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 اسامی اعضاي کمیته تدوین برنامه:
 دانشگاه علوم پزشکی   نشگاهیارتبۀ د  نام و نام خانوادگی

 نشگاه علوم پزشکی شیراز دا       استاد       * دکتر عبدالوهاب البرزي
 دانشگاه علوم پزشکی تهران        استاد       * دکتر خدیجه دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی تهران       دانشیار      * دکتر علی اکبر رهبري منش
 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی          دانشیار      * دکتر آناهیتا سنایی

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز         استاد       * دکتر اسماعیل صادقی 
   دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی        دانشیار     * دکتر علیرضا فهیم زاد

 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی          استاد       * دکتر عبداله کریمی 
   دانشگاه علوم پزشکی شیراز         استاد      * دکتر محمدرحیم کدیور

 دانشگاه علوم پزشکی تهران          استاد      کتر ستاره ممیشی * د
 دانشگاه علوم پزشکی ایران        دانشیار      * دکتر ثمیله نوربخش 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران         دانشیار     * دکتر محمدصادق رضایی
  زشکی شهیدبهشتیدانشگاه علوم پ        دانشیار     دکتر رکسانا منصور قناعی*
  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی         دانشیار    دکتر شهناز ارمین*
 دانشگاه علوم پزشکی ایران        دانشیار     دکتر علیرضا ناطقیان*
  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی         دانشیار   دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی*
  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی        دانشیار     دکتر فریبا شیروانی*

 

 معاون واحد تدوین و برنامه ریزي آموزشی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی -دکتر مهرداد حق ازلی*
 وتخصصیتخصصی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکیتکمیلیهايدورهوگسترشاندازيراههايکمیتهکارشناس-*دکترمریم السادات مصطفوي

 تخصصی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصیفوق کارشناس برنامه هاي آموزشی دوره هاي – بنازادگان ریحانه*
 

 اسامی همکاران کمیسیون تدوین و برنامه ریزي آموزشی :
شوراي  ،دکترسید حسن امامی رضوي قائم مقام دبیر شورا ،نمایندگان منتخب دبیرخانهدبیر شورا  ومعاون آموزشی دکتر باقر الریجانی

معاون حوزه ارزشیابی دکترسیدعلی صفوي نائینی )، معاون واحدتدوین وبرنامه ریزي آموزشی:دکتر مهرداد حق ازلی (آموزش پزشکی وتخصصی 

دکتر ولی اله حسنی،دکتر الدن حقیقی ،دکتر علی حمیدي ،دکتر حبیب اله پیروي،دکتر علی حائري ،،دکتر علیرضا استقامتیواعتباربخشی

دکتر زهرا فردي آذر  ودکترالهه ملکان راد، ، دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزي پیمان محمدي تربتی،دکتر ،  محمودرضا آل بویهر ،دکتمدنی

، دبیران هیئت ممتحنه  :دکترناصر کالنتري ،نماینده سازمان نظام پزشکی : دکتر داوود امی نماینده معاونت بهداشت ، نرگس بیرقی،دکتر 

محمد رضا (روانپزشکی)دکتر محمد علی محققی  (جراحی عمومی)دکتر ین (زنان وزایمان)دکتر احمد علی نورباال :دکتر اشرف آل یاس

کمیسیون تدوین و  ریحانه بنازادگان کارشناس  وسید سجاد رضوي (بیهوشی )دکتر (کودکان) دکترعلی اکبر سیاري شکیبی  (داخلی)

 کارشناس رشته هاي تخصصی بالینی  ،دکترمریم السادات مصطفويبرنامه ریزي آموزشی 

 اسامی همکاران کمیسیون دائمی معین شوراي آموزش پزشکی و تخصصی :
مدیر کمیته فنی آزمونها  ،دکتر آبتین حیدر زاده  قائم مقام دبیر شورا،دکترسید حسن امامی رضوي   دبیر شورامعاون آموزشی ودکتر باقر الریجانی 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ونماینده  ،دکتر حبیب اهللا پیرويموزش پزشکی وتخصصیوامور دستیاري دبیرخانه شوراي آ
، معاون واحدتدوین وبرنامه ریزي آموزشی، دکتر مهرداد حق ازلی معاون حوزه ارزشیابی واعتباربخشی،دکترسیدعلی صفوي نائینی  منتخب وزیر

، خانم  رئیس دانشکده پزشکی تهران، دکتر امیر حسین امامی  انشگاههاي علوم پزشکی کشورد دبیرشوراي گسترشدکتراحمدخالق نژادطبري 
رئیس دانشکده ، دکتر محمدباقر خسروي ر رئیس دانشکده پزشکی ایران، دکتر مسعود ناصري پورئیس دانشکده پزشکی شهیدبهشتیدکتر جرجانی 

، رئیس دانشکده پزشکی یزدو نماینده منتخب وزیر، دکترسید مهدي کالنتر هاناصفرئیس دانشکده پزشکی ،دکتر محمد رضا صبري پزشکی شیراز
رئیس دانشکده ،دکتر سید کاظم شکوري رئیس دانشکده پزشکی کردستان ،دکتر بهرام نیکخورییس دانشکده پزشکی مازندراندکتر آریا سلیمانی 

محمد ، دکتر رئیس دانشکده پزشکی شهرکردفرامرز محمد علی بیگی  ، دکتر رئیس دانشکده پزشکی گیالن  هومان هاشمیان، دکتر پزشکی تبریز
، رئیس دانشکده پزشکی همدان،دکتر محمد علی امیر زرگررئیس دانشکده پزشکی مشهد، دکترعلیرضا خویی رئیس دانشکده پزشکی اهواز فکور

رئیس دانشکده ،دکتر قاسم میري علی آبادي رئیس دانشکده پزشکی بابل، دکتر جان محمدي رئیس دانشکده پزشکی اراكدکتر حسن صلحی 
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رئیس دانشکده پزشکی کرمان ونماینده ، دکترمحمد رضا شکیبی  دبیر شوراي آموزش پزشکی عمومی، خانم دکتر طاهره چنگیز پزشکی زاهدان
، دکترمحمد رضا منتخب وزیر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ونماینده،دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی منتخب وزیر
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم ،دکتر سید محمد تقی طباطبایی  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نماینده منتخب وزیرظفرقندي 

 شکی و تخصصیکارشناس کمیسیون دائمی معین دبیرخانه شوراي اموزش پز،  دکترنیره اسالمی  پزشکی شهید بهشتی و نماینده منتخب وزیر
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آموزش پزشکی وتخصصینشست شوراي  هفتاد وچهارمیندر اولین برنامه آموزشی رشته فوق تخصصی عفونی کودکان 
 وبه دانشگاههاي علوم پزشکی ابالغ گردید تصویب 1389بهمن ماه 

 
انجام در کمیته تدوین برنامه آموزشی   1395اسفند ماه  در تاریخرشته فوق تخصصی عفونی کودکان برنامه آموزشی  بازنگري
 گردید.

 
ریزي در کمیسیون تدوین و برنامهتغییرات جزئی رشته فوق تخصصی عفونی کودکان بدلیل  بازنگري شده برنامه آموزشی

 گرفت.نآموزشی مورد بررسی قرار 
 

هشتاد ودومین کمیسیون دائمی معین   در26/2/1396در تاریخ  رشته فوق تخصصی بالینی عفونی کودکانبرنامه آموزشی 
 تنفیذ ارایه گردید.جهت 2/4/9713در تاریخمورد بررسی وتصویب قرار گرفت و به نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی 
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 مقدمه : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 :  انگلیسی و به فارسی دورهعنوان 

 

  : دوره تعریف
 

 
 
 
 

  دوره :به  متخصصین مجاز ورود 
 

  : طول دوره آموزش
 

 :تغییرات عمده این برنامه نسبت به برنامه قبلی
 
 
 

 Pediatric Infectious Diseases                         عفونی کودکان 
 
 

منشعب شده است و دانش  کودکانیک دوره بالینی است که از رشته تخصصی  فوق تخصصی عفونی کودکاندوره 
 بیماري هاي عفونی کودکان، درمان و مراقبت بیماران مبتال به بیماري هاي تب دار و پیشگیري آموختگان آن در تشخیص 

ود را در زمینه هاي آموزشی ، پژوهشی و خدمات سالمتی در اختیار خدانش و توانمندي هاي تخصصی فعالیت دارند و 
 جامعه قرار خواهند داد .

 

 است . اهم 24تخصصی  رشته فوقطول آموزش در این 
 

 یسن در  گروه  آمریکا کشور جمعیت % 25 ، جهان جمعیت % 28 جهانی، بهداشت سازمان آمارهاي آخرین طبق
 از قابل توجه  حجم این وجود سال هستند. 15جمعیت کشور در سنین زیر  %25,8 یران در ا . باشند می سال 18 زیر

 زیربنایی نظام توسعه و  کالن ریزي برنامه در بسزایی اهمیت ، نوجوانان و کودکان سنی گروه در یک کشور، جمعیت
 رسیدن آنان براي به دادن رصتف نوجوانان  و  و کودکان شیرخواران، نمو و سالمت و  رشد .دارد سالمت خدمات ارایه

 .است سنی دوره این ریزان برنامه سیاستگذاران و  وظائف جزء بزرگسالی در کامل هاي توانمندي به
  WHO گزارش اساس بر .باشند می عفونی هاي بیماري جوانان نوو ومیر کودکان مرگ عامل بزرگترین حاضر حال در

 2 هر از ل توسعه ، حا در کشورهاي در و دهد می رخ عفونی هاي ريبیما بعلت  سال در مرگ میلیون 13 از بیشتر
 یکطرف از که بود این بر تصور باشد. زمانی می عفونی بیماریهاي به ابتال علت به مورد مرگ یک میر، و مرگ مورد

 موجب سرانجام و عفونی هاي بیماري باعث کنترل ایمنسازي، گسترش دیگر طرف از و بهداشت و تغذیه وضع بهبود
 زائی عفونت عوامل از برخی بازپدیدي جدید، زاي عوامل عفونت از بسیاري نوپدیدي ولی شد خواهد آنها کنی ریشه

