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١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥    
 

 

 يپزشک يعموم يدکتر يف کارورزان دورهيظانامه شرح ونييآ

و دوره  ينظر يهاآموزششود که ياطالق م يپزشک يعموم يدکترا يانيپا مرحله يبه دانشجو يکارورز پزشک

 ،يعلم أتيه یتحت نظارت اعضا ،يقبل يهاان رسانده باشد و مجاز به کاربرد آموختهيرا به پا يکارآموز يعمل

ا بخش با يت کارورزان در هر گروه يمسؤول. است يپزشک ياخذ مدرک دکتر يبرا ياحرفه يکسب مهارتها يبرا

ار يا دستينکال آ يعلم أتيها عضو يک يک با پزشک معالج کشيس آن بخش و درساعات کشييا رير گروه يمد

ر پزشک معالج و د نامه بر عهدهنيين آيص موارد اورژانس در ايتشخ. است مارستانيا بيک بخش يارشد کش

ا يک بخش يار ارشد کشيا دستينکال آ يعلم أتيها عضو يک يشک معالج کشپز ک بر عهدهيساعات کش

شود يم يبستر مارستانيدر ب يمار تحت نظارت ويکه ب يعلم أتيهپزشک معالج به عضو . است مارستانيب

 . گرددياطالق م

 :ر استيز يف كارورز مطابق بندهايشرح وظا

 :اتيكل -الف

 مارستانيه ساعات حضور در بيدر كل يون و اخالق پزشكؤت شيحفظ و رعا -٢٧

 مارستان و دانشگاهيا بخش بيگروه  يت مقررات داخليرعا -٢٨

 يپزشك آموزشدرمان و   ،ها و مقررات ابالغ شده از وزارت بهداشت نامه نييت مفاد آيرعا -٢٩

 :يمار و مدارك پزشكيمراقبت از ب -ب

 يماران بستريه بياز كل يدرمان يصيو طرح برنامه تشخ يابيزار ،ينينه بالياخذ شرح حال و انجام معا -٣٠

 مناسب يافتراق يها صيك و مطرح نمودن تشخيو كش يمربوط به خود در اوقات عاد

 مربوط در بخش قبل از پزشك معالج  يماران بستريت بيزيو -٣١

ن يرآخ يو بررس) مگر در موارد اورژانس ير حضوريبه شكل غ(شات يافت جواب آزمايدر يريگيپ -٣٢

 ماريب يكينيپاراكل يها گزارش

 يمارير بينوشتن برگه س -٣٣

 در بخش مسؤولار يا دستيتحت نظارت پزشك معالج  ينوشتن دستورات پزشك -٣٤

 on- and off-service notes ان هر دوره يمخصوص آغاز و پا يها ادداشتينوشتن  -٣٥

 در بخش مسؤولار يا دستير نظر پزشك معالج ينوشتن خالصه پرونده ز  -٣٦

 در بخش مسؤولار يا دستيتن برگه مشاوره با نظر پزشك معالج نوش  -٣٧

 ،يسونوگراف ،يوگرافيراد ،CT Scan، MRIاز جمله  يربرداريدرخواست تصو يها نوشتن برگه  -٣٨

که برابر مقررات آن  يگر در صورتيك دينيدرخواست پاراكل يها برگهه يو كل يوگرافيآنژ ،يآندوسكوپ

  .مار در فرم مربوط باشدياز به نگارش شرح حال بينا دانشکده يمارستان يا بيگروه 

 CPRشوند و انجام  يا ميكه اح يمارانين بيحضور بر بال  -٣٩
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١٨٦١٨٦١٨٦١٨٦    
 

از به يكه در بخش ن يماريژه دارند و هر بياز به مراقبت ويكه ن ييماران بدحال و آنهاين بيحضور بر بال  -٤٠

 .ت مجدد داشته باشديزيو

  ،كبد يوپسير بينظ يتهاجم يصيان پس از انجام اقدامات تشخماريو مراقبت از ب ياتيكنترل عالئم ح  -٤١

ا تست تحمل گلوكز و يت از آب ير محرومير نظيخط يها آنها تست يكه برا يا كساني ،هيكل يوپسيب

 .در بخش مسؤولار يا دستيشود، تحت نظارت پزشك معالج  ين انجام ميانسول

خاص  يها از به مراقبتيكه ن يمارانيب ،داشته باشند ثبات يب ياتيماران بدحال كه عالئم حيبا ب يهمراه  -٤٢

ر يا سايگر و يد يها در انتقال به بخش ،كند يد ميآنها را تهد يا دارند و امكان بروز عارضه يپزشك

 . کيار ارشد کشيا دستيها با نظر پزشك معالج  مارستانيب

 :يدرمان يصياقدامات تشخ -پ

 :باشد ير بر عهده كارورز ميانجام اقدامات ز  -٤٣

 يگرفتن گازها ،رخوارانيحاً همجنس به جز در شيماران ترجيدر ب يگذاشتن سوند ادرار،گذاشتن لوله معده

