESPONSES  
� ANTIGEN PRESENTATION AND SPECIFIC CELL-MEDIATED IMMUNITY  

Class I Major Histocompatibility Complex 
Class Ii Major Histocompatibility Complex 
Cd1 Family Of Antigen-Presenting Molecules 

� T LYMPHOCYTES  
T-Cell Memory 
T-Cell Activation By Superantigens 
Regulatory T Cells 

� B Lymphocytes and Immunoglobulins  
B Lymphocytes 
Immunoglobulin 
Immunoglobulin Isotypes 

� CLINICAL CONDITIONS ASSOCIATED WITH DEFICIENT HOST RESPONSES TO 
INFECTION  

� IMMATURE HOST RESPONSES OF THE NEWBORN  
Cell-Mediated Immunity 

� B Cells and Antibody  
B Cells 
Antibody 
Complement 
Phagocytes 

� PRIMARY OR HERITABLE IMMUNOLOGIC DEFICIENCIES  
� ANTIBODY  DEFICIENCIES  

X-Linked Agammaglobulinemia 
IGG Subclass Deficiency 
Hyper-IGM Syndrome 
IGA Deficiency 
IGE Deficiency 
Transient Hypogammaglobulinemia Of Infancy 
Antibody Deficiency With Normal Or Elevated Levels Of Immunoglobulins 
Defects of Cell-Mediated Immunity: DiGeorge Syndrome 

� COMBINED DEFECTS OF CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY  
Severe Combined Immunodeficiency Disease 
Common Variable Immunodeficiency 
Defects of the Interferon-γ and Interleukin-12 Pathways 
Complement Deficiencies 

� DISORDERS OF PHAGOCYTE FUNCTION  
General Features Of Phagocyte Disorders 
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

� INTRINSIC DISORDERS OF CELL MIGRATION  
Type 1 Leukocyte Adhesion Deficiency 
Type 2 Leukocyte Adhesion Deficiency 
Type 3 Leukocyte Adhesion Deficiency (Integrin Activation Defect) 
Specific Granule Deficiency 
Chédiak-Higashi Syndrome 
Neutrophil Actin Dysfunction 
Glycogen Storage Disease Type 1B 

� EXTRINSIC OR SECONDARY DEFECTS OF POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTE 
MIGRATION  

Defective Neutrophil Chemotaxis Associated with Serum Inhibitors of Cell Function 
Hyper-IgE Syndrome 
Impaired Generation of Serum-Derived Chemotaxins 
Other Secondary Or Poorly Defined Disorders Of Polymorphonuclear Leukocyte Migration 

� DEFECTS IN PHAGOCYTE MICROBICIDAL ACTIVITY  
Chronic Granulomatous Disease 
Deficiencies of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase and Glutathione Peroxidase 
Glutathione Synthetase Deficiency 
Myeloperoxidase Deficiency 

� IMPORTANT EXAMPLES OF SECONDARY IMMUNODEFICIENCY (NOT INCLUDING 
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTION)  

Asplenia 
Sickle-Cell Disease 
Cystic Fibrosis 

� EVALUATION FOR IMMUNODEFICIENCY IN A CHILD WITH RECURRENT OR 
SEVERE INFECTIONS  

History 
Physical Examination 
Laboratory Studies 

� MANAGEMENT OF IMMUNODEFICIENCY DISORDERS  
Education 
Evaluation For Infection 
Treatment Of Infections 
Prevention Of Infection 
Prospects For Correction Of Serious Primary Immunodeficiencies 

� METABOLIC RESPONSE OF THE HOST TO INFECTIONS  
� NITROGEN METABOLISM  

Nitrogen Balance Studies 
Urinary Excretion Of Nitrogen-Containing Compounds 

� METABOLISM OF FREE AMINO ACIDS  
Amino Acid Availability 
Carbohydrate Metabolism 

� LIPID METABOLISM  
Plasma Lipids And Lipoproteins 
Lipids And Energy Metabolism During Infection 
Lipid Metabolism And Host Defensive Measures 
Electrolyte And Acid-Base Metabolism 
Vitamin Metabolism 

� TRACE ELEMENT METABOLISM  
Changes In Iron Metabolism 
Changes In Zinc Metabolism 
Changes In Copper Metabolism 
Proinflammatory Cytokines 

� CONTROL MECHANISMS FOR PROINFLAMMATORY CYTOKINE ACTIONS  
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

Cytokine Detection In Biologic Fluids 
� HORMONAL RESPONSES  

Adrenal Functions 
Carbohydrate-Regulating Hormones 
Thyroid Hormones 
Procalcitonin 

 

� INTERACTION OF INFECTION AND NUTRITION  
Protein-Calorie Malnutrition 
In Utero Effects Of Malnutrition 
Breast-Feeding 

� IMMUNE SYSTEM AND MALNOURISHED HOST  
Humoral Immunity 
Cellular Immunity 
Thymus 
Mediators (Cytokines, Chemokines, And Complement System) 
Phagocytosis 

� SINGLE NUTRIENTS  
Selenium 
Zinc 
Other Trace Elements 
Vitamin A 
Vitamin D 
Vitamin E 
Water-Soluble Vitamins 

� CONSIDERATIONS OF NUTRITION AND INFECTION IN SPECIAL POPULATIONS  
Route And Composition Of Nutrition In Critically Ill Patients 
Nutrition In Preterm Infants 
Burns, Infection, And Nutrition 
Cancer And Nutrition 
Cystic Fibrosis 
Obesity And Infections 

� EFFECT OF NUTRITION ON RESISTANCE TO SPECIFIC INFECTIONS  
Measles 
Bacterial Infection 
Parasitic Infection 
Diarrheal Disease 
Respiratory Infection 
Prophylaxis And Immunization 
Conclusion 

