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 آيين نامه ي شرح وظايف كارورزان دوره ي دكتراي عمومي پزشكي

كارورز پزشكي به دانشجوي مرحله ي پاياني دكتراي عمومي پزشكي اطالق مي شود كه آموزش هاي نظري و دوره عملي 

انده باشد و مجاز به كاربرد آموخته هاي قبلي، تحت نظارت اعضا هيات علمي، براي كسب مهارت هاي كارآموزي را به پايان رس

مسؤوليت كارورزان در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رييس آن بخش و در . حرفه اي براي اخذ مدرك دكتراي پزشكي است

تشخيص . يار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان استساعات كشيك با پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دست

موارد اورژانس در اين آيين نامه بر عهده ي پزشك معالج و در ساعات كشيك بر عهده ي پزشك معالج كشيك يا عضو هيات 

پزشك معالج به عضو هيات علمي كه بيمار تحت نظارت وي در . علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است

  .گردد مارستان بستري مي شود اطالق ميبي

  :شرح وظايف كارورز مطابق بندهاي زير است

  :كليات–الف

  .حفظ و رعايت شؤون شرعي و اخالق پزشكي در كليه ي ساعات حضور در بيمارستان. 1

  .رعايت مقررات داخل گروه يا بخش، بيمارستان، دانشكده و دانشگاه. 2

  رات ابالغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيرعايت مفاد آيين نامه ها و مقر. 3

  :مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي –پ 

اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني، ارزيابي و طرح برنامه تشخيصي درماني از كليه ي بيماران بستري مربوط به خود در . 4

  .اوقات عادي و كشيك و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسب

  .ويزيت بيماران بستري مربوط در بخش، قبل از پزشك معالج يا دستيار. 5

و بررسي آخرين گزارش هاي پاراكلينيكي ) به شكل غير حضوري مگر در موارد اورژانس(پي گيري دريافت جواب آزمايشات . 6

  .بيمار

  .نوشتن برگه ي سير بيماري. 7

  .ستيارنوشتن دستورات پزشكي تحت نظارت پزشك معالج يا د. 8

  (on-and off-service notes)نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و پايان هر دوره. 9

  .نوشتن خالصه ي پرونده زيرنظر پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش. 10
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  .نوشتن برگه ي مشاوره با نظر پزشك معالج يا دستيار مسؤول در بخش. 11

، راديوگرافي، سونوگرافي، آندروسكوپي، آنژيوگرافي MRI,CT Scan[1]جملهنوشتن برگه هاي درخواست تصويربرداري از . 12

به نگارش  و كليه ي برگه هاي درخواست پاراكلينيك ديگر، در صورتي كه برابر مقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز

  .شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد

  CPR.[2]حضور با بالين بيماراني كه احيا مي شوند و انجام. 13

و هر بيماري كه در بخش نياز به ويزيت مجدد داشته حضور بر بالين بيماران بدحال و آنهايي كه نياز به مراقبت ويژه دارند . 14

  .باشند

كنترل عالئم حياتي و مراقبت از بيماران پس از انجام اقدامات تشخيصي تهاجمي نظير بيوپسي كبد، بيوپسي كليه، يا كساني . 15

تحت نظارت پزشك معالج يا كه براي آنها تست هاي خطير نظير محروميت از آب يا تست تحمل گلوكز و انسولين انجام مي شود، 

  .دستيار مسؤول در بخش

همراهي با بيماران بدحال كه عالئم حياتي بي ثبات داشته باشند و بيماراني كه نياز به مراقبت هاي خاص پزشكي دارند و . 16

پزشك معالج يا دستيار  امكان بروز عارضه اي آنها را تهديد مي كند، در انتقال به بخش هاي ديگرو يا ساير بيمارستان هاي با نظر

  .ارشد كشيك

  :درماني–اقدامات تشخيصي–پ

  :انجام اقدامات زير بر عهده ي كارورز مي باشد. 17

گذاشتن لوله ي معده؛ گذاشتن سوند ادراري در بيماران ترجيحا هم جنس به جز در شيرخواران؛ گرفتن گازهاي خون 

؛ تهيه ي الم خون محيطي؛ نمونه برداري از زخم ها؛ نمونه گيري براي كشت گلو؛ بخيه زدن و كشيدن بخيه؛ (ABG)[3]شرياني

و نوشتن آن در پرونده؛ انجام پانسمان هايي كه نياز به دبريدمان، ECG[5]آن؛ تفسير مقدماتي و خواندنPPD[4]انجام تست

اشند؛ انجام شست و شوي و يا بخيه مجدد طبق نظر پزشك معالج دارند و يا عفوني شده ب) غير روتين(شست و شوي تخصصي 

  .گوش؛ تامپون قدامي بيني، چك كردن مشخصات كيسه خون يا فرآورده خوني براي تزريق خون يا فرآورده به بيمار

  :انجام امور زير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيم پزشك معالج يا دستيار بر عهدة كارورز مي باشد. 18

؛ گرفتن زايمان واژينال؛ انجام اينداكشن در airwayخود؛ گذاشتن لوله ي تراشه ونوشتن نسخه هاي دارويي بيماران بستري 

، كورتاژ، خارج كردن جسم IUD[7]و انقباضات رحم و حركات جنين؛ گذاشتن(FHR)[6]زايمان؛ كنترل ضربان قلب جنين

خارجي از گوش، حلق، بيني و چشم؛ كوتر خون ريزي بيني؛ كارگذاري كشش پوستي؛ آتل گيري؛ گچ گيري ساده؛ انجام 

و (intrathecal)؛ آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان؛ پونكسيون مفصل زانو؛ تزريق داخل نخاعي(LP)[8]پونكسيون لومبار

، تخليه ي ingrowing nail)ختنه، برداشتن توده هاي سطحي، خارج كردن(داخل مفصل؛ انجام جراحي هاي سرپايي ساده 

؛ تزريق داروهاي colon washoutمايع آسيت و پلور؛(tap)؛ كشيدنchest tubeوبيك؛ گذاشتنآبسه؛ نمونه گيري سوپراپ

