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  كارآموزان پزشكي گروه كودكانشرح وظايف حرفه اي و اخالقي 

 در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 هدف : 

 دستيابي به  اهداف موجود در ساختار طرح دوره كودكان و محتواي آموزشي گروه  -1

 اجراي وظايف حرفه اي و اخالقي مصوب شده وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي  -2

 

  الزم به اجرا ان پزشكي معرفي شده به گروه كودكان كارآموز موارد زير  توسط

 :ميباشد 

 

 و ثبت امضاء ورود وخروج در دفتر آموزش . 11صبح تا ساعت 8حضور در بيمارستان از ساعت  .1

 بند الف:كسراز امتحان پايان بخش با توجه به تعداد تأخيرطبق نظر گروه.

 صبح به غير از روزهاي دوشنبه وپنجشنبه . 9تا  8حضور در مورنينگ هاي صبحگاهي رأس ساعت  .2

 يان بخش با توجه به تعداد غيبت وهر تأخيرطبق نظر گروه.بندالف: كسراز امتحان پا

 9حضور در بخش هاي باليني طبق برنامه ريزي توسط مدير گروه وسوپروايزر آموزشي از ساعت  .1

 ميباشد صبح

 . 11/  13برنامه هاي آموزشي گروه از ساعت ديگر حضور در .4

a. .بند الف:در صورت عدم حضور كسراز امتحان پايان بخش طبق نظر گروه 

 .8كودكان ،تزريقات وسونداژ، مانا،احياء نوزادان رأس ساعت  CPRه موقع در كارگاههاي حضور ب .5

بند الف:دانشجوياني كه به هر دليلي در كارگاهها غيبت داشته باشند حق شركت در امتحانات پايان 

 بخش را نخواهند داشت.
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 بند ب: مرخصي در روزهاي برگزاري كارگاهها لغو مي باشد.

 متحان پايان بخش به ازاي تأخير در كارگاهها طبق نظر گروه .بند ج:كسراز ا

ارائه دو كنفرانس در كل دوره به طوريكه يك  كنفرانس در بيمارستان امام رضا)ع(و يك كنفرانس  .6

 در بيمارستان دكتر محمد كرمانشاهي با حضور رزيدنت ومسئول كارآموزان .

مركز كرمانشاهي و امام رضا )ع( و دانشكده كالسهاي درس تئوري روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در  .7

جلسه بوده و مالك  12پزشكي برگزار ميگردد و  تعداد غيبت هاي مجاز درس تئوري كودكان 

 محاسبه غيبت ها تعداد جلسات تدريس هر استاد در روز مي باشد نه روزهاي برگزاري كالس ها.

در كليه ساعات حضور در توسط تمامي كارآموزان  حفظ و رعايت شئون شرعي و اخالق پزشكي  .8

مي  همچنينالزامي است .   درمان وآموزش پزشكي-طبق بخشنامه وزارت بهداشتبيمارستان 

 .با شئون حرفه اي پزشكي مطابقت داشته باشد كارآموزانظاهري  شكل بايستي 

توسط كارآموزان الزامي  رعايت مقررات داخلي گروه يا بخش ،بيمارستان ،دانشكده و دانشگاه  .9

 است.

ه كارورز و دستيار به همرا ها  بخشدر روزانه بيماران بستري آموزشي ويزيت در كارآموز  شركت  .13

 الزامي است.بخش  معالجند اتو 

( و  بيان برنامه  Problem Listكسب تجربه در ثبت صحيح شرح حال با بيان  ليست مشكالت )   .11

( مناسب در پرونده هاي  Differential Diagnosisتشخيصي و طرح تشخيص هاي افتراقي ) 

 الزامي است. بيماران بستري در اوقات عادي و كشيك

ظارت  اساتيد و ن تحت  توسط كارآموز اخذ شرح حال وانجام معاينات بيماران و سير بيماري .12

 13و كارآموز موظف است در طول دوره سه ماهه خود حداقل  الزامي است  دستياران در بخشها 

 .شرح حال كامل باليني را به نام خود به ثبت برساند
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  آموزش چك  انهاي بيماران در اين خصوص توسط كارشناسه پروند به ذكر است كه الزم

با نظر مدير گروه و مسئول و در صورت هر گونه اهمال و بي توجهي نسبت به اين امر خواهد شد 