� FEVER: PATHOGENESIS AND TREATMENT  
Thermoregulation 
Pathogenesis Of Fever 

� EFFECTS OF FEVER  
� CLINICAL THERMOMETRY  

Measurement Site 
� TREATMENT  
� INDIGENOUS FLORA  

Mechanisms Of Colonization 
Exogenous Influences On The Normal Flora 
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

� BACTERIAL COMPOSITION AT SPECIFIC LOCATIONS  
Beneficial Effects Of Indigenous Flora 
Adverse Effects Of The Indigenous Flora 
Summary 

� EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES  
� CAUSE OF DISEASE  

Reservoirs Of Infectious Agents 
� MECHANISMS OF TRANSMISSION  
� DISEASE OCCURRENCE IN POPULATIONS  
 
� INFECTION OF SPECIFIC ORGAN SYSTEMS  
� LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS  
� INFECTIONS OF THE HEART  
� CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS  
� GENITOURINARY TRACT INFECTIONS  
� GASTROINTESTINAL TRACT INFECTIONS  
� LIVER DISEASES  
� OTHER INTRA-ABDOMINAL INFECTIONS  
� MUSCULOSKELETAL INFECTIONS  
� SKIN INFECTIONS  
� OCULAR INFECTIONS  
� SYSTEMIC INFECTIOUS DISEASES  
� INFECTIONS OF THE FETUS AND NEWBORN  
� INFECTIONS OF THE COMPROMISED HOST  
� UNCLASSIFIED INFECTIOUS DISEASES  
 
� INFECTIONS WITH SPECIFIC MICROORGANISMS  
� VIRAL INFECTIONS  
� CHLAMYDIA  
� RICKETTSIAL DISEASES  
� MYCOPLASMA  
� FUNGAL DISEASES  
� PARASITIC DISEASES  
� HEALTH INFORMATION FOR INTERNATIONAL TRAVEL  
� INFECTION CONTROL  
� THERAPEUTICS  
 
� THE PHARMACOKINETIC-PHARMACODYNAMIC INTERFACE: DETERMINANTS OF 

ANTI-INFECTIVE DRUG ACTION AND EFFICACY IN PEDIATRICS  
� ANTIBACTERIAL THERAPEUTIC AGENTS  
� ANTIMICROBIAL PROPHYLAXIS  
� OUTPATIENT INTRAVENOUS ANTIMICROBIAL THERAPY FOR SERIOUS 

INFECTIONS  
� ANTIVIRAL AGENTS  
� ANTIFUNGAL AGENTS  

Drugs For Parasitic Infections 
� IMMUNOMODULATING AGENTS  
� PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES  
� PASSIVE IMMUNIZATION  
� OTHER PREVENTIVE CONSIDERATIONS  
� APPROACH TO THE LABORATORY DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASES  
� BIOSTATISTICS APPLICABLE TO THE SUBSPECIALTY OF INFECTIOUS DISEASES  
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	� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

):به تفكيك هر بخش(مباحثي كه بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند ناوينع

:بخش بيماري هاي عفوني بالغين•
و تحت نظ و درمانگاه را ويزيت مي كنند و مداوم بيماران بخش ارت اساتيد بخش در اين بخش دستياران بطور فعال

و درماني را براي بيمار ثبت مي كنند و. دستورات تشخيصي ، گزارش صبحگاهي، ژورنال كالب در راند آموزشي بخش
و با تفاوتها وتعامالت تشخيصي ودرماني بيماريهاي عفوني بالغين نسبت به  گراند راند شركت فعال خواهند داشت

اس.كودكان آشنا خواهند شد  .اتيد بخش مورد ارزيابي قرار خواهند گرفتدر نهايت توسط
: بخش ايمونولوژي•

و تحت نظارت اساتيد بخش و مداوم بيماران بخش ودرمانگاه را ويزيت مي كنند در اين بخش دستياران بطور فعال
و درماني را براي بيمار ثبت مي كنند و. دستورات تشخيصي  با مشكالت عفوني بيماران با نقص ايمني مادرزادي

و عالئم باليني آنها آشنا مي شوند و IVIGبا تجويز.اكتسابي اعم از داروهاي سيتوتوكسيك يا كورتيكواستروئيد
و نحوه برخورد با اين عوارض آشنا خواهند شد ، گزارش صبحگاهي، ژورنال.عوارض جانبي آنها در راند آموزشي بخش

و گراند راند شركت فعال خواهند داشت تو.كالب .سط اساتيد بخش مورد ارزيابي قرار خواهند گرفتدر نهايت
 بخش ريه•

و تحت و مداوم بيماران بخش ودرمانگاه را ويزيت مي كنند شرح حال مي گيرند در اين بخش دستياران بطور فعال
و درماني را براي بيمار ثبت مي كنند در هنگام انجام پروسيجرهاي مختلف.نظارت اساتيد بخش دستورات تشخيصي

و اسپيرومتري حضور خواهند داشتاعم  اصول برخورد با هيپوكسي، هيپركاپني، اصول مراقبت از راه.از برونكوسكوپي
و  ، اصول اسپيرومتري، ونتيالتور و مزمن. را آموزش خواهند ديد ABGهوائي و درمان نارسائي حاد با اصول تشخيص

و ژنتيك ريه كه احيانا ,CFتنفسي،  بيماريهاي عفوني راتقليد يا دچار عفونت مي شوند آشناو بيماريهاي مادرزادي
.خواهند شد

:بخش پيوند•
و مداوم بيماراني كه كانديد پيوند هستند ودهندگان پيوند  ,HSCTدر اين بخش دستياران بطور فعال