 آنتی به نسبت عفونی هاي بیماري سببی عوامل روزافزون بروز مقاومت و اند رسیده حذف مرحله به رفت می تصور که
 ها جبهه از بسیاري در و نیست پایانی را انسان و روبمیک بین که جنگ است واقعیت این از حاکی ها، بیوتیک
 طغیان 2003 تا 1996 سال از .شود می گشوده نیز جدیدي هاي جبهه هاي کوتاهی فاصله به حتی و دارد ادامه همچنان

 نظیر جدیدي هاي واریانت یا 71 آنتروویروس موجود، نظیر بیماریزاي عوامل از ناشی هاي عفونت از هاي عظیمی
 ها آن از برخی حضور و گردیده حادث آسیا در منطقه ها این امثال و Novel H1N1وSARS    پرندگان، وآنزايآنفل

از طرف دیگر واکسیناسیون به عنوان یک ابزار  بسیار   است. پیوسته منطقه بومی هاي بیماري صف به و یافته ادامه
اي وسیع داشته ودر حیطه بیماري هاي عفونی قرار  ارزشمند  در بحث پیشگیري از بیماري هاي عفونی ، خود دامنه

  ،که در کشور ما نکته  ینا نکات فوق الذکر و با در نظر داشتن  با توجه بهمیگیرد و نیازمند کار تخصصی ویژه اي میباشد. 
 رشته آموزشی هاي برنامه و تقویت , جامع د  ، لزوم بازنگرينباشیم یرو م  مرگ علل  ینتر عمدهاز  عفونی هاي بیماري

 پزشکان  یشترتوانمندسازي هر چه ب در جهت  عفونی تخصصی فوق دستیاران پزشکی در تمام رده ها منجمله  هاي
  .کامال احساس میشود یریتیو مد ی، عمل یعلم يها زمینه در حوزه این

 
 عفونی کودکان تخصصی فوق رشتهبرنامه آموزشی ري بازنگکمیته                                                                       

 
 

 باشند.تخصصی می فوق رشتهمجاز ورود به این کودکان دارندگان مدرك دانشنامۀ تخصصی در رشتۀ 

 اي نسبت به برنامه قبلی ندارد.ویرایش برنامه در چارچوب جدید ،انجام گردید. تغییرات عمده
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  :دوره در جهان وایران  تاریخچه وسیرتکاملی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :دالیل نیاز به این دوره 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تاریخچه رشته علمی عفونی کودکان با تاریخ کالسیک بیماري هاي کودکان در دو قرن اخیر عجین بوده است . این امر ،به 
 ز علل اصلی ناخوشی ها و مرگ و میر کودکان است ، دور از ذهن نمی باشد.دلیل اینکه بیماریهاي عفونی ا

و بورد  1931، انجمن تحقیقات اطفال در سال 1930، آکادمی اطفال آمریکا در سال 1931تاسیس انجمن اطفال آمریکا در سال 
ماري هاي عفونی کودکان در دانشگاه ، همگی به نوبه خود ، در راه اندازي بخشهاي مربوط به بی 1933اطفال آمریکا در سال  

در اکثر دانشگاه هاي آمریکا من جمله مینسوتا، کلرادو و  1950هاي آن کشور موثر بوده است،به نحوي که در اواخر سال 
دانشگاه هاي هاروارد، بوستون، جان هاپکینز و میامی نیز بخش  1960داالس بخش عفونی کودکان دایر گردید. در اوایل سال 

 کودکان را راه اندازي نمودند.تقریبا مقارن با همین زمان درکانادا نیز بخش هاي عفونی کودکان راه اندازي شد. عفونی
شایان ذکر است کشور ما بر خالف  کشورهایی چون عربستان سعودي و ترکیه ،امکان  تربیت فوق تخصص  عفونی کودکان را 

 است. منطقه جایگاه اول را دار درداراست و از این  نظر
،  به همت مرحوم استاد دکتر سیادتی ، در مرکز طبی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران   1367در ایران از سال 

و از همین سال به همت استاد دکتر البرزي ،  در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، تربیت فوق تخصص عفونی کودکان آغاز 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران دستیار فوق  1385علوم پزشکی شهید بهشتی و از سال  در دانشگاه 1383از سال     .گردید 

 تخصص عفونی کودکان تربیت می شود.
 

 :  تداوم تربیت دستیار در این دوره موردنیاز استزیر بنا به دالیل 
 در کشور  عفونی کودکان* باال بودن شیوع بیماري هاي 
 کشور باالست . به مراکز سرپایی و بستري و بهداشتی درمانی عفونی و تب دار کودکان * حجم مراجعات بیماري هاي 

حضور اعضاي هیات علمی که این دوره را طی  ، * جهت باال بردن سطح استانداردهاي آموزشی در مقاطع مختلف آموزش
 ضروري است . کرده اند ، در مراکز دانشگاهی 

 کمک خواهد شد .  بیماري هاي عفونی کودکان* با توسعه منطقی این دوره در کشور ، به تولید علم در زمینه 
در دانشگاه هاي معتبر دنیا وجود دارد و پیشرفت دانش و فناوري در این حیطه تخصصی ایجاب چند دهه پیش * این دوره از 

 فعالیت داشته باشند .  در این زمینه می کند که دانشگاه هاي واجد شرایط کشور نیز
 مات درمانی خواهد شد.ارتقاي خدموجب  عفونی کودکان* حضور افراد حاذق در برخورد با بیماري هاي 

بیماري هاي و هیات ممتحنه  کودکان* تداوم تربیت نیرو در این مقطع تخصصی ، توسط کمیته برنامه ریزي راهبردي رشته 
 مورد تائید قرار گرفته است .  عفونی کودکان

 ودر کشور کم شود  بیماري ها نای دانشگاه هاي کشور ، باردر * انتظار می رود ، با گسترش منطقی و مطابق با نیاز این دوره 
 در خانواده ها و جامعه ارتقا یابد . سالمت شاخص هاي 

 می شود .  کودکان در کشوررشته  تقویت* گسترش این دوره موجب 
به  کودکاندر دوره تخصصی مقدور نیست و دستیاران دوره تخصصی رشته  متنوع این دوره بطور کامل* گنجاندن موضوعات 

 پیدا نخواهند کرد . کافی ه اشراف موضوعات مربوط
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  : ده سال آیندهدوره در  در این متخصصحدود نیاز به تربیت 
 
 
 

 
 

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

 

 
 

 

                                                                                  :Missionرسالت (ماموریت):
   
 
 

 

                                                                           :Visionدورنما(چشم انداز):
                    
 

                    

                                           Expected outcomes :از دانش آموختگانپیامد هاي مورد انتظار
 

 
 
 
 

 

 

 در تدوین این برنامه ، بر ارزش هاي زیر تاکید می شود :
 سالمت محوري به ویژه سالمت کودکان که تضمین کننده سالمت نسل آینده هستند .  •
 عدالت محوري با تاکید بر ارائه خدمت به هر جنس ، نژاد و طبقه اجتماعی •
 ق حرفه اي  تاکید بر رعایت اخال •
 علم محوري با تاکید بر آخرین یافته ها  •

 

رسالت این دوره ، تربیت نیروهاي فوق تخصص عفونی کودکان آگاه به مسائل علمی روز ، توانمند ، مسئولیت پذیر و حساس 
به سالمت افراد و جامعه است که تخصص خود را در زمینه هاي پیشگیري ، تشخیص ، درمان ، آموزش و پژوهش در اختیار 

 رار دهند . افراد وجامعه ق
 

ر کشور ، از لحاظ استانداردهاي آموزشی ، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پزشکی به سال آینده ،  این دوره د 10در 
 خواهد بود . بر ترین کشوردر منطقه  کودکان

 

ضمن آگاهی واطالع از دانش بیماریهاي عفونی کودکان ومیکروبیولوژي ایران انتظار می رود دانش آموختگان این دوره  
 قادر باشند : وجهان ،

ر یا جامعه ارتباط موثر و * با بیماران ، همراهان بیماران ، اعضاي تیم سالمت و مسئولین سالمت ، براي رفع مشکل بیما
 مناسب حرفه اي برقرار نمایند . 

هاي عفونی پیچیده ،با عارضه یا با عالیم * با اخذ شرح حال ، انجام معاینات و ارزیابی هاي بالینی و پاراکلینیکی بیماری
 را تشخیص دهند .  نامشخص کودکان 

انتخاب و آنها را با  عفونی کودکان ی مناسب را براي بیماران* رویکردها و روش هاي پیشگیري ، تشخیصی ، درمانی و مراقبت
 تسلط و مهارت کافی جهت رفع مشکل بیمار بکار گیرند . 

* در آموزش رده هاي مختلف اعم از بیماران و همراهان آنها ، جامعه عمومی و جامعه دانشگاهی در زمینه تخصصی مربوطه 
 کافی داشته باشند .  توانایی

 وهشی کشوري همکاري و تعامل سازنده داشته باشند . * در نظام پژ
 رشته ها و دوره هاي مختلف تعامل سازنده داشته باشند .  ن* با متخصصی

 * با پیشنهاد یا بکارگیري راهکارهاي مختلف در ارتقاي وضعیت سالمت جامعه نقش موثر ایفا نمایند . 
 را رعایت نمایند .  * در کلیه اقدامات ، مسائل مرتبط با  اخالق حرفه اي

 

 يدارامادر  ریغ يدانشگاه ها ينفر برا 2مادر و  يدانشگاه ها يکودکان برا ینفر فوق تخصص عفون 4گرفتن  نظر در با   
 ئتیه اعضا يبرا نفر هزار پانصد یتیجمع پوشش حدود گرفتن نظر در با و ،دانشگاه ها  ریسا ينفر برا 1کودکان و  دنتیرز

کودکان در  یعفون تخصصبه فوق  ازی، حدود ن یعلم ئتیه ریغ عفونی کودکان  تخصص فوق يبرا نفر هزار هشتصد و یعلم
 باشد. ینفر م  55کودکان موجود )   یعفون يتخصص  ها فوق(به جز   ندهیآ يسال ها
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                                                                   :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش 

  

  
 

 
                                                                 :Tasksدانش آموختگان: حرفه اي یفاوظ

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 دانش آموختگان این دوره در نقش هاي زیر در جامعه ایفاي نقش می نمایند : 
 *پیشگیري

 تشخیصی ـ درمانی ـ مراقبتی 
 * آموزشی 
 * پژوهشی 

 * مشاوره اي 
 * مدیریتی 

 وظایف حرفه اي دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:
 در نقش پیشگیري : 

 هاي مرتبط با نظام سالمت اري زسیاستگ* مشارکت در 
 * ایمن سازي کودکان و مشارکت در برنامه هاي کشوري مربوطه 

 کشوري  مراقبت وپایش سالمت برنامه هاي نظام  * مشارکت در
 

 در نقش تشخیصی ـ درمانی ـ مراقبتی : 
* برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بیماران ، همراهان بیماران ، اعضاي تیم سالمت و مسئولین مددکاري و در صورت 

 نیاز مسئولین نظام سالمت جهت رفع مشکل بیمار .
 بیماران .  * تشکیل پرونده پزشکی براي

 * اخذ شرح حال و انجام معاینات تخصصی و ثبت یافته ها در پرونده .
 * درخواست منطقی آزمایشات پاراکلینیکی تشخیصی .