   خواهد شد.كسر  از امتحان پايان بخش آموزش استاژري

 توسط كارآموز الزامي است.و انجام معاينه كسب اجازه از بيمار براي مصاحبه  .11

 حرفه اي كارآموز است اخالقي و وظيفه  تكريم بيماران و همراهان بيمار  .14

 كارآموزان الزامي است . توسطبه همراه داشتن گوشي پزشكي در طول دوره   .15

 .وظيفه اخالقي و حرفه اي كارآموز پزشكي استمراقبت از بيمار و مدارك پزشكي  .16

روز غيبت موجه  8بخش از  دانشجويان  حق مرخصي ندارند اما ميتوانند با كسب اجازه از اساتيد .17

 در كل طول دوره استفاده نمايند

و بيمار خود را  دانشجو موظف است هرروز صبح قبل از ويزيت استاد بر بالين بيماران حضور يابد .18

خود را براساس وضعيت بيمار خود در هر روز در پرونده بيمار ثبت progress noteويزيت كرده و 

شرح حال ندارند و تازه بستري شده اند شرح حال بگيرد و آن را در نمايد. همچنين در بيماراني كه 

 پرونده بيمار ثبت نمايد .

دانشجويان همچنين موظفند به مطالعه پرونده بيماران بستري ، اطالع از تشخيص بيمار ،اقدامات  .19

 پاراكلينيكي انجام شده ، آزمايشات انجام شده بيمار 

 بيمار الزامي است. درماني و ليست داروهاي دريافتي  اطالع از كليات برنامه .23

  توسط كارآموز الزامي است . بصورت روتين (  progress note )  نوشتن سير بيماري  .21

در داخل كه  اقدامات تشخيصي و درمانيفرآيند يادگيري در فعال حضور  موظف به ناكارآموز .22

 در چارچوب  ) .دنميباشانجام ميگيرد بصورت عملي  بخشهاي باليني حسب مورد بيمار بر بالين 

 (كارآموزان  مختص مقررات گروه
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نيكي  از كليه بيماران يلكسب دانش و  تجربه در تفسير نتايج آزمايشات  بررسي هاي پارا ك .21

  بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك

ي درس تئوري و يا كارگاهي و جلسات آموزشي بخش شامل شركت منظم و فعال  در كليه كالسها  .24

، ، راندهاي آموزشي و ساير managementگزارش صبحگاهي ، كنفرانس هاي علمي ،كالس هاي 

 برنامه هاي آموزشي .

گروه توسط كارآموزان  طبق برنامه تعيين شده با هدف آموزش طبابت سرپايي شركت در درمانگاه .25

 الزامي است 

  ام معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پزشك معالج يا دستيارگرفتن شرح حال ،انج  .26

معرفي بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط شامل :معرفي كوتاه  .27

 بيمار،دليل بستري شدن ،بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درمان مي باشد

مي توسط مسئول آموزش بخش يا ارائه كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظي .28

 دستيار ارشد مي باشد.

حداقل تعداد كشيك در گروه  ميباشد.شب 13 كودكان  در طول مدت دوره سه ماههتعداد كشيك  .29

شب كه توسط مدير گروه با رييس بخش بر اساس تعداد بيمار ،تعداد كار آموز،امكانات  5كودكان 

 .ميگردد تعيينزشي رفاهي ،تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آمو

 5كشيك  و  بيمارستان امام رضا )ع(   )5حضور در كشيك )بيمارستان دكتر محمد كرمانشاهي   .13

 س.شب در بخش اورژان 8تا  13/1كشيك در طول دوره  از ساعت 13كشيك( جمعاً 

 بند الف:اعمال كشيك جريمه به ازاي هر غيبت دو كشيك جريمه.

 بند ب:كسر ازنمره پايان دوره طبق نظر گروه.

پزشك يا آموزش  با نظارت  تنظيم برنامه چرخش كار آموزان در بخشها و كشيك ها به عهده  .11

 دستيارمسئول آموزش كار آموزان است 
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ساعت قبل (و يادر 24جابجايي در برنامه كشيك ممكن نيست ،مگر با اطالع قبلي )حداقل  .12

 موارد اضطراري،به شرط تعيين جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسئول آموزش كار آموزان 

ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا  .11

 ممنوع است .

ز بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت  پزشك يا خروج ا .14

 با هماهنگي مسئول آموزش گروه دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسئول آموزش كار آموزان

 مقدور است .

اولويت كاري كارآموزان شركت در جلسات و همايش هاي آموزشي،راندهاي آموزشي و در  .15

 .مانگاه هاستدر

 .ديد بر روي روپوش پزشكي الزامي است  نصب اتيكت شناسايي در معرض .16

 الزامي است. آشنايي با منشور حقوق بيمار .17

موارد تخلف كار آموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و يا  .18

شكايات كار آموزان در اين رابطه  حسب مورد در شوراي آموزشي بخش،گروه يا بيمارستان يا 

خواهد شد.چنانچه مسايل مطروحه در هركدام از مراجع دانشكده مطرح و تصميمات الزم گرفته 

رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسدمورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارجاع 

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

باليني  جهت ن شده در مركز مهارتها ي يدر ابتداي دوره هر دانشجو طبق برنامه ريزي از پيش تعي .19

 در طي دوره  هاي آموزشي گروه شركت ميكنند . كارگاههاي آموزشي كه  كسب مهارت در كارگاه

  به شرح ذيل ميباشد : ارائه مي گردددر مركز مهارتهاي باليني 

دكتر محسن پور  –) دكتر بابايي  ،  مسئول كارگاه  روزه2 : مدت كارگاه  كارگاههاي احياءنوزادان .43

 دكتر ساره فرشادفر ( -وكيلي امينيدكتر مازيار 

 دكتر قديري  ( ،همتي ، دكتر قينيدكتر،  مسئول كارگاه )  روزه2 :  مدت كارگاه  كارگاه مانا .41
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 داريوشي (دكتر ،  مسئول كارگاه )  روزه1 : مدت كارگاه  كودكان  CPRكارگاه    .42

 (دكتر توحيديمسئول كارگاه )  ،روزه1 : مدت كارگاه  كارگاه تزريقات و سونداژ .41

كالسهاي درس تئوري روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در مركز كرمانشاهي و امام رضا )ع( و  .44

 .دانشكده پزشكي برگزار ميگردد

آموزشي گزارش  دربرنامه45/7- 9از ساعت چهارشنبه-سه شنبه-يكشنبه–روزهاي شنبه  .45

 كليه دانشجويان اجباري است.حضور  (Morning Report) صبحگاهي

راند عمومي هربخش توسط استاد و رزيدنت مربوطه انجام و دانشجويان 13/9-12از ساعت .46

 موظف به شركت هستند.

و حضور دانشجويان  برگزار مي گردد ژورنال كالپآموزشي برنامه 12روزهاي شنبه ساعت  .47

 الزامي است.

  كنفرانس هفتگي اساتيد و دستيارانآموزشي روزهاي دوشنبه برنامه  .48

- CPC- Approach to case  وحضور دانشجويان الزامي است. برگزار مي گردد 

چارت راند به صورت ماهيانه يكبار و -case reportروزهاي سه شنبه گراند راند عمومي  .49

 مورتاليتي كنفرانس يكماه در ميان برگزار مي گردد.

و رزيدنتي توسط رزيدنت ناظر بخش  انترن –كارآموزي  گروهي  كنفرانس هاي13/11-12ساعت  .53

 ارائه ميشود.

 توسط كارآموز الزامي است. رعايت بهداشت پاويونها وحفظ وسايل شخصي وتجهيزات پاويون .51

 

 به ذكر است كه :الزم 

 مي باشد.آقاي دكتر  محمد رضا توحيدي  پزشكي انكارآموزش مسئول آموز  
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  كارآموزان توسط سوپروايزر آموزشي در اختيار دوره  طرح دوره وشرح وظايف در ابتداي

توضيحات در خصوص معرفي بخشهاي بيمارستان امام  شامل كه  قرا ر ميگيرد. دانشجويان

بايستي  مي رضا)ع( و دكتر محمد كرمانشاهي جهت آشنايي دانشجويان با بخشهايي كه در آنها

و نحوه  وره آموزش ببينند. همچنين توضيحات در خصوص نحوه  برگزاري امتحانات پايان د

 آموزش داده ميشود .كارآموز طي دوره  ارزشيابي 

 

  :همچنين  

 مقرراتاي اجرو ناظر بر  مسئول  گروه  مديرگروه و رؤساي بخش ها ي بيمارستانهاي آموزشي 

گروه كه مبتني بر انتظارات  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است اعالم شده از سوي 

از طريق معاونين آموزشي بيمارستانها بر  نيز  دانشكده  پزشكي رييس مضافا بر اينكه. ميباشند 

 حسن اجراي اين آيين نامه نظارت خواهند داشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