Solid  organ و تحت نظارت اساتيد بخش دستورات تشخيصي و بعد از پيوند را ويزيت مي كنند و درماني را براي را قبل
و پي گيري مي نمايند وباكتريائي مثل CMV,HBVعفونتهاي قابل پيشگيري اعم از بيماري هاي ويروسي مثل.بيمار ثبت

TB و اقدام الزم جهت پيشگيري را انجام مي دهند برخورد با عفونت پيوند بخصوص عفونتهاي. وقارچي را شناسائي
و قارچي را در بخش آشنا  آن GVHDبا تفاوت عالئم باليني.مي شوندبيمارستاني و برخورد با و عفونتها پس زدن پيوند

، گزارش صبحگاهي،  و در راند آموزشي بخش و دير رس ،همچنين پي گيري پس از پيوند از نظر عفونتها در مرحله زودرس
و درمانگاه شركت فعال خواهند داشت و گراند راند تيد بخش مورد ارزيابي قرار خواهند در نهايت توسط اسا. ژورنال كالب

.گرفت
سل• : بخش

و تحت نظارت اساتيد بخش دستورات و مداوم بيماران بخش ودرمانگاه را ويزيت مي كنند در اين بخش دستياران بطور فعال
و درماني را براي بيمار ثبت مي كنند و عوارض. آشنا مي شوندTBبا انواع مختلف. تشخيصي داروئي با داروهاي ضد سل

و گراند راند شركت. آنها وچگونگي برخورد با آن آشنا مي شوند ، گزارش صبحگاهي، ژورنال كالب در راند آموزشي بخش
 در نهايت توسط اساتيد بخش مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.فعال خواهند داشت

•HIV/AIDS :
و مداوم بيماران بخش ودرمانگا و تحت نظارت اساتيد بخش دستورات در اين بخش دستياران بطور فعال ه را ويزيت مي كنند

و درماني را براي بيمار ثبت مي كنند با. تشخيصي و درمان بيماران و پيشگيري . آشنا مي شوند AIDSبا مشكالت عفوني
و عوارض داروئي داروهاي ايدز آشنا مي شوند ، گزارش صبحگاهي،. با تستهاي آزمايشگاهي ژورنال در راند آموزشي بخش

و گراند راند شركت فعال خواهند داشت .در نهايت توسط اساتيد بخش مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.كالب
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� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

:يبخش تصوير بردار•
، تحت نظارت استادان بخش از آرشيو تصاوير راديولوژيك بيماري هاي ، دستياران بصورت فعال در اين بخش

و آموزش دريافت مي نمايند عفوني از تصاوير بيماران مرا بديهي است كه دستياران. جعه كننده بهره مند مي شوند
، آموزش هاي الزم را دريافت مي  و حسب مورد در طول دوره خود ارتباط خود را با بخش راديولوژي قطع نكرده

. كنند 

: آزمايشگاه باكتريولوژيك•
د و.ر فعاليتهاي روزانه شركت مي كننددر آزمايشگاه باكتريولوژيك دستياران به طور فعال تحت نظارت كارشناسان

و رنگ آميزي ميكربها، رنگ  ، شناسائي رنگها و ميكروسكوپيك ميكربها اساتيد آزمايشگاه به شناسايي مورفولوژيك
 ، و انجام اين تستها، انجام رايت،كومبس رايت كش 2MEآميزي ذيل نلسون، آشنائي با تستهاي آنزيمي ، ت، ويدال

، كشت مدفوع، انجام و بي هوازي خون ومايعات استريل بدن شد PCR هوازي همينطور به آنتي. مشغول خواهند
در نهايت توسط اساتيد..خواهندپرداخت MIC,MBCوانجام تستهاي Disc Diffusion,E-Testبيوگرام با روش 

 بخش مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت

: آزمايشگاه ويروس شناسي•
و.آزمايشگاه ويروس شناسي دستياران به طور فعال در فعاليتهاي روزانه شركت مي كننددر تحت نظارت كارشناسان

و ميكروسكوپيك ويروسها خواهند پرداخت، كشت مايعاتĤشنائي با كشت  اساتيد آزمايشگاه به شناسايي مورفولوژيك
شد PCR ويروسي وانجام  ب.مشغول خواهند  خش مورد ارزيابي قرار خواهند گرفتدر نهايت توسط اساتيد

و انگل شناسي• :آزمايشگاه قارچ شناسي
و انگل شناسي دستياران به طور فعال در فعاليتهاي روزانه شركت مي كنند تحت نظارت.در آزمايشگاه قارچ شناسي

و انگ و اسپور و ميكروسكوپيك قارچها و اساتيد آزمايشگاه به شناسايي مورفولوژيك و تخم انگلها كارشناسان لها
و انجام اين تستها،  و تخم آنها، آشنائي با تستهاي آنزيمي و رنگ آميزي قارچها، انگها خواهند پرداخت، شناسائي رنگها

شد PCR كشت مايعات استريل بدن از نظر قارچها وانجام  ضد. مشغول خواهند همينطور با آنتي بيوگرام داروهاي
ت.قارچ آشنا مي شوند  وسط اساتيد بخش مورد ارزيابي قرار خواهند گرفتدر نهايت

: آزمايشگاه ايمونولوژي•
و اساتيد.در آزمايشگاهايمونولوژي دستياران به طور فعال در فعاليتهاي روزانه شركت مي كنند تحت نظارت كارشناسان

خواهند ...و ,NBT,CD لينها،آزمايشگاه به شناسايي روشهاي انجام تستهاي ايمونولوژيك نظير الكتروفورز ايمونوگلوبو
.در نهايت توسط اساتيد بخش مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.پرداخت

 مركز تحقيقات•
و همينطور و مورد عالقه دستيار و طرح تحقيقاتي وانجام طرح تحقيقاتي در حال اجرا نوشتن پروپوزال پايان نامه