خطرناك؛ تعويض لوله ي نفروستومي يا سيستوستومي؛ درناژ سوپراپوبيك مثانه؛ گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در 
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درماني تهاجمي ديگر كه ممكن است در برنامه تعويض خون نوزادان؛ سونداژ ادراري شيرخواران؛ كات دان و هر اقدام تشخيصي 

  .آموزشي كارورزان پيشنهاد شده باشد

ماه و به تعيين معاونت آموزشي دانشكده  6انجام امور زير به منظور كسب مهارت تنها در دو دوره كارورزي حداكثر به مدت . 19

چنانچه در دانشكده اي (يا دستيار ارشد كشيك  بر عهده ي كارورز مي باشد، مگر در موارد اورژانس به تشخيص پزشك معالج

  ):اين مهارت ها در دوره كارآموزي كسب شده باشد به تشخيص دانشكده كارورزان از انجام اين وظيفه معاف مي باشند

؛ نمونه گيري براي كشت خون؛ (venous blood sampling)؛ نمونه گيري وريدي(IV cannulation)تزريق؛ رگ گيري

انسمان ساده؛ رنگ آميزي گرم؛ تفسير ميكروسكوپي نمونه ي ادرار و الم خون محيطي؛ ساكشن ترشحات حلق و ؛ پECGگرفتن

  .لوله تراشه؛ فيزيوتراپي تنفسي

  :انجام امور زير تنها در موارد ضروري و اورژانس به تشخيص پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك بر عهدة كارورز مي باشد. 20

؛ گرفتن نمونه از ترشحات معده؛ باز كردن گچ؛ فلبوتومي؛ نوشتن برگه هاي Intake/outputحياتي و كنترل و چارت عالئم

حضوري جواب اقدامات . درخواست پاراكلينيك كه نياز به نگارش شرح حال ندارند؛ انتقال نمونه به آزمايشگاه؛ پي گيري

بر بالين بيمار؛ شيمي (standby)زدن؛ حضور پيوستهپاراكلينيك؛ همراهي بيماران به قسمت هاي ديگر بيمارستان؛ آمبو 

  درماني؛ انتقال بسته هاي خون

  شركت در همايش هاي آموزشي–ت

  .حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالج يا دستيار بخش. 21

زشك معالج يا دستيار و نوشتن شركت در درمانگاه طبق برنامه ي تعيين شده و گرفتن شرح حال، انجام معاينه و معرفي به پ. 22

  .نسخه با نظارت پزشك معالج يا دستيار

  .شركت در راندهاي تحويلي و سپردن بيماران خطير به كارورز كشيك بعد. 23

شركت منظم و فعال در كليه ي جلسات آموزشي بخش شامل گزارش صبحگاهي، كنفرانس هاي علمي، كالس . 24

هاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي مگر در مواردي كه به علت حضور در ، اتاق هاي عمل، راندmanagementهاي

  .اورژانس يا بر بالين بيماران بدحال در بخش به تاييد پزشك معالج يا دستيار مربوط، امكان پذير نباشد

معرفي كوتاه بيمار، : معرفي بيمار در گزارش صبحگاهي يا ساير كنفرانس ها طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط، شامل. 25

دليل بستري شدن، بيان تشخيص هاي افتراقي، بيان علت درخواست اقدامات پاراكلينيك و تفسير نتايج آن ها و اقدامات 

  .درماني

  .ارائه ي كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه ي تنظيم شده توسط مسؤول آموزش بخش يا دستيار ارشد. 26

  :حضور در بيمارستان–ث
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مسؤول آموزش (زمان حضور در بيمارستان در اوقات طبق برنامه ي تعيين شده از سوي رياست هر گروه يا بخش يا دانشكده .27

كارورزان هر بخش موظف است براي كليه ي ساعات حضور آنان در بخش برنامه ي آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعالم 

  .)كند

حداقل تعداد كشيك در گروه هاي داخلي، جراحي، كودكان و زنان هشت . هر ماه است حداكثر تعداد كشيك، ده شب در. 28

شب در ماه و در گروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس تعداد بيمار، تعداد كارورز، امكانات رفاهي، تعداد تخت 

  .بيمارستاني و برنامة آموزشي حداقل تعداد كشيك را تعيين مي كند

رنامه ي چرخش كارورزان در بخش ها و كشيك ها به عهده ي پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارورزان و يا در تنظيم ب. 29

  .صورت تفويض اختيار و با نظارت پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان به عهده كارورز ارشد است

و يا در موارد اضطراري، به شرط ) ساعت قبل 24حداقل (جابه جايي در برنامه ي كشيك ممكن نيست، مگر با اطالع قبلي . 30

  .تعيين جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسؤول آموزش كارورزان پس از كسب موافقت پزشك معالج يا دستيار بخش

  .ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا ممنوع است. 31

در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار خروج از بيمارستان . 32

  .مسؤول آموزش كارورزان مقدور است

به طور كلي، اولويت با جلسات و همايش هاي آموزشي است مگر در مواردي كه با نظر پزشك يا دستيار مستقيم، وجود خطر . 33

  .درماني را در اولويت قرار دهد –امور تشخيصي  جاني براي بيمار، انجام

برنامه دوره يك ماهه كارورزي بهداشت و «در مورد دوره ي كارورزي پزشكي اجتماعي و بهداشت، بايد مطابق آخرين . 34

عمل شود و بر اهميت اين  23/11/78مصوب پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ » پزشكي اجتماعي

  .ره تاكيد گردددو

موارد تخلف كارورزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظاف و يا شكايات كارورزان در اين رابطه حسب . 35

چنانچه مسائل . مورد در شوراي آموزشي بخش، گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح و تصميمات الزم گرفته خواهد شد

رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي  مطروحه در هر كدام از مراجع

  .مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود. ارجاع خواهد شد

كده رؤساي دانش. مديران گروه ها و رؤساي بخش هاي بيمارستان هاي آموزشي مسؤول حسن اجراي اين آيين نامه هستند. 36