ه زدن يبخكشت گلو،  يبرا يريگ نمونه، ها از زخم يبردار نمونه، يطيه الم خون محيته، (ABG) يانيخون شر

 هيدن بخيو كش

از به يكه ن ييها انجام پانسمان، نوشتن آن در پرونده و ECG ير مقدماتيتفسو خواندن آن،  PPDانجام تست 

 يا عفونيه مجدد طبق نظر پزشك معالج دارند و يا بخيو ) نير روتيغ( يتخصص يشست و شو ،دمانيدبر

ا فرآورده يسه خون يچك كردن مشخصات ك، ينيب يتامپون قدام، گوش يانجام شست و شو، شده باشند

 .ماريبه با فرآورده يق خون يتزر يبرا يخون ا فرآوردهيق خون يتزر يبرا يخون

 :باشد يم پزشك معالج بر عهده كارورز مير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيانجام امور ز -٤٤

انجام ، ناليمان واژيگرفتن زا، airwayگذاشتن لوله تراشه و ، خود يماران بستريب ييدارو يها نوشتن نسخه

، IUDگذاشتن ، نيو انقباضات رحم و حركات جن (FHR)ن يلب جنكنترل ضربان ق، مانينداكشن در زايا

كشش  يكارگذار، ينيب يزير كوتر خون، و چشم ينيب ،حلق ،از گوش يخارج كردن جسم خارج، كورتاژ

، مغز استخوان يوپسيون و بيراسيآسپ، (LP)ون لومبار يانجام پونكس، ساده يريگ گچ، يريگ آتل، يپوست

ساده  ييسرپا يها يانجام جراح، يو داخل مفصل (intrathecal) يق داخل نخاعيتزر، ون مفصل زانويپونكس

، كيسوپراپوب يريگ نمونه، ه آبسهيتخل، )ingrowing nailخارج كردن  ،يسطح يها برداشتن توده ،ختنه(

 ت و پلوريع آسيما (tap)دن يكش، chest tubeگذاشتن 

colon washour ،ك يدرناژ سوپراپوب، يستوستوميا سي يه نفروستومض لوليتعو، خطرناك يق داروهايتزر

و ن كات دا، رخوارانيش يسونداژ ادرار، ض خون نوزادانيدر تعو يو همكار يناف يديگذاشتن كاتتر ور، مثانه

 .شنهاد شده باشديكارورزان پ يآموزشگر كه ممكن است در برنامه يد يتهاجم يص درمانيهر اقدام تشخ

ن ييماه و به تع ٦حداكثر به مدت  يظور كسب مهارت تنها در دو دوره كارورزر به منيانجام امور ز  -١٩

ص پزشك يمگر در موارد اورژانس به تشخ ،باشد يبر عهده كارورز م يدرمان يآموزشمركز  يآموزشمعاونت 
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١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧    
 

به  باشد شدهكسب  يها در دوره كارآموز ن مهارتيا يادر دانشکدهچنانچه (ک يار ارشد کشيا دستيمعالج 

 ):دنباش يفه معاف مين وظياز انجام ا ص دانشکده، کارورزانيشخت

 يبرا يريگ نمونه، (venous blood sampling) يديور يريگ نمونه، (IV cannulation) يريگ رگ، قيتزر

 كشت خون

ساكشن ، يطينمونه ادرار و الم خون مح يكروسكوپير ميتفس، گرم يزيآم رنگ، پانسمان ساده، ECGگرفتن 

 . يتنفس يوتراپيزي، فحلق و لوله تراشه ترشحات

ک بر يار ارشد کشيا دستيص پزشک معالج يو اورژانس و به تشخ ير تنها در موارد ضروريانجام امور ز. ٢٠

  :باشد يعهده کارورز م

، يفلبوتوم، باز كردن گچ، گرفتن نمونه از ترشحات معده، intake/ outputو  ياتيكنترل و چارت عالئم ح

 يريگيپ، شگاهيانتقال نمونه به آزما، از به شرح حال ندارنديك كه نينيدرخواست پاراكل يها گهنوشتن بر

حضور ، آمپول زدن، مارستانيگر بيد يها ماران به قسمتيب يهمراه، كينيجواب اقدامات پاراكل يحضور

 خون يها انتقال بسته، يدرمان يميش، مارين بيبر بال (standby)وسته يپ

 :يآموزش يها شياشركت در هم -ت

 ار بخشيا دستيماران توسط پزشك معالج يت بيزيحضور فعال و منظم و و  -٢١

به پزشك  ينه و معرفيانجام معا ،ن شده و گرفتن شرح حالييشركت در درمانگاه طبق برنامه تع  -٢٢