و چاپ آن تحت نظارت اسات و گرفتن پذيرش كار وتمرين در خصوص مسائل اپيدميولوژيك- يد مركزنوشتن مقاله
آن-اپيدميكنترل–،مسائل مبتني بر شواهد   كنترل عفونتهاي بيمارستاني ونظاير
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و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي :رود از دستياران

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

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

.مناسب به بيماران آموزش دهند

و درستكاري-ج  در حوزه شرافت
..راستگو باشند)1
. درستكار باشند)2
.رازدارباشند)3
ن)4 .مايند حريم خصوصي بيمار را رعايت

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

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

:ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي

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

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

 هنگام معاينات وغيره
و بيمار يا همراه او در كليهان نوجوان همجنس بيمار به ويژه پرستار حضور يك پرستار•  معاينات پزشكي در كنار پزشك
و همراه• )مادروكودك در بخش هم اتاقيً مثال(فراهم كردن سيستم هم اتاقي بيمار
،استادان وفراگيران نظير فراهم)والدين(ايجاد محيط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور هاي ديني وفرهنگي بيماران ،همراهان•

 اضيانساختن محل نمازونيايش براي متق

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

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

 مديران بيمارستان

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

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

، در تمام شرايط) اجتماعي
وي ان يا والدين بيمارانجلب اعتماد واطمينان بيمار•  در جهت رعايت حقوق
ها ارتباط اجتماعي مناسب با بيماران• سال: نظير ووالدين آن و غيرهپيش ، ، اميد دادن ، همدردي ، خوشرويي  مي
ها پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران•  در تمامي شرايط ووالدين آن
ي پاسخگويي مناسب به سواالت بيماران• ها آموزش نحوه و فراگيران ديگربه دستياران سال پايين ووالدين آن  تر
ها ووالدين معرفي خود به عنوان پزشك مسئول به بيمار• و پرستار با آن ، كارآموز ، كارورز ، همچنين معرفي دستياران سال پايين تر

و مشخصات به بيماران  نام

II-راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:
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هاتمايالت رفاهي بيمارانو پرسش ازعادات غذايي،خواب، استحمام• هامورد نياز وكمك به فراهم كردن شرايطووالدين آن  براي آن
.توجه به بهداشت فردي بيماران•
و كاريتوجه به كميت• و كيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي
و كاري با تاكيد بر شرايط خصوصي آنان• ها توجه به نياز هاي بيماران براي اعمال دفعي آسوده در راند هاي آموزشي  ووالدين آن
ي اقدامات تشخيصي ودرماني  (Patient Safety)توجه به ايمني بيمار•  دركليه
و نيايش كليه بيماران كمك درفراهم كردن شرايط• ، به ويژه هستندمتقاضي يا والدينشان كه آسان براي نماز و مذهب در بخش ، با هر آيين

.براي بيماران در حال استراحت مطلق
.در كليه شرايط ووالدين احترام به شخصيت بيماران•
 در هنگام معاينات پزشكيبه ويژه بيماران نوجوان پوشش مناسب بيماران•
و اجتناب از درخواست تجويز• و تجهيزات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي ونوع پوشش بيمه اي بيماران ، آزمايش هرگونه دارو

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

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

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

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

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

و فراگيران ديگر  جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران
، در برنامه هاي آموزش بيماران•  مشاركت دادن فراگيران رده هاي مختلف

: و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله جلب توجه مستمر دستياران سال پايينتر
ا• ، اعم ز مرده يا زندهبرخورد احترام آميز با نسوج
 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان•
 همدردي با خانواده فوت شدگان•
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ونگهدار• بيي وحفظ اعضاي بدن و فناوري روزحفظ زيبايي بيماماران،عملكرد طبيعي اندام ها  اجازه مي دهدران تا حدي كه دانش
، از انعقاد نطفه تا تولد•  احترام به حقوق جنين
وق• هات هاي طاليي كمك به بيماران اهميت دادن به و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس ووالدين آن

 بيمار براي زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود
و در خواست هاي پارا كلينيك•  تجويز منطقي دارو
، تجويز ها واقدام  Clinical Governanceرعايت• ي تصميم گيري هاي باليني  ات تشخيصي درمانيدر كليه

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

ح)و غيره–سي پي سي و ، پيگيري تلفني بهو نظارت بر حضور ساير فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت ، سركشي ضوردر كشيك ها
، به منظور ايجا و نظاير آن و اورژانس ها دردرمانگاه ها  خود وفراگيران ديگرد تدريجي مسئوليت پذيري اجتماعي

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

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

و پارا كلي ي باليني و ادغام يافته ها ، تجويز تفسير ، تصميم گيري هاي باليني ، تشخيص بيماري و قضاوت باليني ، استنتاج نيكي
، استفاده از رايان ، اقدامات پژوهشي ، ارجاع بيماران ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي و انجام اقدامات درماني ، انتخاب ه منطقي دارو

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

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

بها ،به منظور جلوگيري ازگسترش مقاومت كيد بر پاسداري از كاربرد مناسب آنتي بيوتيك در درمان عفونتها به عنوان يك ميراث گرانتاً•
. هاي ميكروبي 

.منشاٌعفونت صد در صد به اثبات رسيده است حتي در مواردي كه (Stigma) لوگيري از اشاعه انگج•
 وتالش مضاعف حفظ سالمت آنها به عنوان سرمايه هاي آيندهCNS توجه به حساس بودن اعضاي حياتي كودكان به ويژه در عفونتهاي•

