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١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠    
 

 

 يپزشک يعموم يدکتر دوره كارآموزان فيوظا شرح نامهنييآ

ان يرا به پا يوپاتولوژيزيه و فيعلوم پاشود كه  ياطالق م يپزشك يعموم يدكتر يبه دانشجو يپزشك آموزكار

، ياحرفه يهاو مهارت يات عمليو تجرب يکسب دانش نظر يبرا ينيبال يهارسانده است و مجاز به ورود به بخش

ا بخش يت كارورزان در هر گروه يمسؤول. است يپزشك يخذ مدرك دكترا يبرا و يعلم أتيه يتحت نظارت اعضا

ار يا دستيآنكال  يعلم أتيها عضو يك يك با پزشك معالج كشيس آن بخش و در ساعات كشيا رئير گروه يبا مد

مارستان يدر ب يمار تحت نظارت ويكه ب يعلم أتيهپزشك معالج به عضو . مارستان استيا بيبخش ک يارشد کش

 .گردد ياطالق م ،شود يم يبستر

در . م شوديتقس يا اکسترنيشرفته يپ يو کارآموز يودنتيا استيه يپا يتواند به دو دوره کارآموزيم يدوره کارآموز

تواند تحت نظر يم يگر داشته و در دوره اکسترننقش نظاره کننده و مشاهده دانشجو عمدتاً يودنتيدوره است

انجام  ينامه را انجام داده تا بتواند برانيين آيمندرج در ا يو درمان يصيتشخ يهاتيار، فعاليا دستيپزشک معالج 

  .ديالزم را کسب نما ينده خود به عنوان کارورز آمادگيف آيوظا

 :ر استيز يمطابق بندها آموزف كاريشرح وظا

 :اتيكل -الف

 مارستانيه ساعات حضور در بيدر كل يون و اخالق پزشكؤت شيحفظ و رعا -١

 مارستان و دانشگاهيا بخش بيگروه  يت مقررات داخليرعا -٢

منافات داشته  يوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک يابالغ يهانامهنييبا آد يمقررات گروه و بخش نبا :تبصره

 .باشد

 يپزشك آموزشدرمان و   ،ها و مقررات ابالغ شده از وزارت بهداشت نامه نييت مفاد آيرعا -٣

 :يمار و مدارك پزشكيمراقبت از ب -ب

 يابيارزک، ينيپاراکل يهايات و بررسشيج آزماينتا يريگير و پيتفس  ،ينينه بالياخذ شرح حال و انجام معا -٤

وط به مرب يماران بستريه بيمناسب از كل يافتراق يها صيمطرح نمودن تشخو  يصيبرنامه تشخ انيبو 

  .كيو كش يخود در اوقات عاد

ار و پزشک معالج و اطالع از يو به همراه کارورز و دستمربوط در بخش  يماران بستريبروزانه ت يزيو -٥

ماران يت بيزيا ويدر صورت لزوم و  يمارير بيو نوشتن س يافتيدر يست داروهايو ل يرمانات برنامه ديکل

  .ييسرپا

به (شات يافت جواب آزمايدر يريگيپ ،و گروه مربوطه يص دانشکده پزشکيدر صورت لزوم و به تشخ -٦

 ماريب يكينيپاراكل يها ن گزارشيآخر يو بررس) مگر در موارد اورژانس ير حضوريشكل غ

مخصوص آغاز و  يهاادداشتينوشتن  ،و گروه مربوطه يص دانشکده پزشکيورت لزوم و به تشخدر ص -٧

 ان هر دوره يپا
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١٨١١٨١١٨١١٨١    
 

 يربرداريدرخواست تصو يهانوشتن برگه ،و گروه مربوطه يص دانشکده پزشکيدر صورت لزوم و به تشخ -٨

درخواست  يهاه برگهيو کل يوگرافي، آنژي، آندوسکوپي، سونوگرافيوگرافي، راد MRI، CT Scanاز جمله 

از به نگارش شرح حال يا دانشکده نيمارستان يا بيکه برابر مقررات آن گروه  يگر در صورتيک دينيپاراکل

 . مار در فرم مربوط باشديب

 :يدرمان يصياقدامات تشخ -پ

بر  دانشکده ين معاونت آموزشييماه و با تع ٦ر به منظور کسب مهارت حداکثر به مدت يامور ز يريفراگ  -٩

 ن يالزم است ا ،ينيبال يهامهارتمرکز  ياندازاست با توجه به راه يهيبد .باشديعهده کارآموز م

 . به کارآموزان آموزش داده شود ين مراکز و به نحو مقتضيدر ا يمار واقعيها قبل از مواجه با بمهارت