 .اريا دستيمعالج و نوشتن نسخه با نظارت پزشك معالج 

 .ك بعدير به كارورز كشيطماران خيو سپردن ب يليتحو يشركت در راندها  -٢٣

 يها كنفرانس ،يبخش شامل گزارش صبحگاه يآموزشه جلسات يشركت منظم و فعال در كل  -٢٤

 يآموزش يها ر برنامهيو سا يآموزش يراندها ،عمل يها اتاق ،management يها كالس ،يعلم

پزشك  دييتأماران بدحال در بخش به ين بيا بر باليكه به علت حضور در اورژانس  يمگر در موارد

 .ر نباشديپذ امكانار مربوطه يا دستيمعالج 

ار مربوطه يا دستيها طبق نظر پزشك معالج  ر كنفرانسيا ساي يمار درگزارش صبحگاهيب يمعرف  -٢٥

 :شامل

ك ينيان علت درخواست اقدامات پاراكليب ،يافتراق يها صيان تشخيب ،شدن يل بستريدل ،ماريكوتاه ب يمعرف

 يو اقدامات درمانج آنها ير نتايو تفس

بخش  آموزش مسؤولم شده توسط يدر صورت لزوم طبق برنامه تنظ يعلم يها كنفرانس يارائه  -٢٦

 .ار ارشديدست
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١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨    
 

 :مارستانيحضور در ب -ث

ا ياست هر گروه ير ين شده از سوييطبق برنامه تع يمارستان در اوقات عاديزمان حضور در ب  -٢٧

ه ساعات حضور آنان در يكل يهر بخش موظف است برا كارورزان آموزش مسؤول(ا دانشكده يبخش 

 ).ه و در آغاز دوره اعالم كنديمدون ته يآموزشبخش برنامه 

ساب ساعت، بدون احت ١٣٠ک ماه کارورزی در دوره آموزش پزشکی عمومی معادل حداقل يهر   -٢٨

در هر ماه و زنان  ، کودکانیداخلی، جراح هایروهگهای ضروری در کيباشد سقف کشک میيکش

ر گروه يمد به ذکر است مالز .ک در هر ماه استيحداقل هشت کش هاروهگر يک و در سايکش وازدهد

و برنامه  يمارستانيتعداد تخت ب ،يامكانات رفاه ،تعداد كارورز  ،مارير اساس تعداد بس بخش بيا رئي

 .كند ين مييك را تعيحداقل تعداد كش يآموزش

 مسؤولار يدستا يها به عهده پزشك و  كيها و كش م برنامه چرخش كارورزان در بخشيتنظ  -٢٩

آموزش کارورزان  مسؤولار يا دستيار و با نظارت پزشك يض اختيدر صورت تفوا يآموزش کارورزان 

 .به عهده كارورز ارشد است

ا در موارد يو ) ساعت قبل ٢٤حداقل ( يمگر با اطالع قبل  ،ستيك ممكن نيدر برنامه كش ييجابجا  -٣٠

آموزش کارورزان پس از  مسؤولار يدستا ين و موافقت پزشك ين جانشييبه شرط تع ،ياضطرار

 .خشار بيا دستيمعالج كسب موافقت پزشك 

مطلقاً ک يار ارشد کشيدستا يو با كسب اجازه از پزشك  يك جز در موارد اضطراريترك كش  -٣١

 .ممنوع است

ار يدستا يو با موافقت پزشك  يساعت يبا استفاده از مرخص يمارستان در اوقات عاديخروج از ب  -٣٢

 .مقدور استآموزش کارورزان  مسؤول

ا ي كه با نظر پزشك ياست مگر در موارد يوزشآم يها شيت با جلسات و هماياولو ،يبه طور كل  -٣٣

 .ت قرار دهديرا در اولو يدرمان يصيانجام امور تشخ ،ماريب يبرا يوجود خطر جان م،يار مستقيدست
 

ك ماهه يبرنامه دوره "ن يد مطابق آخريبا ،و بهداشت ياجتماع يپزشك يدر مورد دوره كارورز  -٣٤

علوم  يزيربرنامه يعال ين جلسه شورايمصوب پنجم "ياجتماع يبهداشت و پزشك يكارورز

 .د گرددين دوره تاكيت ايعمل شود و بر اهم ١٣٧٨/١١/٢٣مورخ   يپزشك

ات يا شكايف و يانجام وظا ا هر گونه اهمال دريف فوق و يموارد تخلف كارورزان از شرح وظا  -٣٥

ه مطرح کددانشا يمارستان يا بيگروه  ،بخش يآموزش ين رابطه حسب مورد در شورايكارورزان در ا

كننده  يدگيچنانچه مسائل مطروحه در هر كدام از مراجع رس. مات الزم گرفته خواهد شديو تصم

. ارجاع خواهد شد يم مقتضيمورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصم ،دينرس يجه قطعيه به نتياول

 .دانشگاه خواهد بود يآموزش يشورا يريگ ميتصم ييمرجع نها