.كشور
  Child abuseنظارت مستمر بر پيشگيري از وقوع•

:توضيحات
، شيوه اصلي آموزش اخالق حرفه* ي فرا يندها( Primingو Role modelingاي . است) طراحي وارائه
Logعملكرد اخالقي دستياران ،از راه نظارت مستمر بوسيله ارزيابي* book اي هيئـت درجه توسط اعضـ 360از طريق وارزيابي

.علمي گروه انجام مي شود
و فراگيران ديگر برنامه ريزي نمايد* .بخش موظف است ،در موضوعات مورد نياز ،براي آموزش نظري وعملي دستياران
ي مفادفوق تعيين گردد* .مناسب است ،يكي از اعضاي هيئت علمي بخش ،به عنوان مسئول اجراي بهينه

III-دورهاي مرتبط بانكات اختصاصي اخالق حرفه:
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

                                :References:آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است منابع درسي كه با استفاده از

 

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

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

:كتب اصلي-الف
 Feiginبيماري هاي عفوني كودكان تاليف-1
 Moffetبيماري هاي عفوني كودكان تاليف-2
 Mandelكتاب مباحث مربوط به بيماريهاي كودكان-3
) Red book( كتاب گزارش آكادمي عفوني كودكان آمريكا-4
 Krugmanبيماري هاي عفوني-5
 Remingtonبيماري هاي عفوني-6
  Nelsonهاي كودكان يماريب-7

:مجالت اصلي-ب
) Pediatrics( مجله كودكان-1
) Pediatrics infectious diseases journal( مجله بيماري هاي عفوني كودكان-2
با-3 و دستورالعمل هاي كشوري مرتبط  بيماري هاي عفوني كودكان راهنماها
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

                                                 :Student Assessment:ارزيابي دستيار

:شرح وظايف دستياران

هاي متوالي در طول دورهآزمونبرگزاري*
و شفاهي• و بعد از سال%60جهت ارتقا از سال اول به دوم با حداقل نمره) OSCEصورتب( برگزاري امتحان كتبي

% 070دوم جهت معرفي به امتحان پايان دوره با حداقل نمره
و•  در امتحان بورد پس از خاتمه دوره) OSCEبصورت( فاهيش امتحان كتبي
انبررسي پايان نامه تحقيقاتي توسط اعضاي بورد فوق تخصصي عفوني كودك•

:(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي:ب
ـ ارزيابي از طريق الگ بوك كوئيز( مستمر* ) هاي متعدد
 ساليانه*
 آزمون نهايي*
 Portfollioارزيابي مستمر*

:مقررات آموزشي عمومي
تا7كاري بخش از ساعت معمولي ساعات• است مگر در موارد نياز كه بايد با مدير برنامه بعدازظهر16صبح

.هماهنگ شود 
و خروج از بخش• ، تاخير . انجام مي شود با هماهنگي مسئول مربوطه هرگونه غيبت
بر• و رعايت اخالق پزشكي در و پيراپزشك و همچنين در برخورد با همكاران پزشك و همراهان خورد با بيماران

 ديگر پرسنل 
Onنوشتن• service note به  بخشهر در روز اول ورود
و نوشتن• و در صورت بدحال Progress noteمعاينه روزانه بيمار بيمار با بودن در پرونده بيمار بصورت روزانه

ا ـ با و نام پزشك فواصل كوتاهتر  مضا
 بخش هر در پرونده بيماران در پايان Off service noteنوشتن•
د• .ر چرخش هاي باليني روزانه شركت فعال
آن• و تشخيص هاي افتراقي و مطالعه در مورد بيماري ، سير بيماري او  شناخت كامل بيمار
و داروهاي• ، ميزان سرم ، وضعيت تغذيه  دريافتي بيمار آگاه بودن از نتايج آزمايشات
. اطالع از عوارض داروهايي كه بيمار دريافت مي نمايد•
و يا آزمايشگاهي• و اظهارنظر در مورد تصميمات درماني  شركت فعال
و پرسنل بخش در موضوعات موردنياز آموزش دادن به بيمار• ، همراه بيمار
و بهتر• ، براي بهتر نمودن خدمات به بيماران  وضعيت آموزشي بخشدنكرارائه پيشنهادات
و مطالعه• و حضور در راندهاي آموزشي بخش  هايGuidelineو اجراي توجه كامل به برنامه آموزش هفتگي

 بيماري هاي مهم موجود در بخش
در•  ساير برنامه هاي آموزشي بخش شركت فعال

: مقررات آموزشي اختصاصي رزيدنت ها
با• و امضا درج دستورات پزشكي در پرونده ها همراه ، مهر ، ساعت  تاريخ
 موردنياز درخواست آزمايشات•
و يا مايع سينوويال گرفته مي شود بصورت CSFكليه نمونه هاي آزمايشگاهي كه از مايع• ، پريتوئن ، پلور

و نتيجه آن در پرونده درج مي شود . اورژانس در بخش رنگ آميزي گرم شده
ها•  هفته يك روز در بازبيني دستورات پرونده
 انجام مشاورات پزشكي زيرنظر استاد مربوطه•
، حداقل•  روز در ماه10شركت در برنامه هاي آنكالي
، طبق برنامه بخش•  ويزيت بيماران در روزهاي تعطيل



89بهمن–تاريخ تنفيذ در هفتادو چهارمين نشست شورا- دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

:بهرت–گرايش–تعداد(اقل هيئت علمي مورد نياز حد (

:براي اجراي برنامه مورد نيازيا آموزش ديده ديده دورهكاركنان

:مورد نياز تخصصي فضاهاي

و :در سال مورد نياز هاي اصلييتعداد بيمارحداقل تنوع

:دستيارهر براي تربيت تعداد تخت مورد نياز

:مورد نياز تجهيزات تخصصي

كه مربوطه با مدرك فوق تخصصيسه نفر هيات علمي .يا دو دانشيار باشند استاديك نفر از آنها حداقل معتبر