 قيتزر -

 )IV cannulation( يريگرگ -

 )venous blood sampling( يديور يريگنمونه -

 کشت خون يبرا يريگنمونه -

 ر آنيو تفس ECGگرفتن  -

 پانسمان ساده -

 و مشاهده الم يزيآمرنگ -

  يطينمونه ادرار و الم خون مح يکروسکوپير ميه و تفسيته -

 ساکشن ترشحات حلق و لوله تراشه  -

 يتنفس يوتراپيزيف -

 يطيه الم خون محيته -

 هااز گلو و زخم يريگنمونه -

تواند توسط کارآموز يار ميا دستيم پزشک معالج يموافقت و تحت نظارت مستق ر تنها بايانجام امور ز -١٠

  :انجام شود

 گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده -

 )جنسماران هميحا در بيترج(رخواران يبه جز در نوزادان و ش يگذاشتن سوند ادرار -

 )ABG( يانيخون شر يگرفتن گازها -

 يفلبوتوم -

 ه يدن بخيه زدن و کشيبخ -

 و خواندن آن PPDانجام تست  -

ه مجدد طبق نظر يا بخيو  )نير روتيغ( يتخصص يدمان، شستشوياز به دبريکه ن ييهاانجام پانسمان -

 . شده باشند يا عفونيپزشک معالج دارند و 

 ها ا درمانگاهيبهداشت و  يهان اطفال در خانهيون روتيناسيانجام واکس -
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١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢    
 

 گوش يانجام شستشو -

 ن يو انقباضات رحم و حرکات جن )Fetal Heart Rate(ن يجن کنترل قلب -

 ساده و باز کردن گچ  يريگگچ -

ران مقاطع باالتر ين اعمال را توسط فراگيتوانند انجام هر کدام از اير تنها ميکارآموزان در موارد ز -١١

 :نديمشاهده نما) اريا دستيکارورز (

  ينيب يمشاهده تامپون قدام -

 و چشم ينياز گوش، حلق و ب يم خارجمشاهده خارج کردن جس -

  ينيب يزيمشاهده کوتر خون ر -

  airwayمشاهده گذاشتن لوله تراشه و  -

 يکشش پوست يمشاهده کارگذار -

 يريگمشاهده آتل -

 ون لومباريمشاهده انجام پونکس -

 ه آبسهيمشاهده تخل -

 کيسوپراپوپ يريمشاهده نمونه گ -

 ت و پلوريع آسيما )tap(دن يمشاهده کش -

  CPR يريادگيو  مشاهده -

 يعيمان طبيزا يريادگيمشاهده و  -

 مغز استخوان  يوپسيون و بيراسيمشاهده آسپ -

 ون مفصل زانويمشاهده پونکس -

 يو داخل مفصل )Intrathecal( يق داخل نخاعيمشاهده تزر -

 Ingrowing، خارج کردن يسطح يهاختنه، برداشتن توده(ساده  ييسرپا يهايمشاهده انجام جراح -

nail( 

  Chest Tubeاهده گذاشتن مش -

 خطرناک يق داروهايمشاهده تزر -

 ک مثانهيمشاهده درناژ سوپراپوب -

 ض خون نوزادانيدر تعو يو همکار يناف يديمشاهده گذاشتن کاتتر ور -

 رخواران يش يمشاهده سونداژ ادرار -

 دانمشاهده کات -

  .شنهاد  شده استيرزان پمصوب کارو يگر که در برنامه آموزشيد يو تهاجم يصيمشاهده هر اقدام تشخ -

  .امده استينامه ننييه موارد مشابه در آيبق

 :يآموزش يها شيشركت در هما -ت
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١٨٣١٨٣١٨٣١٨٣    
 

بخش شامل  يو جلسات آموزش يا کارگاهيو  يدرس تئور يهاه کالسيدر کلفعال و منظم شرکت   -١٢

و  يوزشآم يعمل، راندها يها، اتاق managementيها،کالسيعلم يها،کنفرانسيگزارش صبحگاه

  يآموزش يهار برنامهيسا

 ماران توسط پزشک معالجيت بيزيحضور فعال و منظم در و -١٣

نه يمار، انجام معاين شده و گرفتن شرح حال بييبهداشت طبق برنامه تع يهاا خانهيشرکت در درمانگاه  -١٤

 اريا دستيبه پزشک معالج  يمار و معرفياز ب

مار، يکوتاه ب يار مربوط، شامل معرفيا دستيک معالج طبق نظر پزش يآموزش يمار در راندهايب يمعرف -١٥

  يو طرح درمان يص افتراقيان تشخيشدن، ب يل بستريدل

ا يبخش  آموزش مسؤولم شده توسط يدر صورت لزوم طبق برنامه تنظ يعلم يها ارائه كنفرانس   -١٦