 ) مجاز مندرج در این برنامه .  Diagnostic prodcedures* انجام رویه هاي تشخیصی ( 
 * درخواست مشاوره هاي تخصصی موردنیاز .  

 ثبت آن در پرونده .  * تشخیص بیماري و
به منظور درمان قطعی ومراقبتی * انتخاب رویکرد مناسب درمانی اعم از درمان هاي دارویی ، جراحی یا توانبخشی 

 براي بیماران و بکارگیري آن تا حد مجاز مرتبط با رشته براي آنها .  وتسکینی
 * تجویز منطقی دارو در درمان هاي دارویی .

 نبخشی موردنیاز . * تجویز اقدامات توا
 * پیگیري بیماران و در صورت نیاز ارجاع آنها . 

 * ثبت اطالعات و تنظیم مدارك پزشکی مرتبط . 
 

 در نقش آموزشی : 
 دانشگاهیان و جامعه در صورت نیاز .  و آموزش* آموزش بیماران ، همراهان ، اعضاي تیم سالمت 

 ا در حیطه تخصصی مرتبط با نظام سالمت .* مشارکت در تدوین متون آموزشی و دستورالعمل ه
 * مشارکت در برنامه هاي آموزش مداوم مرتبط 

 * یادگیري مادام العمر 
 

 در نقش مشاوره اي : 
 * ارائه مشاوره تخصصی به بیماران ، همراهان ، متخصصین دیگر ، مدیران نظام سالمت و مراجع و سازمان هاي قانونی .

 

 :  در نقش پژوهشی
 ي در طرح هاي پژوهشی نظام سالمت و دانشگاهی .* همکار

 * نشر یا گزارش نتایج تحقیقات انجام شده به مسئولین نظام سالمت .
اي اصالحی به مسئولین نظام هت سالمتی مربوط به حیطه تخصصی درجامعه و ارائه راهکارها و مشکال* گزارش بیماری

 . سالمت
 

 در نقش مدیریتی : 
 سالمت در حیطه تخصصی مربوطه  * رهبري و مدیریت تیم

 

 عفونی کودکان تخصصیفوق رشته  برنامه آموزشی                                  ٧



 1397دوم تیرماه –تاریخ تنفیذ در هشتادونهمیمن نشست شورا -دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی

     :Expected Competencies & Procedural Skills    مورد انتظار: ومهارت هاي پروسیجرالتوانمندي ها
 (General Competencies ):ي عمومیالف: توانمندي ها   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردآوري و ثبت اطالعات : 
  ثر حرفه ايبرقراري ارتباطمو 
 تخصصی الاخذ شرح ح 
    بیماران تخصصی ارزیابی و معاینه 
 درخواست منطقی آزمایشات پاراکلینیکی 
 وتنظیم مدارك پزشکی تشکیل پرونده ، ثبت اطالعات 

 ستدالل بالینی ، تشخیص و تصمیم گیري براي بیمار :ا
  ر ایـن تسـت آورده   ( لطفاً فهرست آزمایشات پاراکلینیکی اختصاصی مرتبط با دوره دتفسیرآزمایشات پاراکلینیکی

 شود ) .
    ادغام یافته هاي بالینی وپاراکلینیکی 
  استنتاج و قضاوت بالینی 
 تشخیص بیماري 
 بیمار  حل مساله  جهت تصمیم گیري بالینی 

 ): Patient Managementاداره بیمار ( 
  ) مراقبت از بیمارPatient care ( 
   تجویز منطقی دارو (نوشتن  نسخه دارویی و order ( 
 و اجراي آن براي بیمار  تشخیصی ـ درمانی  نتخاب مناسبترین رویکردا 
  مشاوره پزشکی  و ارائه درخواست 
 ارجاع بیمار  هاي الزم و ایجادهماهنگی 
   آموزش بیمار 
   پیگیري بیمار 
 

 توانمندي هاي دیگر : 
   پژوهش 
 مدیریت   و رهبري 
 ارائه مشاوره هاي تخصصی 
 بیماران   ودفاع از حقوق حمایت 
 بت مبتنی بر شواهدطبا 
 کییاستفاده از رایانه وجستجوي اطالعات علمی در منابع الکترون 
 پایش سالمت جامعه 

تذکر :دستیاران در طول دوره تخصصی خود ، اکثر توانمندیهاي فوق را کسب ودر مقاطع باالتر بر آن ها مسـلط خواهنـد   
 شد.
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 : درمانی)  – (اقدامات تشخیصیب: مهارت هاي پروسیجرال

ودفعات انجام هر اقدام در طول دوره محدودیتی ندارد وبر حسب  .ست"یادگیری " ا دفعات ذکر شده در این جدول برايتذکر:
 نیاز خواهد بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مشاهده ) Procedureپروسیجر ( 
کمک در 

 انجام
انجام 
 مستقل

کل 
 دفعات

 14 10 2 2 پونکسیون مایع نخاعی 
 3 0 1 2 بیوپسی کبد

 8 4 2 2 پونکسیون مغز استخوان و بیوپسی استخوان
 PPD 2 2 10 14انجام 

 6 4 2 2 آسپیراسیون زخم و غدد لنفاوي
 5 3 1 1 خون ـ ادرار ـ ترشحات حلقی ـ زخم و .... ) انواع نمونه گیري (

 5 1 2 2 پونکسیون مفصل زانو
 5 2 2 2 پاراسنتز پلور

 10 5 3 2 احیاي نوزادان و کودکان
 20 15 3 2 تهیه انواع اسمیر

انجام انواع رنگ آمیزي هاي باکتریولوژیک ( گرم ـ زیل نلسون ـ 
 گیمسا ـ رایت ـ متیلن بلو ) 

1 1 20 22 

 50 30 - 20 شناسایی انواع باکتري ها در زیر میکروسکوپ
شناسایی انواع محیط کشت ( بالدآگار ـ نوترینت آگار ـ مک 
 کانگی ـ شیگال ـ سالمونال ـ ائوزین متیلن بلو ـ سیترات و غیره )

20 - 20 40 

 9 2 2 5 کشت انواع میکروب ها از جمله مایکوباکتریوم 
 یمیایی مورد استفاده در تشخیص انجام تست هاي بیوش

میکروب ها ( کاتاالز ـ کواگواالز ـ اکسیداز ـ اندل ـ اوره ـ 
 نیترات ـ تولید گاز سولفید هیدروژن و تخمیر قندها ) 

5 2 2 9 

 Disc diff-E-Test( 5 5 2 12آنتی بیوگرام ( 
 BACTEC 2 2 2 6استفاده از 

 3 0 1 2 تست هاي سریع تشخیص ویروس
 8 4 2 2 هاي شناسائی  انگل ها تست 

 8 4 2 2 تست هاي تشخیص سریع قارچ ها
 4 0 2 2 اندازه گیري و سنجش سطح سرمی ایمونوگلوبولین ها

 4C  1 2 0 3و  3Cاندازه گیري 
 ELISA ( 1 2 4 4و  IFAانجام تست هاي سرولوژیک ( رایت ـ ویدال ـ 

 PCR 2 2 2 4انجام 
 15 5 5 5 رگ گیري

 6 1 3 2 مهارت در کشت بی هوازيکسب 
 6 2 2 2 کشت سلولی(براي مثال ویروس ها)

 5 1 2 2 التکس اگلوتیناسیون
 CVP  1 1 0 2گذاشتن 
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 ارند :از دارنده دبیا تداخل  در انجام بعضی پروسیجرها همپوشانیکه با این دوره  یاسامی رشته ها یا دوره های
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            :Educational Strategies  :آموزشی  راهبردهاي
 

 
 

 
 
 

              :Teaching & Learning Methods    : (روش هاي یاددهی و یادگیري) آموزش و فنون هاروش

 
 
 
 

 

 :  این برنامه بر راهبردهاي زیر استوار است
 تلفیقی از دانشجو و استادمحوري    ) task basedیادگیري مبتنی بر وظایف ( 
 )  community orientedیادگیري جامعه نگر (   ) problem basedیادگیري مبتنی بر مشکل ( 
 )  hospital basedآموزش بیمارستانی (   ) subject directedیادگیري مبتنی بر موضوع ( 

 یادگیري سیستماتیک   ) evidence basedشواهد (  یادگیري مبتنی بر
  electiveو در بخش کوچکی از دوره  compulsoryآموزش    یادگیري مبتنی بر مشارکت بین رشته اي 

 

 در این دوره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد : 
 *self education, self study  

 * انواع کنفرانس هاي داخل بخشی ، بین بخشی ، بیمارستانی ، بین رشته اي و بین دانشگاهی 
 ـ توموربورد  case presentationاي آموزشی ـ ژورنال کالب و کتاب خوانی ـ * بحث در گروه هاي کوچک ـ کارگاه ه

* گزارش صبحگاهی ـ راندهاي کاري و آموزشی ـ انجام مشاوره هاي تخصصی همراه با استاد ـ آموزش سرپایی ـ آموزش در 
 اتاق عمل یا اتاق پروسیجر ـ کلیشه خوانی ـ تحلیل بیماران دشوار 

 هاي آموزش از راه دور بر حسب امکانات .  * استفاده از تکنیک
 مشارکت در آموزش رده هاي پایین تر . *

 * روش و فنون آموزشی دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشی .

 الف:همپوشانی در انجام بعضی پروسیجرها:
 ببیماریهاي مغزواعصا پونکسیون مایع مغزي نخاعی :

 کودکانبیوپسی کبد: گوارش 
 سرطان کودکان: خون وبیوپسی استخوانپونکسیون مغز استخوان و 
 پاراسنتز پلور: ریه کودکان

 پونکسیون مایع مفصلی: روماتولوژي و ارتوپدي
 آلرژي وایمونولوژي بالینی :  c3-c4اندازه گیري سطح ایمونوگلوبولین و 

 ب:تداخل حرفه اي:
 داشته با شد.وره عفونی بزرگساالن تداخل حرفه اي با د ممکنست این دوره
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  موزشی:ساختار کلی دوره آ
 مدت زمان ـ اقدامات محتوي بخش ، واحد یا عرصه آموزش

 ( ماه )
ویزیت بیمارن سرپایی ـ انتخاب ، تشکیل پرونده و بستري  درمانگاه عفونی کودکان 

بیماران ـ پیگیري مشاوره هاي تخصصی بیماران ـ انجام 
پروسیجرهاي سرپایی ـ آموزش رده هاي پایین تر ـ پاسخگویی 

هاي تخصصی درخواست شده و اقدامات دیگر طبق به مشاوره 
 برنامه هاي تنظیمی بخش 

هفته اي –ماه 5/14
 دوروز 

ویزیت بیماران بستري شده ـ مراقبت از بیماران ـ تثبیت  بخش بستري عفونی کودکان 
بیماران بستري شده در بخش ـ انجام پروسیجرهاي تشخیصی 

یین تر و اقدامات دیگر درمانی بر بالین بیمار ـ آموزش رده هاي پا
 طبق برنامه هاي تنظیمی بخش 

 ماه هر روز5/14

شرکت در انجام پروسیجرها بصورت مشاهده ، کمک یا انجام  اتاق پروسیجر 
 مستقل ، طبق برنامه تنظیمی بخش

در طول دوره بصورت 
 موردي

 روز 15 12و13صفحهطبق توضیحات  بخش عفونی بالغین
 ماه   1 12و13فحهصطبق توضیحات  بخش پیوند

 روز و در طول دوره 15 12و13صفحهطبق توضیحات  HIV/AIDSبخش 
 روز  15 12و13طبق توضیحات صفحه  بخش رادیولوژي

بخش ریه اطفال یا بخش بالینی 
ایمنولوژي (با صالحدید مدیر 

 برنامه)

 ماه 1 12و13صفحهطبق توضیحات 

آزمایشگاه هاي میکروبیولوژي 
 شامل

،بخش و آزمایشگاه ایمونولوژي 
سل،باکتریولوژي، ویروس 

 شناسی ،قارچ و انگل شناسی

 12و13صفحهطبق توضیحات 
 

 ماه  3

مرکز تحقیقات یا واحد 
 آموزشهاي جامعه نگر

 ماه  3 13صفحهطبق توضیحات 

 توضیحات:
ثبت خواهند رساند و در  ماه اول دستیاري ، عنوان پایان نامه را به 6براي تدوین پایان نامه ، دستیاران حداکثر در  •

ماه پیشرفت کار خود را گزارش و قبل ازمعرفی به آزمون دانشنامه از  3طول دوره اقدام خواهند نمود . دستیاران هر 
 پایان نامه خود دفاع نمایند . 

د استفاده دستیاران به تدریج ، با هماهنگی با مدیر برنامه یا رئیس بخش مربوطه ، در طول دوره از مرخصی قانونی خو •
خواهند نمود . بدیهی است ، طول مرخصی نباید به اندازه اي باشد که به بخش ها ، به ویژه بخش هاي چرخشی که 

 اساساً کوتاه مدت اند لطمه اي وارد نماید . 
دستیاران ، در حین گذراندن بخش هاي چرخشی بالینی از لحاظ ویزیت بیماران بستري ، درمانگاه و کشیک ها در  •

 .ار بخش مربوطه هستنداختی
دستیاران بایستی در طول دوره خود ، در کارگاه هاي روش تحقیق ، مقاله نویسی ، آموزش هاي جامعه نگر،کنترل  •

 آن شرکت کرده ، گواهی مربوطه را دریافت نمایند . ITعفونت، اپیدمیولوژي و
ماه ، یک یا چند بخش فوق را بر حسب  2مدت دستیاران می توانند با هماهنگی مدیر برنامه ، در طول دوره خود ، به  •

نیاز تجدید نمایند و یا حداکثر دو ماه براي تکمیل تحقیق و تدوین مقاله خود به یک مرکز تحقیقات بیماري هاي 
 عفونی کودکان ( در دانشگاه خود یا یک دانشگاه دیگر ) معرفی شوند . 

 یه بر حسب نظر مدیر برنامه یا رئیس بخش است . منظور از بخش ایمونولوژي ، ایمونولوژي بالینی یا پا •
 تغییر دهد . %20مدیر برنامه ، بر حسب شرایط و نیازها می تواند برنامه هاي فوق را با  •
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 مباحثی که باید دستیاران در بخش هاي چرخشی به آنها بپردازند (به تفکیک هر بخش): ناوینع

 
 
 
 

 
 

 بخش بیماري هاي عفونی بالغین :  •
زیت می کنند و تحت نظارت اساتید بخش در این بخش دستیاران بطور فعال و مداوم بیماران بخش و درمانگاه را وی

دستورات تشخیصی و درمانی را براي بیمار ثبت می کنند. در راند آموزشی بخش ، گزارش صبحگاهی، ژورنال کالب و 
گراند راند شرکت فعال خواهند داشت و با تفاوتها وتعامالت تشخیصی ودرمانی بیماریهاي عفونی بالغین نسبت به 

 شد .در نهایت توسط اساتید بخش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.کودکان آشنا خواهند 
 بخش ایمونولوژي :  •

در این بخش دستیاران بطور فعال و مداوم بیماران بخش ودرمانگاه را ویزیت می کنند و تحت نظارت اساتید بخش 
نقص ایمنی مادرزادي و دستورات تشخیصی و درمانی را براي بیمار ثبت می کنند. با مشکالت عفونی بیماران با 

و  IVIGاکتسابی اعم از داروهاي سیتوتوکسیک یا کورتیکواستروئید و عالئم بالینی آنها آشنا می شوند.با تجویز 
عوارض جانبی آنها و نحوه برخورد با این عوارض آشنا خواهند شد.در راند آموزشی بخش ، گزارش صبحگاهی، ژورنال 

 هند داشت.در نهایت توسط اساتید بخش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.کالب و گراند راند شرکت فعال خوا
 بخش ریه •

در این بخش دستیاران بطور فعال و مداوم بیماران بخش ودرمانگاه را ویزیت می کنند شرح حال می گیرند و تحت 
روسیجرهاي مختلف نظارت اساتید بخش دستورات تشخیصی و درمانی را براي بیمار ثبت می کنند.در هنگام انجام پ

اعم از برونکوسکوپی و اسپیرومتري حضور خواهند داشت.اصول برخورد با هیپوکسی، هیپرکاپنی، اصول مراقبت از راه 
را آموزش خواهند دید. با اصول تشخیص و درمان نارسائی حاد و مزمن  ABGهوائی ، اصول اسپیرومتري، ونتیالتور و 

ژنتیک ریه که احیانا بیماریهاي عفونی راتقلید یا دچار عفونت می شوند آشنا و بیماریهاي مادرزادي و  ,CFتنفسی، 
 خواهند شد.

 بخش پیوند : •
 ,HSCTدر این بخش دستیاران بطور فعال و مداوم  بیمارانی که کاندید پیوند هستند ودهندگان پیوند 

 Solid  organ بخش دستورات تشخیصی و درمانی را براي  را قبل و بعد از پیوند را ویزیت می کنند و تحت نظارت اساتید
وباکتریائی مثل  CMV,HBVبیمار ثبت و پی گیري می نمایند.عفونتهاي قابل پیشگیري اعم از بیماري هاي ویروسی مثل 

TB  وقارچی را شناسائی و اقدام الزم جهت پیشگیري را انجام می دهند. برخورد با عفونت پیوند بخصوص عفونتهاي
پس زدن پیوند و عفونتها و برخورد با آن  GVHDارچی را در بخش آشنا می شوند.با تفاوت عالئم بالینی بیمارستانی و ق

،همچنین پی گیري پس از پیوند از نظر عفونتها در مرحله زودرس و دیر رس   و در راند آموزشی بخش ، گزارش صبحگاهی، 
ت. در نهایت توسط اساتید بخش مورد ارزیابی قرار خواهند ژورنال کالب و گراند راند و درمانگاه شرکت فعال خواهند داش

 گرفت.
 بخش سل :  •

در این بخش دستیاران بطور فعال و مداوم بیماران بخش ودرمانگاه را ویزیت می کنند و تحت نظارت اساتید بخش 
اروهاي ضد سل و عوارض آشنا می شوند. با د TBدستورات تشخیصی و درمانی را براي بیمار ثبت می کنند. با انواع مختلف 

داروئی آنها وچگونگی برخورد با آن آشنا می شوند. در راند آموزشی بخش ، گزارش صبحگاهی، ژورنال کالب و گراند راند 
 .شرکت فعال خواهند داشت.در نهایت توسط اساتید بخش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

• HIV/AIDS  : 
بیماران بخش ودرمانگاه را ویزیت می کنند و تحت نظارت اساتید بخش  در این بخش دستیاران بطور فعال و مداوم

آشنا  AIDSدستورات تشخیصی و درمانی را براي بیمار ثبت می کنند. با مشکالت عفونی و پیشگیري و درمان  بیماران با 
بخش ، گزارش  می شوند. با تستهاي آزمایشگاهی و عوارض داروئی داروهاي ایدز آشنا می شوند. در راند آموزشی

صبحگاهی، ژورنال کالب و گراند راند شرکت فعال خواهند داشت.در نهایت توسط اساتید بخش مورد ارزیابی قرار خواهند 
 گرفت.
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 :  بخش تصویر برداري •
در این بخش ، دستیاران بصورت فعال ، تحت نظارت استادان بخش از آرشیو تصاویر رادیولوژیک بیماري هاي عفونی 
از تصاویر بیماران مراجعه کننده بهره مند می شوند و آموزش دریافت می نمایند . بدیهی است که دستیاران در طول 