 كاركنان روتين بخش

ع : بارتند از فضاهاي تخصصي موردنياز اين دوره كه بايد در دانشگاه مجري در دسترس باشند
ـ بخش هاي بيماري ـ اتاق انجام پروسيجر ـ درمانگاه هاي تخصصي و ترجيحاً نوجوانان بخش هاي بستري كودكان

آزـ HIV/AIDSـسلـپيوندـايمونولوژيـهاي عفوني بالغين  ـ مايشگاه هاي باكتريولوژي راديولوژي كودكان
ا ـ ـ قارچ شناسي ـ انگل شناسي و مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني كودكانـ ويروس شناسي .يمونولوژي

، وسايل معاينه بي و الكرهاي بستري بيمار ، ست هاي كاملتخت و ست آزمايش مغز استخوان ، ست جراحي هاي كوچك مار
، دستگاه مانيتورينگ قلبي) ترالي( ، رسپيراتور ، پالس اكسي متر ، نبواليزر  ،ترجيحاً اطاق با فشار منفياحيا بيماران

تعداد������
400)بستري وسرپائي(بيماريهاي عفوني تنفسي

200)بستري وسرپائي(گوارش وكبدبيماريهاي عفوني
200)بستري وسرپائي(بيماري هاي سيستميك تب دار

50دستگاه اعصابعفونتهاي
HIV/AIDS 10

50عفوني در بيماران مبتال به نقايص ايمني ديگر وپيوندبيماريهاي
100شايعگرمسيرياري هايبيم

و استخوان 50عفونت هاي مفاصل

د8 ستيارتخت براي هر
.مدنظر قرار خواهدگرفت موجود بخش درارزشيابي هابر اساس كل دستياران:توضيح
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

:مورد نياز يا تخصص هايي تخصصيرشته ها

:معيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه هستند

:متخصصين مجاز به ورود دوره

فوق-وآناتوميكال پاتولوژيكلينيكال–راديولوژي-آلرژي وايمونولوژي- ماريهاي عفوني وگرمسيري بالغينبي:رشته ها:الف
 وفوق تخصص نوزادان–نورولوژي كودكان-خون وانكولوژي- نفرولوژي–تخصص هاي گوارش

ها:ب  ،فوق تخصص ريه ،فوق تخصص روماتولوژيمتختصصين آزمايشگاهي:تخصص

:دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است كه داراي ويژگي هاي زير باشد
. باشد كودكان در رشتهقطعي داراي دوره تخصصي مورد تائيد*
، در دوره10حداقل* اكودكان دوره . يل داشته باشدصلتحفارغ

. باشد واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه

دانش آموختگان داراي دانشنامه تخصصي معتبر در رشته كودكان
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	� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

:(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
:شرايط ارزشيابي برنامه-الف

:شيوه ارزشيابي برنامه-ب

:ارزشيابي برنامه متولي-ج

:برنامه نحوه باز نگري-د

:ارزشيابي برنامه شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه

:اين برنامه در شرايط زير ارز شيابي خواهد شد
هسال از اجراي دور3حداكثر گذشت-1
اذتصميم سياستگ-2  صلي مرتبط با برنامهاران

نظر سنجي از هيئت علمي درگير برنامه،دستياران ودانش آموختگان با پرسشنامه هاي از قبل تدوين شده•
 استفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبير خانه•

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

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

.مورد قبول است)چك ليست پيوست(شاخص ها ومعيارهاي ملحوظ شده در چارچوب ارزشيابي برنامه دبيرخانه
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� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

:چارچوب ارزشيابي برنامه
چك: تذكر ، در ارزشيابي برنامه از .ليست ضميمه استفاده شود ممكن است

ا.برنامه با استفاده از چارچوب زير ارزشيابي خواهدشد يك تحقيق ممكن است پاسخ به هريك ، نيازمند انجام ز سواالت فوق
، اقدام به ارزشيابي برنامه خواهند نمود. كامل باشد ، پس از تدوين ابزار مناسب . در اين مورد ارزيابان

منبع گردآوريسوالرديف
 داده ها

معيارروش
مورد
انتظار

و دستياران قرار گر1 -دستيارانفته است؟آيا برنامه، در اختيار همه اعضاي هيئت علمي
اساتيد

<80%پرسشنامه

<80%مشاهدهمستنداتآيا محتواي برنامه، اطالع رساني كافي شده است؟2
و دستياران از اجزاي برنامه آگاهي دارند؟3 -دستيارانآيا اعضاي هيئت علمي

اساتيد
<50%پرسشنامه

د4 و انشكده از آن حمايتآيا در طول اجراي برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه
كرده است؟

و تاييد اساتيد
مديران

و مصاحبه
مشاهده

%70>

و ارزشها در طول اجراي برنامه رعايت شده است؟5 <80%پرسشنامهارزيابي فرايندآيا باورها
<70%پرسشنامهارزيابي فرايندآيا اجراي برنامه رشته را به دورنما نزديك كرده است؟6
 Outارزيابيرشته در بعد آموزشي تحقق يافته است؟آيا رسالت7

came
<70%پرشسنامه

و در جهت دور نما بوده8 و نشر مقاالت روبه ارتقاء آيا وضعيت توليد علم
است؟

(مشاهدهارزيابي مقاالت )بلي+

ارزيابي عملكردآيا پيامدهاي پيش بيني شده در برنامه تحقق يافته اند؟9
دستياران

<80%امهپرسشن

100%مشاهدهمستنداتآيا براي اجراي برنامه، هيئت علمي الزم وجود دارد؟10
و پژوهش در رشته كافي بوده است؟11 100%مشاهدهمستنداتآيا تنوع بيماران براي آموزش
100%مشاهدهارزيابي تجهيزاتآيا تجهيزات تخصصي پيش بيني شده در اختيار قرار گرفته است؟12
و واحدهاي آموزشي ضروري براي اجراي برنامه فراهم13 آيا عرصه ها، بخش ها