  .هاي پزشكي بر حسن اجراي آيين نامه نظارت خواهند داشت

در هيجدهمين جلسة شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي تصويب شد و  11/3/1381ماده در تاريخ  37اين آيين نامه در . 37

  .ه از درجه اعتبار ساقط استكليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي مغاير با اين آيين نامه از تاريخ تصويب اين آيين نام
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  :عنوان درس

  دوره يك ماهه كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

    

  :گروه هدف

  دانشجويان پزشكي

    

  دروس نظري بهداشت و پزشكي اجتماعي: پيشنياز

  اصول اپيدميولوژي–بهداشت مادر و كودك–اصول خدمات بهداشتي(شامل 

  و طي دوره كارآموزي بهداشت و پزشكي اجتماعي) آمار و روش تحقيق–يرداراپيدميولوژي بيماريهاي واگير و غير واگ

  23/11/1378مصوب پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ   

 

 

 مقدمه

را PHCدر آلماتا شروع و استراتژي 1978بدنبال نداي تحوالت جهاني در آموزش پزشكي كه اولين نشست جهاني آن در سال 

پيشنهاد نمود و پس از آن براساس مصوبات  2000امي اساسي در دست يابي به هدف بهداشت براي همه تا سال بعنوان گ

، ضرورت تغيير در برنامه هاي آموزش پزشكي بر مبناي نيازهاي جامعه و 1988گردهمايي جهاني ادينبورگ در اسكاتلند در سال 

موزش پزشكي تغييراتي رخ دهد به نحوي كه توانمندي هاي فارغ نقش نوين پزشك قرن آينده سبب شد كه در برنامه هاي آ

درماني جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سالمت مردم افزايش يابد كه منجر به  –التحصيالن در شناسائي مشكالت بهداشتي 

  .تغييراتي در برنامه هاي آموزش دوره پزشكي عمومي شد

ت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظيفه تربيت نيروي انساني بخش بهداشت و با تشكيل وزار 1364در كشورما نيز از سال 

درمان نيز به عهده اين وزارت خانه نهاده شد كه اين گام اساسي تجلي عيني ادغام آموزش و خدمت كه يكي از عمده ترين راه 

پاسخگوئي بهتر به نيازهاي  چرا كه توانمندي يك پزشك در. حل هاي بهبود برنامه هاي آموزش پزشكي بود، محقق شد

درماني جامعه در گرو فراهم نمودن عرصه هاي مناسب يادگيري در طول دوره آموزش پزشكي مي باشد و لذا كسب  –بهداشتي 

 1364براين اساس از سال . آموزش در مواجهه با نيازهاي واقعي جامعه به عنوان يكي از سياستهاي برنامه ريزي تعيين گرديد

ه كارآموزي و كارورزي پزشكي اجتماعي جهت دانشجويان پزشكي و با هدف آشنا نمودن آنان با نظام شبكه دوره يك ماه
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درماني در  –درماني مردم و نحوه اداره مديريت مراكز بهداشتي  –بهداشتي درماني كشور و شناخت واقعي مشكالت بهداشتي 

  .برنامه آموزش پزشكي عمومي تعيين شد

از آن زمان تاكنون تالش هاي . زشكي اجتماعي به عنوان گروه آموزشي، مسئول ارائه اين برنامه گرديدندمتعاقب آن بخش هاي پ

. اساسي در جهت تدوين برنامه هاي مدون و تقويت بخش هاي پزشكي اجتماعي انجام پذيرفته و نتايج چشمگيري داشته است

ا مشاركت فعال اساتيد بخش هاي پزشكي اجتماعي به صورت بدنبال آن در گردهمايي هايي در زيباكنار و پاكدشت ورامين ب

در جريان اجراي اين برنامه و با ايجاد بخش هاي پزشكي اجتماعي در . طرح درس مدون تهيه و در اختيار دانشگاه ها قرار گرفت

همچنين امكانات و شرايط اكثر دانشگاه ها و تنوع تعداد كارآموزان و كارورزان و ويژگي هاي عرصه هاي آموزشي هر دانشگاه و 

موجود، هر دانشگاهي برحسب موقعيت خود اقدام به اجراي اين دوره ها نمودند و براساس شرايط خاص خود تغييراتي در آن به 

  .وجود آوردند

ي با بررسي هايي كه از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع در زمينه نحوه فعاليت گروه ها 1377در سال 

پزشكي اجتماعي صورت گرفت نتايجي حاصل شد كه منجر به تشكيل اولين كارگاه كشوري مديران گروه هاي پزشكي اجتماعي 

در اين كارگاه با عنايت به گسترش بخش هاي پزشكي اجتماعي و فعال شدن آنان در اكثر دانشگاه . گرديد 1377در شهريور ماه 

عداد كارورز، امكانات بيتوته، شيوه آموزش، امكانات پشتيباني و نقليه و غيره كه باعث ها و به دليل شرايط متفاوتي كه ازنظر ت

  .اجراي متفاوت برنامه مدون در دانشگاه ها مي شد، ضرورت بازنگري برنامه هاي كارآموزي و كارورزي مطرح و تصويب گرديد

مخصوصاً دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران و  آنچه در پيش روي داريد حاصل تالش گروه هاي پزشكي اجتماعي دانشگاه ها

اصفهان، اعضاء كميته كشوري پزشكي اجتماعي، صاحب نظران و كارشناسان در اين زمينه، اعضاء محترم هيات علمي گروه هاي 

پزشكي اجتماعي و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد 

پس از برگزاري كارگاه ها، جلسات متعدد كميته كشوري و نظر خواهي از گروه هاي پزشكي اجتماعي به عنوان برنامه  كه

  .كارآموزي و كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي به صورت مجموعه هاي مدون تهيه شده است

 

 برنامه درسي دوره كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي: عنوان

  نشجويان پزشكي عمومي در مقطع كارورزيدا:رده دانشجوئي

  يكماه با بيتوته:طول دوره

  كارگاه توجيهي در محل بخش پزشكي اجتماعي:محل اجرا

  درماني منطقه تحت پوشش دانشگاه –مراكز بهداشتي           

  درماني –منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي          

  گروه پزشكي اجتماعي:مجري
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  مهارتي –گرشي ن –شناختي :حيطه يادگيري