 ارتباط خود را با بخش رادیولوژي قطع نکرده و حسب مورد ، آموزش هاي الزم را دریافت می کنند . دوره خود 
 

 آزمایشگاه باکتریولوژیک :  •
در آزمایشگاه باکتریولوژیک دستیاران به طور فعال در فعالیتهاي روزانه شرکت می کنند.تحت نظارت کارشناسان و 

ک و میکروسکوپیک میکربها ، شناسائی رنگها و رنگ آمیزي میکربها، رنگ اساتید آزمایشگاه به شناسایی مورفولوژی
، ویدال ، کشت  2MEآمیزي ذیل نلسون، آشنائی با تستهاي آنزیمی و انجام این تستها، انجام رایت،کومبس رایت ، 

به آنتی مشغول خواهند شد. همینطور  PCR هوازي و بی هوازي خون ومایعات استریل بدن ، کشت مدفوع، انجام 
خواهندپرداخت. .در نهایت توسط اساتید بخش  MIC,MBCوانجام تستهاي Disc Diffusion,E-Testبیوگرام با روش 

 مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت
 

 آزمایشگاه ویروس شناسی :  •
اسان و در آزمایشگاه ویروس شناسی دستیاران به طور فعال در فعالیتهاي روزانه شرکت می کنند.تحت نظارت کارشن

آشنائی با کشت ، اساتید آزمایشگاه به شناسایی مورفولوژیک و میکروسکوپیک ویروسها خواهند پرداخت، کشت مایعات
 مشغول خواهند شد. در نهایت توسط اساتید بخش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت PCR ویروسی وانجام 

 

 آزمایشگاه قارچ شناسی و انگل شناسی : •
ناسی و انگل شناسی دستیاران به طور فعال در فعالیتهاي روزانه شرکت می کنند.تحت نظارت در آزمایشگاه قارچ ش

کارشناسان و اساتید آزمایشگاه به شناسایی مورفولوژیک و میکروسکوپیک قارچها و اسپور و انگلها و تخم انگلها 
ی با تستهاي آنزیمی و انجام این تستها، خواهند پرداخت، شناسائی رنگها و رنگ آمیزي قارچها، انگها و تخم آنها، آشنائ

مشغول خواهند شد. همینطور با آنتی بیوگرام داروهاي ضد قارچ  PCR کشت مایعات استریل بدن از نظر  قارچها وانجام 
 آشنا می شوند.در نهایت توسط اساتید بخش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

 
 :  آزمایشگاه ایمونولوژي •

وژي دستیاران به طور فعال در فعالیتهاي روزانه شرکت می کنند.تحت نظارت کارشناسان و اساتید در آزمایشگاهایمونول
و...خواهند  ,NBT,CD آزمایشگاه به شناسایی روشهاي انجام تستهاي ایمونولوژیک نظیر الکتروفورز ایمونوگلوبولینها،

 پرداخت. در نهایت توسط اساتید بخش مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 

 مرکز تحقیقات •
نوشتن پروپوزال پایان نامه و طرح تحقیقاتی وانجام طرح تحقیقاتی در حال اجرا و مورد عالقه دستیار و همینطور 

کار وتمرین در خصوص مسائل اپیدمیولوژیک -نوشتن مقاله و گرفتن پذیرش و چاپ آن تحت نظارت اساتید مرکز
 عفونتهاي بیمارستانی ونظایر آنکنترل -کنترل اپیدمی –،مسائل مبتنی بر شواهد 
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 :یه یا تخصصی بالینی عناوین دروس اعم از عمومی ،تخصصی پا
کودکان نلسون (آخرین چاپ)  بعنوان  مرجع عمومی بیماري هاي کودکان و کتاب بیماري هاي ي کتاب بیماري ها       -1

  ) بعنوان   مرجع  بیماري هاي تخصصی بالینی  محسوب میگردد.Feiginعفونی کودکان فیگین ( 
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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 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 

 
 INTRINSIC DISORDERS OF CELL MIGRATION  

Type 1 Leukocyte Adhesion Deficiency 

 عفونی کودکان تخصصیفوق رشته  برنامه آموزشی                                  ١٥
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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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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 

 
 
 BACTERIAL COMPOSITION AT SPECIFIC LOCATIONS  
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 از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود:
 در حوزه نوع دوستی -الف
 منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند. )1
 در مواجهه با بیماران  مختلف عدالت را رعایت کنند. )2
 نان توجه داشته باشند.در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی،  روانی واجتماعی آ )3
 در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند. )4
 به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند.  )5
 منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنند.  )6

 در حوزه وظیفه شناسی و مسئولیت -ب
 داشته باشند.نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی  )1
 به سواالت بیماران پاسخ دهند. )2
 اطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین شیوه در اختیار وي وهمراهان  قرار دهند. )3
 داشته باشند.سازنده  از دخالتهاي بی مورد در کارهمکاران پرهیز نمایندو با اعضاي تیم سالمت تعامل  )4
 ان احساس مسئولیت نمایند.  در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیمار )5
 براي مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند.  )6
در رابطه با پیشگیري از تشدید بیماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بیماري و نیز بهبود کیفیت زندگی بـه طـور    )7

 مناسب به بیماران آموزش دهند.
 درستکاريدر حوزه شرافت و  -ج
 راستگو باشند. )1
 درستکار باشند.  )2
 .رازدارباشند )3
 .حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند  )4

 در حوزه احترام به دیگران -د
 به عقاید، آداب ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند.   )1
 نام ومشخصات وي را با احترام یادکنند.بیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته ،  )2
 بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند.  به وقت  )3
 به همراهان بیمار،همکاران و کادر تیم درمانی احترام بگذارند. )4
 وضعیت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد. )5

 در حوزه تعالی شغلی -ه
 انتقاد پذیر باشند. )1
 ک بخواهند.محدودیت هاي علمی خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و کم )2
 به طور مستمر،دانش و توانمندیهاي خود را ارتقاءدهند. )3
 اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهاي علمی در دسترس انجام دهند.  )4
 استانداردهاي تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت کنند.   )5

 

 )ازدستیاران:Professionalismانتظارات اخالق حرفه اي (

I -اصول اخالق حرفه اي 

 عفونی کودکان تخصصیفوق رشته  برنامه آموزشی                                  ١٩
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ق حرفه اي در محیط هاي آموزشی با کمک استادان خود در جهت انتظار میرود، دستیاران، در راستاي تحکیم اخال
 اقدامات زیر تالش نمایند:

 
 مناسب : (Setting)کمک به فراهم کردن شرایط  فیزیکی 

در  فراهم ساختن شرایط مناسب براي انجام امور شخصی وخصوصی در محیط هاي آموزشی ودرمانی  نظیراستفاده از پرده و پاراوان •
 ات وغیرههنگام معاین

 حضور یک پرستار همجنس بیمار یا همراه محرم او در کلیه معاینات پزشکی در کنار پزشک (دستیار) و بیمار  •
 فراهم کردن سیستم هم اتاقی بیمار و همراه(مثالًمادروکودك در بخش هاي کودکان) •
ان ،استادان وفراگیران نظیر فراهم ساختن ایجاد محیط مناسب ،مطمئن وایمن متناسب با باور هاي دینی وفرهنگی بیماران ،همراه •

 محل نمازونیایش براي متقاضیان
 

 کمک به اصالح فرآیندهاي اجرایی :
همکاري با مدیران اجرایی بیمارستان در جهت اصالح فرآیندهاي اجرایی نظیر فرایند هاي جاري در بخش هاي پذیرش ، بستري ،  •

 که بیماران سردرگم نشوند و امور را به آسانی طی کنند. تامین دارو ، تجهیزات وترخیص بیماران به طوري
 تکریم مراجعین و کارکنان بیمارستان ها •
توجه به فرایندهاي اجرائی بیمارستان در جهت تسهیل ارائه ي خدمات ورفاه حداکثري بیماران وارائه ي پیشنهادات اصالحی به  •

 مدیران بیمارستان
 

 کمک به فراهم شدن جومناسب آموزشی :
 شارکت در ایجاد جو صمیمی و احترام آمیز در محیط هاي آموزشیم •
 تالش در جهت حذف هرگونه تهدید و تحقیر در محیط هاي آموزشی •
 همکاري هاي مناسب و موثربین بخشی و بین رشته اي  •
 سازمان دهی و مشارکت در کارهاي تیمی •
 راگیران دیگرتشویق به موقع عملکرد مناسب کارکنان، دستیاران سال پایین تر و ف •
 مشارکت در معرفی الگوها به مسئولین آموزشی •
 Role modelingمشارکت فعال در تقویت  •
 تالش در جهت تقویت ارتباطات بین فردي  •
 (Priming)مشارکت وهمکاري در تدوین ارائه ي دستورالعمل هاي آموزشی به فراگیران •
 ي تیم سالمترعایت حقوق مادي ،معنوي واجتماعی استادان،دانشجویان واعضا •

 ترویج راهبرد بیمار محوري :
حمایت از حقوق مادي ، معنوي و پزشکی بیماران اعم از جسمی ، روانی و اجتماعی (با هرنژاد ، مذهب ،سن ، جنس و طبقه اقتصادي  •

 اجتماعی) ، در تمام شرایط
 جلب اعتماد واطمینان بیمار در جهت رعایت حقوق وي •
 ان نظیر: پیش سالمی ، خوشرویی ، همدردي ، امید دادن ، و غیرهارتباط اجتماعی مناسب با بیمار •
 پاسخگویی با حوصله به سواالت بیماران در تمامی شرایط •
 تر و فراگیران دیگرآموزش نحوه ي پاسخگویی مناسب به سواالت بیماران به دستیاران سال پایین •

II - در محیط هاي آموزشیراهکارهاي عمومی براي اصالح فرآیند آموزش اخالق حرفه اي:  
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ران سال پایین تر ،  کارورز ، کارآموز و پرستار با نام و معرفی خود به عنوان  پزشک مسئول به بیمار، همچنین معرفی دستیا •
 مشخصات به بیماران