شده است؟
100%مشاهدهارزيابي عرصه ها

<50%مصاحبهدستيارانميزان استفاده از روشهاي فعال آموزشي چقدربوده است؟14
و برنامهآيا محتواي آموزشي رعايت شده است؟15 مستندات

ها
<80%مشاهده

و رعايت بخشهاي چرخشي چقدر بوده است؟16 <80%مصاحبهدستيارانميزان رعايت ساختار دوره
<90%مصاحبهبيماران–اساتيدآيا رعايت انتظارات اخالقي رضايت بخش بوده است؟17
100%مشاهدهمستنداتآيا منابع تعيين شده در دسترس دستياران قرار دارد؟18
<80%مشاهدهمستنداتق برنامه ارزيابي شده اند؟آيا دستياران مطاب19
آيا ميزان اشتغال به كار دانش آموختگان در پستهاي مرتبط رضايت بخش20

بوده است؟
<90%پرسشنامهدانش آموختگان

و وظايف خود را در جامعه به شكل مطلوب21 آيا دانش آموختگان نقش ها
انجام مي دهند؟

مديران محل
اشتغال

<70%سشنامهپر

>10%مصاحبهاساتيدآيا موضوع تداخل وظايف با رشته هاي ديگر معضالتي را در پي داشته است؟22
و استادان از برنامه؟23 <70%پرسشنامهاساتيد-دستيارانميزان رضايت دستياران
<80%امهپرسشنمديرانميزان رضايت مديران محل اشتغال دانش آموختگان از عملكرد آنها؟24
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه
، برنامه* .ي مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفته باشد ضروري است
، طول دوره كه در برنامه* ، توسط دانشگاه ضروري است . هاي مجري رعايت شودي مورد ارزيابي مندرج است
، شرايط* .ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد دستياران ورودي به دورهضروري است
، در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد* ، ظرفيت پذيرش دستيار .ضروري است
، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين حدود نياز كلي كشور كه در برنامه پيش* . بيني شده است باشد ضروري است
باببوك قابل قبولي،منطگالان روري است دستيارض* من توانمنديق و اختصاصي د درج دربرنامههاي عمومي اختيارداشتهري مورد ارزيابي

.دباشن
الگ* ، و توسط استادان مربوطه پايشو نظارت شود وباز خورد الزم ارائه گردد ضروري است .بوك دستياران به طور مستمر تكميل
الگضروري است* و در ، پروسيجرهاي الزم را بر اساس تعداد مندرج در برنامه انجام داده باشند بوك، دستياران بر حسب سال دستياري

و به امضاي استادان ناظر رسانده باشند  .خود ثبت نموده
، در آموزش* از ضروري است ، استفاده شود روش%70ها حداقل و فنون آموزشي مندرج در برنامه . ها
، وظايف خود را تحت نظر* ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه در درمانگاه حضور فعال داشته ضروري است

و برنامه . ها در دسترس باشدي هفتگي يا ماهانه درمانگاه استادان ويا دستياران سال باالتر انجام دهند
، دستياران دورهضرور* درطبق تعداد روزها هفته ،درطولجراحي هايي است اتاق استادان ودستياران سال باالتردربرنامه تحت نظري مندرج

و در دستيارانعمل د اشته باشند اتاقهايدوره هاي غير جراحي در اتاقي ياماهانهي هفتگو برنامهپروسيجرحضور فعال .دسترس باشدهاي عمل
، طبق برنامه* ، دستياران ، در برنامهي تنظيمي ضروري است ، كنفرانس بخش ، مشاركت در آموزش هاي درون هاي گزارش صبحگاهي بخشي
و كشيك هاي پايين رده و برنامه ها يا آنكالي تر . ها در دسترس باشد ها يا آنكاليي هفتگي يا ماهانه كشيك ها حضور فعال داشته باشند

، طبق برنامه* ، دستياران د ضروري است ، ، ويزيتر برنامهي تنظيمي بخش هاي كاري يا آموزشي بيماران بستري هاي راندهاي آموزشي
.حضور فعال داشته باشند 

، كيفيت پرونده* ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد هاي پزشكي تكميل ضروري است . شده توسط دستياران
، بخش* ، دستياران بر حسب سال دستياري ب ضروري است ج در و از رئيس بخش مربوطه گواهي هاي چرخشي مندر رنامه را گذرانده

 .. دريافت نموده باشند ومستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود
و بخش* ، بين بخش اصلي و برنامه بيني هاي علمي از قبل پيش هاي چرخشي همكاري ضروري است و ريزي شده شده وجود داشته باشد

ب مستنداتي كه مبين اين همكاري ، در دسترس باشد ها . اشند
، دستياران مقررات* . را رعايت نمايند Dress codeضروري است
و عمل آنها مورد تائيد گروه ارزياب قرار گيرد* و به آن عمل نمايند ، دستياران از منشور حقوق بيماران آگاه باشند .ضروري است
و مجالت* ، منابع درسي اعم از كتب ،موردنياضروري است و هيات علمي . در قفسه كتاب بخش اصلي در دسترس آنان باشدز دستياران
.، مورد ارزيابي قرار گيرندومستندات آن به گروه ارزياب ارائه شودهاي مندرج در برنامه خود به روش دستياران در طول دورهضروري است،*
، حداقل در يك برنامه* ، دستياران در طول دوره خود .پژوهشي مشاركت داشته باشندي ضروري است
و نتايج ارزيابي* ، در بخش اصلي براي كليه دستياران پرونده آموزشي تشكيل شود ، گواهي ضروري است ، هاي بخش ها هاي چرخشي