  :استراتژي آموزشي

  [13]، حل مساله[12]، يادگيري با عمل[11]، مشاركت فعال[10]، يادگيري در جامعه[9]دانشجو محوري

  براساس حداقلهاي نيازهاي آموزش و مبتني بر رفتارهاي ويژه عيني:(محتواي آموزشي

  :مرحله اي و نهايي با استفاده از:شيوه ارزشيابي

  چك ليست        -

  فرمهاي گزارش روزانه        -

  فرمهاي نظارتي        -

  اليتهاي انجام شده توسط كارورزانتهيه و ارائه گزارش از فع        -

  فرم حضور و غياب        -

مركز ) با كليه واحدها و مراكز موجود در آن، اهالي منطقه( –درماني  –منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي :منابع آموزشي

  )با كليه واحدها و خدمات موجود و پرسنل آن(درماني مربوطه  –بهداشتي 

  پزشكي اجتماعي اعضاء هيات علمي بخش        -

  برنامه آموزشي دوره        -

  كاورزان شركت كننده در دوره        -

  .در قسمت طرح درسهاي هر بخش بطور اختصاصي قيد شده است:مراجع آموزشي

حمايت هيات رئيسه و معاونت آموزشي دانشگاه از برنامه كارورزي، بودجه مستقل، نقليه، محل اقامت كارورزان، :پشتيباني

ي و هماهنگي معاونت بهداشتي، مركز بهداشت شهرستان با بخش پزشكي اجتماعي، نظارت و هدايت مستمر اعضاء هيات همكار

  علمي بخش پزشكي اجتماعي
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 برنامه درسي دوره كارورزي پزشكي اجتماعي و بهداشت

    

  :اهداف دوره

  نده خودكسب مهارت كارورز در مديريت سالمت جامعه بمنظور ايفاي نقش آي:هدف كلي

  :اهداف بينابيني

  :كسب مهارت كارورز در

  درماني -مديريت نظام عرضه خدمات بهداشتي ) الف* 

  مديريت بيماري در جامعه تحت پوشش) ب** 

  درماني–مديريت حل مشكالت بهداشتي) ج

مختلف در دوره كارآموزي درماني و در سطوح  –انتظار مي رود آشنائي با ساختار و شرح وظايف و گردش كار مراكز بهداشتي * 

  .انجام شده باشد

  .در سطح فرد در بخش هاي باليني مربوطه كسب شده باشد(Patient Management)انتظار مي رود مهارت اداره بيمار** 

  درماني–مديريت نظام عرضه خدمات بهداشتي–الف  

  :پس از اتمام دوره كارورزان قادر خواهند بود: اهداف اختصاصي

  .نمايندرزيابيتحت پوشش خود را براساس دستورالعمل آموزشي مربوطه با صحت قابل قبوال منطقه)1–الف  

درماني محل استقرار خود را طبق دستورالعمل آموزشي مربوطه يا  –درماني جاري در مركز بهداشتي  –خدمات بهداشتي )2–الف

  .نمايند  شناسائي و گزارشصحت قابل قبول

  .نمايند  ليست و اولويت بنديمشكل بهداشتي عمده در منطقه را 5حداقل  2و  1آمده در بند باتوجه به اطالعات بدست )3–الف

درماني محل استقرار خود با موافقت گروه پزشكي اجتماعي  –حداقل يك برنامه كشوري جاري در مركز بهداشتي اجرايدر)4–الف

  .و تحت نظر مربي مشاركت نموده و نتيجه را گزارش نمايند

  .نمايدپايشمطابق دستورالعمل و با كمك چك ليست با صحت مورد قبولPHCمورد نظر را با تاكيد بر خدمات)5–الف

  .ارائه نمايندپيشنهاد علميبراساس نتايج بدست آمده از پايش فوق جهت بهبود خدمات واحد مربوطه حداقل يك)6–الف
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 مديريت بيماري در جامعه تحت پوشش: هدف ب

  .ود در منطقه را طبق اصول اپيدميولوژي شناسائي و گزارش نمايندبيماريهاي بومي موج:1ب 

  .را با صحت مورد قبول بيان كنندكنترل يك اپيدميكليه مراحل شناسائي و:2ب 

  .نمايندمشاركتمطابق شرح وظايف يك پزشك) در صورت وقوع(در برنامه شناسائي و كنترل همه گيري :3ب 

باتوجه به سطوح پيشگيري و ارجاع و اصول اپيدميولوژي در فرد، خانواده و  حداقل پنج بيمار مراجعه كننده را:4ب 

  .نمايندبررسي و طبق فرم مربوطه گزارشجامعه

  .نمايندثبت و گزارشبا استفاده از دستورالعمل هاي موجود، بيماريهاي قابل گزارش را با صحت مورد قبول در فرم مربوطه:5ب 

  رمانيد–مديريت حل مشكالت بهداشتي: هدف ج

  .نمايندطبق اصول برنامه ريزي تفصيلي نقدبرنامه تفصيلي موجود در مركز بهداشتي درماني را–1ج 

يكي از مشكالتي را كه در نقد برنامه تفصيلي شناسائي نموده است انتخاب نمايد و براي آن طرح مداخله اي آموزشي -2ج 

  .دمناسب را كه قابل انجام در مدت حضور در عرصه است تهيه كن

  .طرح تهيه شده را اجرا نمايد–3ج 

  .نتيجه ارزشيابي طرح اجرا شده را تهيه و گزارش نمايد–4ج 

  .اگر چه در حيطه شناختي تنظيم گرديده ولي به عنوان يك ضرورت براي دوره كارورزي محسوب مي شود 2هدف ب * 

    

  :عنوان درس

  دوره يك ماهه كارآموزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

    

  :فگروه هد

  دانشجويان پزشكي

  دروس نظري بهداشت و پزشكي اجتماعي: پيشنياز
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  اصول اپيدميولوژي–بهداشت مادر و كودك–اصول خدمات بهداشتي(شامل 

  آمار و روش تحقيق–اپيدميولوژي بيماريهاي واگير و غير واگير

    

    