 پرسش از عادات غذایی ، خواب ، استحمام و تمایالت رفاهی بیماران و کمک به فراهم کردن شرایط مورد نیاز براي آن ها •
 توجه به بهداشت فردي بیماران. •
 آموزشی و کاريتوجه به کمیت و کیفیت غذاي بیماران در راند هاي  •
 توجه به نیاز هاي بیماران براي اعمال دفعی آسوده در راند هاي آموزشی و کاري با تاکید بر شرایط خصوصی آنان •
 درکلیه ي اقدامات تشخیصی ودرمانی  (Patient Safety)توجه به ایمنی بیمار  •
هر آیین و مذهب در بخش ، به ویژه ،براي بیماران در  کمک درفراهم کردن شرایط آسان براي نماز و نیایش کلیه بیماران متقاضی ، با •

 حال استراحت مطلق .
 احترام به شخصیت بیماران در کلیه شرایط . •
 پوشش مناسب بیماران در هنگام معاینات پزشکی •
 احترام و توجه به همراهان و خانواده بیماران •
قتصادي  ونوع پوشش بیمه اي بیماران و اجتناب از درخواست تجویز هرگونه دارو ، آزمایش و تجهیزات درمانی با توجه به وضعیت ا •

 آزمایشات گران قیمت غیرضروري
 استفاده مناسب از دفترچه و تسهیالت بیمه اي بیماران •
 ارتباط با واحدها و مراجع ذي صالح نظیر واحد مددکاري ، در باره رفع مشکالت قابل حل بیماران •
 نجام معاینات و کلیه پروسیجرهاي تشخیصی و درمانیاخذ اجازه و جلب رضایت بیماران براي ا •
 رعایت استقالل و آزادي بیماران در تصمیم گیري ها •
 خودداري از افشاي مسائل خصوصی (راز) بیماران   •
 مدت تقریبی بستري وغیره –ارئه ي اطالعات الزم به بیماران در باره ي مسائل تشخیصی درمانی نظیر :هزینه ها  •

 به معناي :  STEEPدرمجموع ،رعایت 
 به بیماران  (safe)ا رائه ي خدمات ایمن   -
 به بیماران  (Timely)ارائه ي خدمت به موقع   -
 به بیماران  (Expertise)ا رائه ي خدمت با علم وتجربه ي کافی    -
 به بیماران  (Efficient)ا رائه ي خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح   -
 در کلیه ي شرایط  (Patient Centered)ر  ودر نظر گرفتن محوریت بیما  -

 

 مشارکت و ترغیب آموزش و اطالع رسانی نکات مرتبط با اخالق :
 تر و فراگیران دیگرآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه اي به دستیاران سال پایین •
 مشارکت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستیاران سال پایین تر و دانشجویان •
تر و و مقررات اخالقی بخش به دستیاران سال پایین Dress Codeالع رسانی منشور حقوقی بیماران ، مقررات آموزش یا اط •

 فراگیران دیگر
اشاره مستمر به نکات اخالقی در کلیه فعالیت ها و فرآیند هاي آموزشی نظري و عملی نظیر : گزارشات صبحگاهی ، راندها ، کنفرانس  •

 ي عمل ها ، درمانگاه ها و اتاق ها
 نقد اخالقی فرآیندهاي جاري بخش در جلسات هفتگی با حضور استادان، دستیاران و فراگیران دیگر •
)پیش آمده در  ( Malpractices فراهم کردن شرایط بحث و موشکافی آموزشی در مورد کلیه سوء اقدامات و خطاهاي پزشکی  •

 جلسات هفتگی با حضور استادان، دستیاران و فراگیران دیگر
 شارکت دادن فراگیران رده هاي مختلف ، در برنامه هاي آموزش بیمارانم •

 جلب توجه مستمر دستیاران سال پایینتر و فراگیران دیگربه سایرموارد اخالقی ازجمله :
 برخورد احترام آمیز با نسوج ، اعم از مرده یا زنده •
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 برخورد احترام آمیز با اجساد فوت شدگان •
 گانهمدردي با خانواده فوت شد •
 نگهداري و حفظ اعضاي بدن بیماران ، عملکرد طبیعی اندام ها و حفظ زیبایی بیماران تا حدي که دانش و فناوري روز اجازه می دهد •
 احترام به حقوق جنین ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرایطی که مجوز اخالقی و شرعی براي ختم حاملگی نیست •
یماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگیري از از دست رفتن شانس بیمار براي اهمیت دادن به وقت هاي طالیی کمک به ب •

 زندگی یا حفظ اعضاي بدن خود
 تجویز منطقی دارو و در خواست هاي پارا کلینیک •
 در کلیه ي تصمیم گیري هاي بالینی ، تجویز ها واقدامات تشخیصی درمانی  Clinical Governanceرعایت  •

 پایش و نظارت  مستمر فراگیران :
تومور بورد  ñکشیک هاي شبانه  ñدرمانگاه  ñراندهاي کاري و آموزشی  ñحضور در کلیه برنامه هاي آموزشی ( گزارشات صبحگاهی  •

ñ  سی پی سیñ  ، و غیره ) و نظارت بر حضور سایر فراگیران از طریق واگذاري مسئولیت ، پیگیري تلفنی و حضوردر کشیک ها
 ها و اورژانس ها و نظایر آن ، به منظور ایجاد تدریجی مسئولیت پذیري اجتماعی  در خود وفراگیران دیگرسرکشی به درمانگاه 

 حضور به موقع بر بالین بیماران اورژانس •
توجه به عملکرد عمومی خود و فراگیران دیگرنظیر ( عملکرد ارتباطی اجتماعی ، نحوه پوشش ، نظم  و انضباط ) از طریق رعایت  •

 ، ارائه بازخورد به فراگیران دیگر وتاکید بر الگو بودن خود  Dress Code مقررات 
توجه اکید به عملکرد تخصصی خود و فراگیران دیگرنظیر( اخذ شرح حال ومعاینات تخصصی بیماران ، درخواست منطقی آزمایشات ،  •

تشخیص بیماري ، تصمیم گیري هاي بالینی ، تجویز تفسیر و ادغام یافته ها ي بالینی و پارا کلینیکی ، استنتاج و قضاوت بالینی ، 
منطقی دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درمانی ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشکی ، ارجاع بیماران ، اقدامات پژوهشی ، استفاده از 

جلب نظارت مستقیم استادان رایانه و نرم افزار هاي تخصصی و پیگیري بیماران ) از طریق اهمیت دادن به تکمیل مستمرالگ بوك و 
  (Malpractices )به منظور کاستن از فراوانی سوء عملکرد ها و خطاهاي پزشکی

 هاي کمیته اخالق در پژوهش .بر اساس دستوالعمل   رعایت اخالق پژوهشی در تدوین پایان نامه ها •
 به آن تسلط ندارند. اجتناب اکید از انجام تحقیقات به خرج بیماران وانجام روش هایی که دستیاران •
 اهمیت دادن به نحوه تکمیل و تنظیم پرونده ها ي پزشکی ، به طوري که در حال حاضر و آینده به سهولت قابل استفاده باشند .  •

 
 

 

تاًکید بر پاسداري از کاربرد مناسب آنتی بیوتیک در درمان عفونتها به عنوان یک میراث گرانبها ،به منظور جلوگیري  •
 اومت هاي میکروبی  .ازگسترش مق

 حتی در مواردي که منشاٌعفونت صد در صد به اثبات رسیده است .(Stigma)جلوگیري از اشاعه انگ      •
وتالش مضاعف حفظ سالمت آنها به عنوان CNSتوجه به حساس بودن اعضاي حیاتی کودکان به ویژه در عفونتهاي   •

 سرمایه هاي آینده کشور .
   Child abuseز وقوعنظارت مستمر بر پیشگیري ا •

 توضیحات :
 (طراحی وارائه ي فرا یندها) است .  Priming و Role modelingاي ، * شیوه اصلی آموزش اخالق حرفه

درجه توسط اعضاي هیئت  360از طریق وارزیابی Log book*عملکرد اخالقی دستیاران ،از راه نظارت مستمر بوسیله ارزیابی 
 علمی گروه انجام می شود.

 بخش موظف است ،در موضوعات مورد نیاز ،براي آموزش نظري وعملی دستیاران و فراگیران دیگر برنامه ریزي نماید.*
 *مناسب است ،یکی از اعضاي هیئت علمی بخش ،به عنوان مسئول اجراي بهینه ي مفادفوق تعیین گردد.

III- اي مرتبط با رشتهنکات اختصاصی اخالق حرفه : 
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                             :References:منابع درسی که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است 

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  توضیح
وجود،توسط مدرمواردي که طبق مقررات ،آزمون هاي ارتقا وپایانی انجام می شود ،منابع آزمونهابر اساس آئین نامه هاي  )1

  .اجراي این برنامه راهنمایی است براي ذکرشده دراین صفحه د ومنابعتعیین خواهد ش هیئت ممتحنه دوره
 شده در دسترس است . ) در مورد کتب ، منظور آخرین نسخه چاپ2
 شوند .) در مورد مجالت ، منظور مجالتی است که در طول دوره دستیاري منتشر می3
 
 

 

 

 کتب اصلی: -الف
 Feiginبیماري هاي عفونی کودکان تالیف  -1

 Moffetبیماري هاي عفونی کودکان تالیف  -2
 Mandelاي کودکان کتاب مباحث مربوط به بیماریه-3
 )  Red bookکتاب گزارش آکادمی عفونی کودکان آمریکا (  -4
 Krugmanبیماري هاي عفونی  -5
 Remingtonبیماري هاي عفونی  -6
  Nelsonهاي کودکان بیماري-7
 

 مجالت اصلی: -ب
 )  Pediatricsمجله کودکان (  -1
 )  Pediatrics infectious diseases journalمجله بیماري هاي عفونی کودکان (  -2
 راهنماها و دستورالعمل هاي کشوري مرتبط با بیماري هاي عفونی کودکان  -3
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                                                                              :Student Assessmentارزیابی دستیار:
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           :شرح وظایف دستیاران
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 * برگزاري آزمون هاي متوالی در طول دوره 
و بعد از سال  %60) جهت ارتقا از سال اول به دوم با حداقل نمره  OSCEن کتبی و شفاهی ( بصورت برگزاري امتحا •

  %070دوم جهت معرفی به امتحان پایان دوره با حداقل نمره 
 ) در امتحان بورد پس از خاتمه دوره  OSCEامتحان کتبی و شفاهی ( بصورت  •
 فوق تخصصی عفونی کودکانتحنه رشته هیات ممبررسی پایان نامه تحقیقاتی توسط اعضاي  •
  