. تشويقات ،تذكرات ومستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود 
، هيات علمي* ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، گرايشو رتبه ضروري است ي مندرج در برنامه در اختيار موردنياز را بر اساس تعداد

و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد .داشته باشد
، كاركنان دوره* ، بخش براي تربيت دستياران دوره .ديده موردنياز را طبق موارد مندرج در برنامه در اختيار داشته باشد ضروري است
، دوره فضاهاي آموزشي عمومي موردنياز را از قبيلضر* ، قفسه كتاب اختصاصي در بخشو كتابخانه: وري است كالس درس اختصاصي

و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد  ، مركز كامپيوتر . عمومي بيمارستان
د* ، فضاهاي تخصصي موردنياز را بر اساس موارد مندرج ، دوره .ر برنامه در سطح دانشگاه در اختيار داشته باشند ضروري است
وضروري است* بي سرپايي مراجعه،تعدادوتنوع بيماران بستري دركننده به . نامه باشندبرمارستان محل تحصيل دستياران،براساس موارد مندرج
، به ازاي هر دستيار به تعداد پيش* ، بيني ضروري است .در اختيار باشد) در صورت نياز دوره( تخت بستري فعال شده در برنامه
د ضروري* درراست،تجهيزات موردنياز مندرج ببرنامه .گروه ارزياب باشد اشد وكيفيت تجهيزات ،مورد تائيداختيار مجريان برنامه قرار گرفته
، بخش* ي ارزشيابي واعتباربخشي دبر خانهباشند ضروري است ، مورد تائيد قطعي حوزه . هاي چرخشي
، واجد مالك* ، دانشگاه ذيربط . هاي مندرج در برنامه باشد ضروري است

، در و برنامه31استانداردهاي فوق ، مورد تصويب كميسيون تدوين و اجرا در اختيار واحد موضوع و جهت پيگيري ريزي آموزشي قرار گرفته
و تخصصي قر و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي ميارزشيابي هاي ضمناً يك نسخه از آن در انتهاي كليه برنامه. شود ار داده

. مصوب آورده خواهد شد 

و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
و برنامه  ريزي آموزشي كميسيون تدوين
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�� عفوني كودكان فوق تخصصي بر نامه آموزشي دوره

 منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

ـدبيرخانه شورايـراهنماي تدوين برنامه دوره هاي فوق تخصصي-1 و تخصصي و برنامهكآموزش پزشكي ميسيون تدوين
 1388ـ سال زي آموزشيير
 كتاب درسي بيماري هاي كودكان نلسون: تاب عموميك=2

آنهككتب مرجع بخش هايي:كتب تخصصي پايه-3  ......).ايمونولوژي.(درخشي حضوردارچبخش پايه به صورت دستيار در

، بجز فصول زير ;Feigin كتاب بيماري هاي عفوني كودكان-4 :، آخرين چاپ

a) Prostatitis 
b) Miscellaneous Gram-Positive 
c) Gonococcal infection 
d) Bacillus cereus 
e) Erysipelothrix  rhusio  pathia 
f) Leprosy  and  Buruli  Ulcer : The major cutaneous mycobacterioses 
g) Morganella  morgani  
h) Providencia 
i) Other yersinia species 
j) Miscellaneous  Enterobacteria 
k) Vibrio  vulnificus 
l) Miscellaneous non . Enterobacteriaceae 
m) Acinetobacter 
n) Achromobacter 
o) Chryseobacterium 
p) Actinobacillus  actinomycetem  comitans 
q) Bartonellosis 
r) Calymmatobacterium  granulomatis 
s) Streptobacillus  moniliformis  
t) Spirillum  minus 
u) Syphli 

:آخرين چاپ mandell فصول زير از كتاب بيماري هاي عفوني��

1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 48 – 52 – 97 – 104 – 105 -111 – 118 – 124 – 128 – 129 – 130 – 132 – 133 – 134 – 
141 – 146 – 156 – 157 – 165 – 175 – 176 – 177 – 183 – 184 – 187 – 188 – 198 – 199 – 200 – 202 – 
203 – 205 – 207 – 211 – 213 – 214 – 217 – 219 – 222 – 223 – 225 – 226 – 227 – 230 – 233 – 239 – 
240 – 241 – 255 – 256 - 266  

، آخرين چاپ-5  تمام فصول كتاب آكادمي كودكان امريكا
  Torch   diseases، مباحث مرتبط با  Rumingtonكتب بيماري هاي عفوني كودكان-6
چ   Moffetكتاب بيماري هاي عفوني كودكان-7 اپآخرين
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 صورتجلسه

ــه دســتياري دوره ــوق برنام ــوني تخصصــي ف ــان عف ــاريخكودك ــر،در ت ــدگان زي ــالش امضــا كنن ــا ت ب

و تخصصي نگهـداري مـي 8/2/9138 و به عنوان سند در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  به تصويب رسيد
.شود

: حاضرين در جلسه اسامي اعضاي

و نام خانوادگي امضانام

دكتر علي صفوي نائيني

دكتر علي مشكيني

دكتر احمد فخري

دكتر امير هوشنگ مهر پرور

دكتر زينب قنبري

م سعود مردانيدكتر

كريمي...دكتر عبدا

دكتر سيد عليرضا فهيم زاد

دكتر محمود محمدي

سنائيدكتر آناهيتا

دكتر ستاره مميشي

دكتر ثميله نور بخش

دكتر سيد احمد طبا طبائي

دكتر محمدصادق رضائي

دكتر محمد قره گزلو