 ار ارشديدست

 :مارستانيحضور در ب -ث

است هر گروه ير ين شده از سوييطبق برنامه تعبهداشت  يهاا خانهي، درمانگاه و مارستانيحضور در ب  -١٧

ه ساعات حضور آنان در يكل يكارورزان هر بخش موظف است برا آموزش مسؤول(ا دانشكده يا بخش ي

 .)ه و در آغاز دوره اعالم كنديته مدون يآموزشبخش برنامه 

تجاوز  ماهشب در  ١٠ت از ن و در هر صورييط گروه و دانشکده تعيبر اساس شراك يحداكثر تعداد كش  -١٨

شب در ماه و در  ٥كودكان و زنان  ،يجراح ،يداخل يها ك در گروهيحداقل تعداد كش. نخواهد کرد

تعداد  ،يامكانات رفاه، تعداد كارورز ،ماريس بخش بر اساس تعداد بيا رئير گروه يگر مديد يها گروه

ک کارآموزان بر يساعت کش .كند ين مييك را تعيحداقل تعداد كش يآموزشو برنامه  يمارستانيتخت ب

 . گرددين مييتع يط هر دانشکده پزشکياساس امکانات و شرا

آموزش  مسؤولار يا دستيبه عهده پزشک ها  كيها و كش م برنامه چرخش كارآموزان در بخشيتنظ  -١٩

 . کارآموزان است

ا در موارد يو ) قبلساعت  ٢٤حداقل ( يمگر با اطالع قبل ،ستيك ممكن نيدر برنامه كش ييجابجا  -٢٠

 .آموزش کارآموزان مسؤولار يا دستين و موافقت پزشك ين جانشييبه شرط تع ،ياضطرار

مطلقاً ممنوع ک يار ارشد کشيا دستيو با كسب اجازه از پزشك  يك جز در موارد اضطراريترك كش  -٢١

 .است

م يار مستقيا دستيپزشك  و با موافقت يساعت يبا استفاده از مرخص يمارستان در اوقات عاديخروج از ب  -٢٢

 .مقدور است آموزش کارآموزان مسؤولار يا دستي

ها و در درمانگاه يآموزش ي، راندهايآموزش يهاشيکارآموزان شرکت در جلسات و هما يکار لويتاو  -٢٣

 . است
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١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤    
 

 آموزانات كاريا شكايف و يا هر گونه اهمال درانجام وظايف فوق و ياز شرح وظازان آموكارموارد تخلف  -٢٤

مات يمطرح و تصمکده ا دانشيمارستان يا بيگروه  ،بخش يآموزش ين رابطه حسب مورد در شورايدر ا

جه يه به نتيكننده اول يدگيچنانچه مسائل مطروحه در هر كدام از مراجع رس. الزم گرفته خواهد شد

 ييمرجع نها. ارجاع خواهد شد يم مقتضيمورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصم د،ينرس يقطع

 .دانشگاه خواهد بود يآموزش يشورا يريگ ميتصم

. نامه هستند نيين آيا يحسن اجرا مسؤول يآموزش يمارستانيب يها بخش يروسا ،ها ران گروهيمد  -٢٥

نامه نظارت  نييآ نيا يمارستانها بر حسن اجرايب يآموزش نيق معاونياز طر يپزشک يهادانشکده يروسا

 .د داشتنخواه

ق دانشکده يه و از طريته يدانشکده پزشک دييتأد با يکارآموزان در هر گروه با يآموزشبرنامه مدون  :١تبصره

 . به کارآموزان ابالغ گردد يو گروه پزشک

 يدوره کارآموز يکارآموزان هر دوره را در ابتدا يهيک جلسه توجيموظفند در  يآموزش يهاگروه :٢تبصره 

 . نديف و مقررات گروه آشنا نمايه نموده و آنان را با شرح وظايدر آن گروه توج

 يعلوم پزشک يزيربرنامه يعال ين جلسه شورايست و هفتميتبصره در ب ٣ماده و  ٢٦نامه در نيين آيا -٢٦

ر با آن لغو يمغا يهاها و دستورالعملنامهنييه آيب کليخ تصويد و از تاريب رسيبه تصو ٨٣/٩/٧مورخ 

 . گردديم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علم تو را . اي كميل علم از ثروت بهتر است): ع(حضرت علي   

مال و ثروت . كند و تو بايد ثروت را پاسداري كنيپاسداري مي

شود و حال آنكه علم، با در اثر خرج و هزينه كردن نابود مي

 .گذارد و علم حاكم است و مال محكومبخشش رو به افزايش مي