  مقدمه

را PHCدر آلماتا شروع و استراتژي 1978ال بدنبال نداي تحوالت جهاني در آموزش پزشكي كه اولين نشست جهاني آن در س

پيشنهاد نمود و پس از آن براساس مصوبات  2000بعنوان گامي اساسي در دست يابي به هدف بهداشت براي همه تا سال 

، ضرورت تغيير در برنامه هاي آموزش پزشكي بر مبناي نيازهاي جامعه و 1988گردهمايي جهاني ادينبورگ در اسكاتلند در سال 

ش نوين پزشك قرن آينده سبب شد كه در برنامه هاي آموزش پزشكي تغييراتي رخ دهد به نحوي كه توانمندي هاي فارغ نق

درماني جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سالمت مردم افزايش يابد كه منجر به  –التحصيالن در شناسائي مشكالت بهداشتي 

  .ومي شدتغييراتي در برنامه هاي آموزش دوره پزشكي عم

با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وظيفه تربيت نيروي انساني بخش بهداشت و  1364در كشور ما نيز از سال 

نهاده شد كه اين گام اساسي تجلي عيني ادغام آموزش و خدمت كه يكي از عمده ترين راه  درمان نيز به عهده اين وزارت خانه

چرا كه توانمندي يك پزشك در پاسخگوئي بهتر به نيازهاي . حل هاي بهبود برنامه هاي آموزش پزشكي بود، محقق شد

ره آموزش پزشكي مي باشد و لذا كسب درماني جامعه در گرو فراهم نمودن عرصه هاي مناسب يادگيري در طول دو –بهداشتي 

 1364براين اساس از سال . آموزش در مواجهه با نيازهاي واقعي جامعه به عنوان يكي از سياستهاي برنامه ريزي تعيين گرديد

دوره يك ماهه كارآموزي و كارورزي پزشكي اجتماعي جهت دانشجويان پزشكي و با هدف آشنا نمودن آنان با نظام شبكه 

درماني در  –درماني مردم و نحوه اداره مديريت مراكز بهداشتي  –درماني كشور و شناخت واقعي مشكالت بهداشتي  بهداشتي

  .برنامه آموزش پزشكي عمومي تعيين شد

از آن زمان تاكنون تالش هاي . متعاقب آن بخش هاي پزشكي اجتماعي به عنوان گروه آموزشي، مسئول ارائه اين برنامه گرديدند

. در جهت تدوين برنامه هاي مدون و تقويت بخش هاي پزشكي اجتماعي انجام پذيرفته و نتايج چشمگيري داشته استاساسي 

بدنبال آن در گردهمايي هايي در زيباكنار و پاكدشت ورامين با مشاركت فعال اساتيد بخش هاي پزشكي اجتماعي و مسئولين و 

كارورزي بخش هاي پزشكي اجتماعي به صورت طرح درس مدون تهيه و در دست اندركاران سرانجام برنامه دوره كارآموزي و 

در جريان اجراي اين برنامه و با ايجاد بخش هاي پزشكي اجتماعي در اكثردانشگاه ها و تنوع . اختيار دانشگاه ها قرار گرفت

و شرايط موجود، هر دانشگاهي  تعداد كارآموزان و كارورزان و ويژگي هاي عرصه هاي آموزشي هر دانشگاه و همچنين امكانات

  .برحسب موقعيت خود اقدام به اجراي اين دوره ها نمودند و براساس شرايط خاص خود تغييراتي در آن به وجود آوردند

با بررسي هايي كه از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع در زمينه نحوه فعاليت گروه هاي  1377در سال 

ي صورت گرفت نتايجي حاصل شد كه منجر به تشكيل اولين كارگاه كشوري مديران گروه هاي پزشكي اجتماعي پزشكي اجتماع

در اين كارگاه با عنايت به گسترش بخش هاي پزشكي اجتماعي و فعال شدن آنان در اكثر دانشگاه . گرديد 1377در شهريور ماه 
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امكانات بيتوته، شيوه آموزش، امكانات پشتيباني و نقليه و غيره كه باعث ها و به دليل شرايط متفاوتي كه از نظر تعداد كارورز، 

  .اجراي متفاوت برنامه مدون در دانشگاه ها مي شد، ضرورت بازنگري برنامه هاي كارآموزي و كارورزي مطرح و تصويب گرديد

گاه هاي علوم پزشكي ايران و آنچه در پيش روي داريد حاصل تالش گروه هاي پزشكي اجتماعي دانشگاه ها مخصوصاً دانش

اصفهان، اعضاء كميته كشوري پزشكي اجتماعي، صاحب نظران و كارشناسان در اين زمينه، اعضاء محترم هيات علمي گروه هاي 

پزشكي اجتماعي و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد 

ي كارگاه ها، جلسات متعدد كميته كشوري و نظرخواهي از گروه هاي پزشكي اجتماعي به عنوان برنامه كه پس از برگزار

  .كارآموزي و كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي به صورت مجموعه هاي مدون تهيه شده است

 

 

 برنامه درسي دوره كارآموزي بهداشت و پزشكي اجتماعي

  :هدف كلي

رمان و نحوه ارائه خدمات آن به منظور انجام موثر تر وظايف شغلي آينده خود در راستاي حفظ، شناخت نظام شبكه بهداشت و د

  .تامين و ارتقاء سالمتي فرد و جامعه

  :اهداف بينابيني

  درمان كشور شبكه بهداشت و[14]شناخت ساختار – 1

  شناخت وظايف شبكه بهداشت و درمان كشور – 2

  شناخت ارتباط در سطوح مختلف شبكه با جامعه و ديگر بخشها – 3

  شناخت وظايف شغلي پزشك در قالب سطوح شبكه – 4

مباحثه با گروه ، [17]، مصاحبه در جامعه[16]، مشاهده[15]شناخت راه كارهاي برآورد نياز جامعه از طريق مصاحبه با فرد – 5

  [18]موردنظر

نظام در راستاي نيازهاي   ايجاد عالقه در دانشجويان براي همكاري با فعاليتها و برنامه هاي نظام ارائه خدمات و كار در اين – 6