 :(Periods of Assessment)ب : دفعات ارزیابی
 * مستمر ( کوئیزهاي متعدد ـ ارزیابی از طریق الگ بوك ) 

 * سالیانه 
 * آزمون نهایی 

 Portfollio*ارزیابی مستمر 
 

 مقررات آموزشی عمومی : 
بعدازظهر است مگر در موارد نیاز که باید با مدیر برنامه  16صبح تا  7ساعات معمولی کاري بخش از ساعت  •

 هماهنگ شود .
 هماهنگی مسئول مربوطه انجام می شود . هرگونه غیبت ، تاخیر و خروج از بخش با  •
رعایت اخالق پزشکی در برخورد با بیماران و همراهان و همچنین در برخورد با همکاران پزشک و پیراپزشک  •

 و دیگر پرسنل 
 در روز اول ورود به هر بخش  On service noteنوشتن  •
رت روزانه و در صورت بدحال بودن بیمار در پرونده بیمار بصو Progress noteمعاینه روزانه بیمار و نوشتن  •

 با فواصل کوتاهتر ـ با امضا و نام پزشک 
 در پرونده بیماران در پایان هر بخش  Off service noteنوشتن  •
 شرکت فعال در چرخش هاي بالینی روزانه . •
 شناخت کامل بیمار ، سیر بیماري او و مطالعه در مورد بیماري و تشخیص هاي افتراقی آن •
 بودن از نتایج آزمایشات ، وضعیت تغذیه ، میزان سرم و داروهاي دریافتی بیمار  آگاه •
 اطالع از عوارض داروهایی که بیمار دریافت می نماید .  •
 شرکت فعال و اظهارنظر در مورد تصمیمات درمانی و یا آزمایشگاهی  •
 آموزش دادن به بیمار ، همراه بیمار و پرسنل بخش در موضوعات موردنیاز   •
 ارائه پیشنهادات ، براي بهتر نمودن خدمات به بیماران و بهتر کردن وضعیت آموزشی بخش •
هاي Guidelineتوجه کامل به برنامه آموزش هفتگی و حضور در راندهاي آموزشی بخش و مطالعه و اجراي  •

 بیماري هاي مهم موجود در بخش 
 شرکت فعال در سایر برنامه هاي آموزشی بخش  •

 
  دستیاراناختصاصی مقررات آموزشی 

 درج دستورات پزشکی در پرونده ها همراه با تاریخ ، ساعت ، مهر و امضا  •
 درخواست آزمایشات موردنیاز   •
، پلور ، پریتوئن و یا مایع سینوویال گرفته می شود بصورت  CSFکلیه نمونه هاي آزمایشگاهی که از مایع  •

 پرونده درج می شود . اورژانس در بخش رنگ آمیزي گرم شده و نتیجه آن در 
 بازبینی دستورات پرونده ها یک روز در هفته  •
 انجام مشاورات پزشکی زیرنظر استاد مربوطه  •
 روز در ماه  10شرکت در برنامه هاي آنکالی ، حداقل  •
 ویزیت بیماران در روزهاي تعطیل ، طبق برنامه بخش  •
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  رتبه )  :–گرایش –اقل هیئت علمی مورد نیاز (تعداد حد

 
 

 براي اجراي برنامه : مورد نیازه یا آموزش دید دیدهدورهکارکنان 
 
 

 مورد نیاز: تخصصی  فضاهاي

 
 
 

 

 

 :در سال  مورد نیاز هاي اصلیيتعداد بیمارحداقل  تنوع و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :براي تربیت یک دستیار ورودي  تعداد تخت مورد نیاز

 
 

 

 تجهیزات تخصصی لیست شوند) ( لطفاً مورد نیاز: تجهیزات تخصصی

 

 
 

 دانشیار باشند.نفریا دو  و استادیک نفر از آنها  حداقل معتبر که مربوطه سه نفر هیات علمی با مدرك فوق تخصصی
 

 کارکنان روتین بخش 
 

 ره که باید در دانشگاه مجري در دسترس باشند عبارتند از : فضاهاي تخصصی موردنیاز این دو
بخش هاي بستري کودکان و ترجیحاً نوجوانان ـ درمانگاه هاي تخصصی ـ اتاق انجام پروسیجر ـ بخش هاي بیماري 

ـ ـ رادیولوژي کودکان ـ آزمایشگاه هاي باکتریولوژي  HIV/AIDSهاي عفونی بالغین ـ ایمونولوژي ـ پیوند ـ سل ـ 
 ویروس شناسی ـ انگل شناسی ـ قارچ شناسی ـ ایمونولوژي و مرکز تحقیقات بیماري هاي عفونی کودکان.

 

ست آزمایش مغز استخوان ، ست هاي کامل تخت و الکرهاي بستري بیمار ، وسایل معاینه بیمار ، ست جراحی هاي کوچک و 
 ،ترجیحاً اطاق با فشار منفی(ترالی ) احیا بیماران ، نبوالیزر ، پالس اکسی متر ، رسپیراتور ، دستگاه مانیتورینگ قلبی

 

 

 تعداد  بیماري 
 400 فسی (بستري وسرپائی)بیماریهاي عفونی تن

 200 بیماریهاي عفونی گوارش وکبد (بستري وسرپائی)
 200 بیماري هاي سیستمیک تب دار(بستري وسرپائی)

 50 عفونتهاي دستگاه اعصاب
HIV/AIDS 10 

 50 بیماریهاي عفونی در بیماران مبتال به نقایص ایمنی دیگر وپیوند
 100 بیماري هاي گرمسیري شایع 

 50 ت هاي مفاصل و استخوان عفون
 

       تخت براي هر دستیار8
 توضیح:درارزشیابی هابر اساس کل دستیاران موجود بخش مدنظر قرار خواهدگرفت.
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  مورد نیاز : یا تخصص هاي خصصیرشته هاي ت

 

 
 

 که مجاز به اجراي برنامه هستند:ییمعیارهاي دانشگاهها

 
 
 
 

 نقش دانش آموختگان در سیستم ارجاع و پزشکی خانواده:
  

 

 
 

فوق -کلینیکال وآناتومیکال پاتولوژي–رادیولوژي-آلرژي وایمونولوژي -:بیماریهاي عفونی وگرمسیري بالغینالف:رشته ها
 وفوق تخصص نوزادان–نورولوژي کودکان -خون وانکولوژي-نفرولوژي–تخصص هاي گوارش

 

 ،فوق تخصص ریه ،فوق تخصص روماتولوژيمتختصصین آزمایشگاهیص ها:ب:تخص
 

 دانشگاهی مجاز به راه اندازي این برنامه است که داراي ویژگی هاي زیر باشد : 
 * داراي دوره تخصصی مورد تائید قطعی در رشته کودکان  باشد . 

 یل داشته باشد . صالتح دوره ، در دوره کودکان فارغ 10* حداقل 
 واجد حداقل هاي مندرج در این برنامه باشد . 

 

 ارجاع می باشند. 3دانش آموختگان این رشته در سطح 
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 :(Program Evaluation)ارزشیابی برنامه
 :شرایط ارزشیابی برنامه -الف   
 
 
 

 :شیوه ارزشیابی برنامه-ب

 
 
 

 :ارزشیابی برنامه متولی-ج

 
 
 :برنامه نحوه باز نگري-د

 
 
 
 
 

 

 :ارزشیابی برنامه شاخص ها ومعیارهاي پیشنهادي گروه براي-ه

 
 
 
 

 این برنامه در شرایط زیر ارز شیابی خواهد شد:
 هسال از اجراي دور 3حداکثر  گذشت-1
 تصمیم سیاستگذاران اصلی مرتبط با برنامه-2
 

 ز قبل تدوین شدهنظر سنجی از هیئت علمی درگیر برنامه،دستیاران ودانش آموختگان با پرسشنامه هاي ا •
 استفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیر خانه •

کی وتخصصی با همکاري کمیته تدوین متولی ارزشیابی برنامه ،واحد ارزشیابی واعتبار بخشی دبیرخانه شوراي آموزش پزش
 برنامه است

 مراحل باز نگري این برنامه به ترتیب زیر است :
 گرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجی ،تحقیقات تطبیقی وعرصه اي ،پیشنهادات ونظرات صاحبنظران •
 یر خانه جهت تشکیل کمیته تدوین برنامهدر خواست از دب •
 طرح اطالعات گردآوري شده د رکمیته تدوین برنامه  •
 بازنگري در قسمتهاي مورد نیاز برنامه وارائه پیش نویش برنامه جدید به کمیسیون تدوین وبرنامه ریزي آموزشی •

 شاخص ها ومعیارهاي ملحوظ شده در چارچوب ارزشیابی برنامه دبیرخانه (چک لیست پیوست )مورد قبول است
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 هاي آموزشیاستانداردهاي ضروري برنامه
 مورد ارزیابی در دسترس اعضاي هیئت علمی ودستیاران قرار گرفته باشد. يبرنامهضروري است ، *

 هاي مجري رعایت شود .  ي مورد ارزیابی مندرج است ، توسط دانشگاهکه در برنامه ورهطول د* ضروري است ، 

 ي مورد ارزیابی با شرایط مندرج در برنامه منطبق باشد . به دوره دستیاران ورودي* ضروري است ، شرایط 

 ، در دوره با ظرفیت مصوب منطبق باشد . ظرفیت پذیرش دستیار* ضروري است ، 

 بینی شده است باشد .  که در برنامه پیش حدود نیاز کلی کشورت ، ظرفیت پذیرش دستیار در راستاي تامین * ضروري اس

ي مـورد ارزیـابی در اختیـار    هاي عمومی و اختصاصی منـدرج در برنامـه  قابل قبولی ، منطق با توانمندي بوكالگ * ضروري است دستیاران

 داشته باشند . 