  جامعه

  شجويان براي ارائه پيشنهاداتي در زمينه بهبود كيفيت خدماتبهبود نگرش دان – 7

  اهداف اختصاصي
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دانشجو پس از حضور در خانه بهداشت با حضور مربي وضعيت موجود ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد  -1-  1

  .گسترش شبكه ها مقاسه و نقايص را بيان نمايد

هداشتي درماني، روستايي ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش دانشجو پس از حضور در مركز ب - 2 – 1

  .شبكه مقايسه و نقايص را بيان نمود

دانشجو پس از حضور در مركز بهداشتي درماني، شهري ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه  - 3-  1

  .ها مقايسه و نقايص را بيان نمود

دانشجو پس از حضور در پايگاه بهداشتي ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها مقايسه و  -4 – 1

  .نقايص را بيان نمايد

دانشجو پس از حضور در شبكه بهداشت و درمان، روستايي ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش  -5 – 1

  .را بيان نمايدشبكه ها مقايسه و نقايص 

دانشجو پس از حضور در مركز بهداشت شهرستان ساختار اين واحد را بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها  -6 – 1

  .مقايسه و نقايص را بيان نمايد

د ستاد ساختار اين واحد را بررسي و با استاندار) پلي كلينيك تصخصي(دانشجو پس از حضور در بيمارستان شهرستان  – 7 – 1

  .گسترش شبكه ها مقايسه و نقايص را بيان نمايد

دانشجو پس از حضور در آموزشگاه بهورزي ساختار اين واحد را در بررسي و با استاندارد ستاد گسترش شبكه ها  – 8 – 1

  .مقايسه و نقايص را بيان نمايد

خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام  اينمراقبت از كودكان دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  - 2 – 1

  .دهد

با . (اين خدمات را درحد دستوالعمل هاي مربوطه انجام دهدمادران بارداردانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  -2-  2

  )رعايت ضوابط شرعي

. در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهداين خدمات را تنظيم خانواده دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  - 3 – 2

  )با رعايت ضوابط شرعي(

  .اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهدبهبود تغذيه دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  -4-  2

رالعمل هاي مربوطه انجام اين خدمات را در حد دستوآموزش بهداشت دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  -5 – 2

  .دهد

  .اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهدبهداشت محيط دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  -6 – 2
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اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام بهداشت حرفه اي دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  – 7 – 2

  .دهد

اين خدمات را در حد درمان عالمتي بيماريها و تامين داروهاي اساسي دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  – 8 – 2

  .دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهد

اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه بهداشت دهان و دندان دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  – 9 – 2

  .انجام دهد

اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام بهداشت مدارس    دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به – 10 – 2

  .دهد

اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي كنترل بيماريهاي شايع و بومي دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  – 11 – 2

  .مربوطه انجام دهد

  .اين خدمات را در حد دستورالعمل هاي مربوطه انجام دهدايمن سازي دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  – 12 – 2

...) بهداشت روان، ديابت، سل و(مانند بيماريهاي ادغام شده در شبكه دانشجو با مشاركت در ارائه خدمات مربوط به  – 13 – 2

  .هاي مربوطه انجام دهد اين خدمات را در حد دستورالعمل

مختلف آن و طبق ارتباط با سطوح دانشجو يك مسئله از نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني را تحت نظر مربي از طريق  – 1-  3

  .دستورالعملهاي مربوطه پيگيري نمايد

  .دانشجو يك مورد ارجاع را در سطوح مختلف طبق دستورالعملهاي مربوطه پيگيري نمايد - 2 – 3

با ) هركدام وجود دارد(دانشجو در كنار تيم ارائه خدمات و با حضور در يكي از جلسات رابطين، شوراي بهداشتي روستا  - 3 – 3

  .جامعه مربوطه ارتباط برقرار نمايد

دانشجو تحت نظر مربي با پيگيري يك مسئله بهداشتي كه در نظام ارائه خدمات جاري است در كنار تيم از طريق  -4 – 3

  .برقرار نمايدارتباطي محل با ساير ارگانها در محدوده فعاليت خودشورا

در انجام ) در جلسات سياري يا در خود مركز(دانشجو با حضور تيم خدمات بهدشاتي اوليه در مركز بهداشتي درماني  -1 – 4

به هاي خانوادگي و اجتماعي طبق مديريت بيماران يا مراجعين، شامل شرح حال و معاينه فيزيكي با تاكيد بر جن(وظايف حرفه اي

  .مشاركت نمايد) دستورالعمل و بلوك بهورزي

در انجام ) درجلسات سياري يا در خود مركز(دانشجو با حضور در تيم خدمات بهداشتي اوليه مركز بهداشتي درماني  -2 – 4

  .اركت نمايندطبق دستورالعمل هاي مربوطه مش....) شامل پايش، نظارت و ارزشيابي و(وظايف سازماني
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مصاحبه فردي، (دانشجو با استفاده از منابع اطالع رساني واحد ارائه كننده خدمت و ابزارهاي ارزيابي نيازهاي جامعه  -1- 5

  .را ليست كندنيازهاي جامعه تحت پوشش ...)مشاهده، مباحثه با گروه موردنظر، مصحبه در جامعه و 

  .علل آنرا مشخص نمايدتجزيه و تحليل نموده كه به نظر قابل حل مي رسد دانشجو يكي از نيازهاي ليست شده را -2 – 5

اشاره  -2 – 5كه در بند (دانشجو با استفاده ازنتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطالعات و شاخصها و درك مغايرت ها  -3 – 5

  .را ارائه نمايدراه حل عملي)شده است

  .نمايدمشاركت ي انتخاب شده توسط كارورز و يا كاركنان بهداشتي دانشجو در انجام يكي از راهكارهاي عمل -4 – 5

 استراتژي آموزش

و [20]حل مساله، فعاليت يادگيري از طريق [19]با تكيه بر مشاركت فعال دانشجو از طريق فعاليتهاي يادگيري درون جامعه

  .مي باشد[21]مبتني بر وظيفه

  :روش آموزش

  .استفاده مي شوداز روشهاي زير در آموزش اين دوره 

  [22]مشاركت در ارائه خدمات – 1

  [23]شبيه سازي – 2

  [24]نشان دادن – 3

  [25]ايفاي نقش – 4

  :محتواي آموزش

  .لعملهاي مربوطهمنطبق بر بلوك هاي بهورزي و دستوراPHCبراساس اجزا و اصول

  :زمانبندي كل دوره بصورت زير مي باشد

  :سه روز اول در آموزشگاه بهورزي شامل: الف

  مطالب نظري قبلي[26]يك روز جهت يادآوري        ·

  فعاليتهاي خانه بهداشت[27]دو روز جهت نشان دادن        ·

  )با بيتوته(چهارده روز در خانه بهداشت جهت شناخت عملكرد و محتواي خدمات در خانه بهداشت : * ب
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  )با بيتوته(ملكرد و محتوا درماني، روستايي جهت شناخت ع –دو روز در مركز بهداشتي : * ج

  درماني شهري و پايگاه بهداشتي جهت شناخت عملكرد و محتوا –دو روز در مركز بهداشتي : * د

  يك روز مركز بهداشت شهرستان جهت شناخت عملكرد و محتوا: * ه

  يك روز بيمارستان يا پلي كيلينيك تخصصي جهت شناخت علمكرد و محتوا: * و

  (OSFE)[28]لي هدف دار در عرصهيك روز امتحان عم: * ز

  يك روز نشست با اعضاي گروه پزشكي اجتماعي و شبكه مربوطه: * ح

  

    

  آيين نامه شرح وظايف كارآموزان دوره دكتري

  عمومي پزشكي

    

جوي دكتري عمومي پزشكي اطالق مي شود كه مقاطع علوم پايه و فيزيوپاتولوژي را به پايان رسانده كارآموز پزشكي به دانش

است و مجاز به ورود به بخشهاي باليني براي كسب دانش نظري و تجربيات عملي و مهارت هاي حرفه اي، تحت نظارت اعضاء 

در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رئيس آن بخش و  مسئوليت كارآموزان. هيات علمي و براي اخذ مدرك دكتري پزشكي است

پزشك . در ساعات كشيك با پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است

  .معالج به عضو هيات علمي كه بيمار تحت نظارت وي در بيمارستان بستري مي شود اطالق مي گردد

در دوره . واند به دو دوره كارآموزي پايه يا استيودنتي و كارآموزي پيشرفته يا اكسترني تقسيم شوددوره كارآموزي مي ت

استيودنتي دانشجو عمدتا نقش نظاره كننده و مشاهده گر داشته و در دوره اكسترني مي تواند تحت نظر پزشك معالج يا 

را انجام داده تا بتواند براي انجام وظايف آينده خود بعنوان دستيار، فعاليت هاي تشخيصي و درماني مندرج در اين آيين نامه 

  .كارورز آمادگي الزم را كسب نمايد

  :شرح وظايف كارآموز مطابق بندهاي زير است

  :كليات–الف

  حفظ و رعايت شئون شرعي و اخالق پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان – 1

  تان، دانشكده و دانشگاهرعايت مقررات داخلي گروه يا بخش، بيمارس – 2
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  .مقررات گروه و بخش نبايد با آيين نامه هاي ابالغي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي منافات داشته باشد: تبصره

  رعايت مفاد آيين نامه ها و مقررات ابالغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – 3

  :مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي–ب

شرح حال و انجام معاينه باليني، تفسير و پيگيري نتايج آزمايشات و بررسي هاي پاراكلينيك، ارزيابي و بيان برنامه  اخذ – 4

  .تشخيصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي مناسب از كليه بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك

ه همراه كارورز و دستيار و پزشك معالج و اطالع از كليات برنامه درماني و ويزيت روزانه بيماران بستري مربوط در بخش و ب – 5

  .ليست داروهاي دريافتي و نوشتن سير بيماري در صورت لزوم و يا ويزيت بيماران سرپايي

به شكل غيرحضوري مگر (در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه پي گيري دريافت جواب آزمايشات  – 6

  .و بررسي آخرين گزارش هاي پارا كلينيكي بيمار) در موارد اورژانس

-on)در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و پايان هر دوره – 7

and off service notes)  

 ,MRIهاي درخواست تصويربرداري از جملهدر صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه نوشتن برگه  – 8

CT Scan راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسكوپي، آنژيوگرافي و كليه برگه هاي درخواست پاراكلينيگ ديگر، در صورتي كه برابر ،

  .مقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد

  :نيدرما–اقدامات تشخيصي–پ

ماه و با تعيين معاونت آموزشي دانشكده بر عهده كارآموز مي  6فراگيري امور زير به منظور كسب مهارت حداكثر به مدت  – 9

بديهي است باتوجه به راه اندازي مراكز آموزش مهارتهاي باليني الزم است اين مهارتها قبل از مواجه با بيمار واقعي در اين . باشد

  .ي به كارآموزان آموزش داده شودمراكز و به نحو مقتض

  تزريق* 

  (IV Cannulation)رگ گيري* 

  (venous blood sampling)نمونه گيري وريدي* 

  نمونه گيري براي كشت خون* 

  و تفسير آنECGگرفتن* 

  پانسمان ساده* 
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  رنگ آميزي گرم و مشاهده الم* 

  تهيه و تفسير ميكروسكوپي نمونه ادرار و الم خون محيطي* 

  كشن ترشحات حلق و لوله تراشهسا* 

  فيزيوتراپي تنفسي* 

  تهيه الم خون محيطي* 

  نمونه گيري از گلو و زخمها* 

  :انجام امور زير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيم پزشك معالج يا دستيار مي تواند توسط كارآموز انجام شود – 10

  گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده* 

  )ترجيحاً در بيماران هم جنس(اشتن سوند ادراري بجز در نوزادان و شيرخواران گذ* 

  (ABG)گرفتن گازهاي خون شرياني* 

  فلبوتومي* 

  بخيه زدن و كشيدن بخيه* 

  و خواندن آنPPDانجام تست* 

شك معالج دارند و يا و يا بخيه مجدد طبق نظر پز) غير روتين(انجام پانسمان هايي كه نياز به دبريدمان، شستشوي تخصصي * 

  .عفوني شده باشند

  انجام واكسيناسيون روتين اطفال در خانه هاي بهداشت و يا درمانگاه ها* 

  انجام شستشوي گوش* 

  و انقباضات رحم و حركات جنين(Fetal Heart Rate)كنترل ضربان قلب جنين* 

  گچ گيري ساده و باز كردن گچ* 

) كارورز يا دستيار(تواند انجام هر كدام از اين اعمال را توسط فراگيران مقاطع باالتر  كارآموزان در موارد زير تنها مي – 11

  :مشاهده نمايند
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  مشاهده تامپون قدامي بيني* 

  مشاهده خارج كردن جسم خارجي از گوش، حلق، بيني و چشم* 

  مشاهده كوتر خون ريزي بيني* 

  airwayمشاهده گذاشتن لوله تراشه و* 

  ري كشش پوستيمشاهده كارگذا* 

  مشاهده آتل گيري* 

  (Lumbar puncture)مشاهده انجام پونكسيون لومبار* 

  مشاهده تخليه آبسه* 

  مشاهده نمونه گيري سوپراپوپيك* 

  مايع آسيت و پلور(tap)مشاهده كشيدن* 

  CPRمشاهده و يادگيري* 

  مشاهده و يادگيري زايمان طبيعي* 

  خوانمشاهده آسپيراسيون و بيوپسي مغز است* 

  مشاهده پونكسيون مفصل زانو* 

  و داخل مفصلي(Intrathecal)مشاهده تزريق داخل نخاعي* 

  ingrowing nail)ختنه، برداشتن توده هاي سطحي، خارج كردن(مشاهده انجام جراحي هاي سرپايي ساده * 

  chest tubeمشاهده گذاشتن* 

  مشاهده تزرق داروهاي خطرناك* 

  تومي يا سيستوستوميمشاهده تعويض لوله نفروس* 

  مشاهده درناژ سوپراپوبيك مثانه* 

  مشاهده گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در تعويض خون نوزادان* 
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  مشاهده سونداژ ادراري شيرخواران* 

  مشاهده كات دان* 

  .است مشاهدة هر اقدام تشخيصي، درماني و تهاجمي ديگر كه در برنامه آموزشي مصوب كارورزان پيشنهاد شده* 

  .بقيه موارد مشابه كه در اين آيين نامه نيامده است* 

  :شركت در همايش هاي آموزشي–ت

شركت منظم و فعال در كليه كالس هاي درس تئور و يا كارگاهي و جلسات آموزشي بخش شامل گزارش صبحگاهي،  – 12

  .ر برنامه هاي آموزشي، اتاقهاي عمل، راندهاي آموزشي و سايmanagementكنفرانس هاي علمي، كالس هاي

  .حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالج – 13

شركت در درمانگاه يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حال، انجام معاينه از بيمار و معرفي بيمار به  – 14

  .پزشك معالج يا دستيار

معرفي كوتاه بيمار، دليل بستري شدن، : نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط، شاملمعرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق  – 15

  .بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني

  .ارائه كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توسط مسئول آموزش بخش يا دستيار ارشد – 16

  :حضور در بيمارستان–ث

گاه و يا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعيين شده از سوي رياست هر گروه يا بخش يا دانشكده حضور در بيمارستان، درمان – 17

مسئول آموزش كارآموزان هر بخش موظف است براي كليه ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز (

  ).دوره اعالم كند

حداقل   .شب درماه تجاوز نخواهد كرد 10كده تعيين و در هر صورت از حداكثر تعداد كشيك، براساس شرايط گروه و دانش – 18

شب در ماه و درگروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش براساس  5تعداد كشيك در گروه هاي داخلي، جراحي، كودكان و زنان 

. ل تعداد كشيك را تعيين مي كندتعداد بيمار، تعداد كارآموز، امكانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حداق

  .ساعت كشيك كارآموزان براساس امكانات و شرايط هر دانشكده پزشكي تعيين مي گردد

  .تنظيم برنامه چرخش كارآموزان در بخشها و كشيك ها به عهده پزشك يا دستيار مسئول آمزوش كارآموزان است – 19

و يا در موارد اضطراري، به شرط تعيين ) ساعت قبل 24حداقل (ع قبلي جابجايي در برنامه كشيك ممكن نيست، مگر با اطال – 20

  .جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسئول آموزش كارآموزان

  .ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا ممنوع است – 21
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اده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استف – 22

  .دستيار مسئول آموزش كارآموزان مقدور است

  .اولويت كاري كارآموزان شركت در جلسات و همايش هاي آموزشي، راندهاي آموزشي و در درمانگاه ها است – 23

همال در انجام وظايف و يا شكايات كارآموزان در اين رابطه حسب موارد تخلف كارآموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه ا– 24

چنانچه مسائل . مورد در شوراي آموزشي بخش، گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح و تصميمات الزم گرفته خواهد شد

خاذ تصميم مقتضي مطروحه در هر كدام از مراجع رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به مرجع باالتر جهت ات

  .مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود. ارجاع خواهد شد

روساي . مديران گروهها و روساي بخشهاي بيمارستانهاي آموزشي مسئول مسئول حسن اجراي اين آيين نامه هستند – 25

  .ين آيين نامه نظارت خواهند داشتدانشكده هاي پزشكي از طريق معاونين آموزشي بيمارستانها بر حسن اجراي ا

برنامه مدون آموزشي كارآموزان در هر گروه بايد با تاييد دانشكده پزشكي تهيه و از طريق دانشكده و گروه به : 1تبصره

  .كارآموزان ابالغ گردد

ي در آن گروه توجيه گروه هاي آموزشي موظفند در يك جلسه توجيهي كارآموزان هر دوره را در ابتداي دوره كارآموز: 2تبصره 

  .نموده و آنان را با شرح وظايف و مقررات گروه آشنا نمايند

به  7/9/83تبصره در بيست وهفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ  3ماده و  26اين آيين نامه در  – 26

  .آن لغو مي گردد تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با
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