 تکمیل و توسط استادان مربوطه پایش و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گردد.  به طور مستمریاران بوك دست* ضروري است ، الگ

بوك را بر اساس تعداد مندرج در برنامه انجام داده باشند و در الگ پروسیجرهاي الزم* ضروري است ، دستیاران بر حسب سال دستیاري ، 

 انده باشند .خود ثبت نموده و به امضاي استادان ناظر رس

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

داشته ، وظایف خود را تحـت نظـر    درمانگاه حضور فعال* ضروري است ، دستیاران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه در 

 در دسترس باشد .   هاي هفتگی یا ماهانه درمانگاهبرنامهانجام دهند و  استادان ویا دستیاران سال باالتر

هاي جراحی ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظر استادان ودستیاران سـال بـاالتر   * ضروري است ، دستیاران دوره

هـاي  ي هفتگی یا ماهانه اتاقبرنامهد اشته باشند و  فعالاتاقهاي پروسیجر حضور ودستیاران دوره ها ي غیر جراحی در  عمل اتاقدر 

 در دسترس باشد . عمل

بخشـی ، مشـارکت در   هـاي درون هاي گـزارش صـبحگاهی ، کنفـرانس   ي تنظیمی بخش ، در برنامه* ضروري است ، دستیاران ، طبق برنامه

در دسـترس   هاها یا آنکالیي هفتگی یا ماهانه کشیکبرنامهو  ها حضور فعال داشته باشندها یا آنکالیتر و کشیکهاي پایینآموزش رده

 باشد .  
هاي کاري یـا آموزشـی بیمـاران بسـتري     هاي راندهاي آموزشی ، ویزیتي تنظیمی بخش ، در برنامه* ضروري است ، دستیاران ، طبق برنامه

 حضور فعال داشته باشند .

 ه توسط دستیاران ، مورد تائید گروه ارزیاب باشد .  شدتکمیل هاي پزشکیکیفیت پرونده* ضروري است ، 

مندر ج در برنامه را گذرانده و از رئـیس بخـش مربوطـه گـواهی      هاي چرخشیبخش* ضروري است ، دستیاران بر حسب سال دستیاري ، 

 دریافت نموده باشند ومستندات آن به رویت گروه ارزیاب رسانده شود..  

شده وجود داشته باشد و ریزيو برنامه شدهبینیهاي علمی از قبل پیشهمکاريهاي چرخشی بخش* ضروري است ، بین بخش اصلی و 

 ها باشند ، در دسترس باشد .  مستنداتی که مبین این همکاري
 را رعایت نمایند .   Dress code* ضروري است ، دستیاران مقررات 

 د و به آن عمل نمایند و عمل آنها مورد تائید گروه ارزیاب قرار گیرد .آگاه باشن منشور حقوق بیماران* ضروري است ، دستیاران از 

 اعم از کتب و مجالت موردنیاز دستیاران و هیات علمی ، در قفسه کتاب بخش اصلی در دسترس آنان باشد .   منابع درسی* ضروري است ، 

قرار گیرندومستندات آن بـه گـروه ارزیـاب ارائـه      ارزیابیورد هاي مندرج در برنامه ، م* ضروري است ، دستیاران در طول دوره خود به روش

 شود. 

 مشارکت داشته باشند . ي پژوهشیبرنامه* ضروري است ، دستیاران در طول دوره خود ، حداقل در یک 
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اي چرخشـی ،  هـ هـاي بخـش  ها ، گواهیتشکیل شود و نتایج ارزیابی پرونده آموزشی* ضروري است ، در بخش اصلی براي کلیه دستیاران 

 تشویقات ،تذکرات ومستندات ضروري دیگر در آن نگهداري شود . 

ي مندرج در برنامه در اختیـار  را بر اساس تعداد ، گرایش و رتبه هیات علمی موردنیاز* ضروري است ، بخش براي تربیت دستیاران دوره ، 

 داشته باشد و مستندات آن در اختیار گروه ارزیاب قرار گیرد .

 را طبق موارد مندرج در برنامه در اختیار داشته باشد . دیده موردنیازکارکنان دورهي است ، بخش براي تربیت دستیاران دوره ، * ضرور

را از قبیـل : کـالس درس اختصاصـی ، قفسـه کتـاب اختصاصـی در بخـش و         فضاهاي آموزشی عمومی موردنیاز* ضروري اسـت ، دوره  

 کامپیوتر و سیستم بایگانی علمی در اختیار داشته باشد .   کتابخانه عمومی بیمارستان ، مرکز

 را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح  دانشگاه در اختیار داشته باشند . فضاهاي تخصصی موردنیاز* ضروري است ، دوره ، 

دستیاران ، بر اساس مـوارد منـدرج در    کننده به بیمارستان محل تحصیلبستري و سرپایی مراجعه تعداد و تنوع بیماران* ضروري است ، 

 برنامه باشند .  

 ( در صورت نیاز دوره ) در اختیار باشد .تخت بستري فعال   شده در برنامه ،بینی* ضروري است ، به ازاي هر دستیار به تعداد پیش

اشد و کیفیت تجهیزات ،مورد تائید گروه ارزیاب مندرج در برنامه در اختیار مجریان برنامه قرار گرفته ب تجهیزات موردنیاز* ضروري است ، 

 باشد .

 حوزه ي ارزشیابی واعتباربخشی دبر خانهباشند .   مورد تائید قطعیهاي چرخشی ، * ضروري است ، بخش

 باشد .   هاي مندرج در برنامهمالك* ضروري است ، دانشگاه ذیربط ، واجد 

 

ریزي آموزشی قرار گرفته و جهت پیگیري و اجرا در اختیار واحد میسیون تدوین و برنامهمورد تصویب ک موضوع ، 31استانداردهاي فوق ، در 

هـاي  شود . ضمناً یک نسـخه از آن در انتهـاي کلیـه برنامـه    ارزشیابی و اعتباربخشی دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی قرار داده می
 مصوب آورده خواهد شد .  

 
 خصصیدبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و ت

 ریزي آموزشیکمیسیون تدوین و برنامه         
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 منابع مورد استفاده براي تهیه این سند

آموزش پزشکی و تخصصی ـ کمیسیون تدوین و برنامه  دبیرخانه شوراي ـ راهنماي تدوین برنامه دوره هاي فوق تخصصی-1
 1388ریزي آموزشی ـ سال 

 تاب عمومی  : کتاب درسی بیماري هاي کودکان نلسون =ک2

 .(ایمونولوژي ......).اردبخش پایه به صورت چرخشی حضورددستیار در آن کتب تخصصی پایه :کتب مرجع بخش هایی که -3

 ، آخرین چاپ ، بجز فصول زیر : ;Feigin کتاب بیماري هاي عفونی کودکان  -4

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 

                                               آخرین چاپ  : mandell فصول زیر از کتاب بیماري هاي  عفونی -٤

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  

 تمام فصول کتاب آکادمی کودکان امریکا ، آخرین چاپ-5
  Torch   diseases، مباحث مرتبط با  Rumingtonکتب بیماري هاي عفونی کودکان  -6
 آخرین چاپ   Moffetکتاب بیماري هاي عفونی کودکان -7
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 :...............................................تخصصی رشته فوقبرنامه آموزشی 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی:...............................................

 :...............................................................تخصصی رشته فوقنام و نام خانوادگی مدیر برنامه آموزشی 

 چک لیست ارزشیابی برنامه
 معیار مورد انتظار روش هادادهمنبع گردآوري سوال ردیف

آیا برنامه، در اختیار همه اعضاي هیئت علمی و دستیاران قرار  1
 رفته است؟ گ

 <80% پرسشنامه اساتید -دستیاران 

 <80% مشاهده مستندات آیا محتواي برنامه، اطالع رسانی کافی شده است؟ 2

 <50% پرسشنامه اساتید -دستیاران آیا اعضاي هیئت علمی و دستیاران از اجزاي برنامه آگاهی دارند؟ 3

دانشکده از آن آیا در طول اجراي برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه و  4
 حمایت کرده است؟

تایید اساتید و 
 مدیران

مصاحبه و 
 مشاهده

%70> 

 <80% پرسشنامه ارزیابی فرایند آیا باورها و ارزشها در طول اجراي برنامه رعایت شده است؟ 5

 <70% پرسشنامه ارزیابی فرایند آیا اجراي برنامه رشته را به دورنما نزدیک کرده است؟  6

 <70% نامهسشپر Out comeارزیابی رشته در بعد آموزشی تحقق یافته است؟ آیا رسالت 7

آیا وضعیت تولید علم و نشر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما  8
 بوده است؟

 + (بلی) مشاهده ارزیابی مقاالت

ارزیابی عملکرد  آیا پیامدهاي پیش بینی شده در برنامه تحقق یافته اند؟  9
 دستیاران

 <80% امهپرسشن

 100% مشاهده مستندات آیا براي اجراي برنامه، هیئت علمی الزم وجود دارد؟  10

 100% مشاهده مستندات آیا تنوع بیماران براي آموزش و پژوهش در رشته کافی بوده است؟ 11

 100% مشاهده ارزیابی تجهیزات آیا تجهیزات تخصصی پیش بینی شده در اختیار قرار گرفته است؟  12

آیا عرصه ها، بخش ها و واحدهاي آموزشی ضروري براي اجراي  13
 برنامه فراهم شده است؟

 100% مشاهده ارزیابی عرصه ها

 <50% مصاحبه دستیاران میزان استفاده از روشهاي فعال آموزشی چقدربوده است؟ 14

 <80% مشاهده مستندات و برنامه ها آیا محتواي آموزشی رعایت شده است؟ 15

میزان رعایت ساختار دوره و رعایت بخشهاي چرخشی چقدر بوده  16
 است؟ 

 <80% مصاحبه دستیاران

 <90% مصاحبه بیماران –اساتید  آیا رعایت انتظارات اخالقی رضایت بخش بوده است؟ 17

 100% مشاهده مستندات آیا منابع تعیین شده در دسترس دستیاران قرار دارد؟  18

 <80% مشاهده مستندات ق برنامه ارزیابی شده اند؟ آیا دستیاران مطاب 19
 <70% پرسشنامه اساتید-دستیاران میزان رضایت دستیاران و استادان از برنامه؟  20
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 صورتجلسه
به تصویب رسـید و بـه   ......................  ، با تالش امضا کنندگان زیر،در تاریخ کودکان عفونی فوق تخصصیرشته  آموزشیبرنامه 

 عنوان سند در دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی نگهداري می شود.
 

 :  حاضردر جلسهاسامی اعضاي 

 امضا سمت نام و نام خانوادگی
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	اسامي همكاران کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی :

