
 

 

 

 کارآموزان بدو ورود کتابچه توجیهی

 
 دانشکده پزشکی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

1 

 

 

 در زمینه تحصیل علم و کسب میآرزومند ی،به دوره کارآموزحضور شما  یر مقدمخسالم وبا محترم، دانشجویان 

 درجات عالی را کسب نمایید. ، مهارت های الزم برای طبابت صحیح

در مقررات و استانداردهای آموزشی و بالینی  ز قوانین،با برخی ا دانشجویانهدف آشنایی شما کتابچه پیش رو با 

انتظار ، مدتاین شما در  روزافزون آرزوی موفقیت با ه است.تهیه شد ها و کلیه مراکز آموزش بالینی بیمارستان

و  دانش و علم کسببا آمادگی و اعتماد به نفس هرچه بیشتر در عرصه  ی رود با مطالعه مطالب این کتابم

 خدمت رسانی به بیماران حاضر شوید.
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دانشجویان رشته پزشکی پس از گذراندن کلیه دروس مقطع علوم پایه و درس فیزیوپاتولوژی، دوره بالینی 

پزشکی عمومی را در بیمارستان آغاز خواهند کرد. دوره بالینی آموزش پزشکی عمومی دارای دو مقطع کارآموزی 

 ستاجر( و کارورزی )اینترنی( می باشد. )ا

 کارآموزی بالینی -1

 به را وپاتولوژییزیف و هیپا علوم مقاطع که شودمی اطالق یپزشک یعموم دکتری دانشجوی به یپزشک کارآموز

 حرفه های مهارت و یعمل اتیتجرب و نظری دانش کسب برای ینیبال هایبخش به ورود به مجاز و رسانده انیپا

   .است یپزشک دکترای مدرك اخذ جهت یعلم أتیه اعضاء نظارت تتح ای،

 در الزم هایییتوانا آوردن دسته ب و یشگاهیآزما و ینیبال دگاهید از هایماریب صیتشخ ،مرحله نیا از هدف ❖

 یطراح و ماریب با حیصح وی منطق برخورد منظور به عیسر رییگ جهینت و استقالل و شهیاند بردن بکار

 .باشدمی یدرمان و رییشگیپ اتیعمل

تامین اجتماعی )بیمارستان دکتر علی شریعتی، بیمارستان  هایمارستانیها، ب کارآموزی گذراندن محل -

زمان حضور دانشجویان  .باشندمی دکتر غرضی و بیمارستان فاطمه الزهرا)س( نجف آباد( و درمانگاههای تابعه

  می باشد. 14لغایت  7:30در بیمارستان از ساعت 

 .درمانگاه در آموزش و بخش در بستری مارانیب نیبال بر آموزش :است بخش دو شامل ینیبال کارآموزی ❖

 درمان و یبررس نحوه و ابدی اختصاص هادرمانگاه در آموزش به ستیبامی کارآموزی از یتوجه قابل بخش

 .شود داده میتعل انیدانشجوه ب هیأت علمی اعضای حضور با یسرپائ مارانیب

 وعه کالس های آموزشی دانشجویان در حیاط بیمارستان جنب کتابخانه برگزار می شود. مجم ✓

 مدت کل دهم کی از بخش کی در ،کارآموزی یط ییدانشجو موجه هایبتیغ مجموع که یصورت در ✓

 خصوص در. باشدیم بخش آن در کارآموزی کامل تکرار به موظف دانشجو کند، تجاوز بخش آن در کارآموزی

 .است دانشکده یآموزش شورای عهده بر گیریمیتصم ء،استثنا موارد

 .شودمی انجام مربوطه دیاسات شرکت با و بخش هر یمیتنظ برنامه طبق هابخش در ینیبال کارآموزی ✓

و دروس نظری بالینی طبق  دارد اختصاص یعموم دروس ماندهیباق واحدهای سیتدر به هفته در روز کی ✓

 د شد.برنامه بخش ها برگزار خواه

 

 :مرحله کارآموزی

 .ماه  است  21حداقل طول مرحله کارآموزی 

 در بیمارستاندوره کارآموزی 
 

 



  

3  

 

 واحد 31 (:الزامی)تعداد واحدهای نظری خاص مرحله کارآموزی

 ماه ( 21واحد )معادل    63 تعداد واحدهای کارآموزی بالینی(الزامی:

 وس تخصصیواحد از در 7 :(الزامی)تعداد واحدهای نظری شناور بین مقدمات بالینی و کارآموزی

در پایان مرحله سوم آزمون جامع پیش کارورزی برگزار می شود و قبولی در این آزمون شرط ورود به -

دوره کارورزی است . شرط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی، قبول در واحدهای نظری خاص مرحله 

نی و کارآموزی و کسب کارآموزی و واحدهای کارآموزی بالینی ، واحدهای نظری شناور بین مقدمات بالی

 از این دروس و گذراندن کلیه دروس عمومی و ثبت موضوع پایان نامه می باشد.  12میانگین کل 

کارآموز می بایست از شروع دوره کارآموزی تا قبل از شرکت درامتحان جامع پیش  -

 کارورزی موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برساند. چنانچه موضوع پایان نامه

خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند ، تا زمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به شرکت 

 در امتحان جامع پیش کارورزی نمی باشند. 

فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن برای دوره های دکتر عمومی 

 پزشکی نباید کمتر از یکسال باشد. 

تا سه نوع مجاز است . چنانچه دانشجو در  شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی-

امتحان مذبور نمره قبول کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم 

 است. 

 

 1دروس بالینی 

 

 

 2دروس بالینی 
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 3دروس بالینی 
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 4دروس بالینی 

 

 

 شود:می انجام زیر موارد به باتوجه بالینی یرزشیابا بخش، هر مدت پایان در

 .کارکنان بخش سایر و بیماران با رابطه حسن و پزشکی شئون حفظ و اسالمی اخالق رعایت - الف

 تنظیمی طبق برنامه مربوطه هایکالس و بخش در وقت تمام و مرتب حضور پشتکار، و عالقه میزان - ب

 .بخش

 .محوله امور انجام در مسئولیت احساس و دقت - ج

 و بخش در طی کارآموزی در او پیشرفت و بالینی هایآموزش از دانشجو برداشت میزان و یادگیری قدرت - د

 باشد.می استاد مربوطه به عهده امتحان انجام نحوه
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 مقدمه -1

به  منجر که است؛ سالمتی علوم با مرتبط های حرفه در یادگیری و آموزش های جلوهمترین مه از بالینی آموزش

 یت بالینی می گردد.صالح کالم، یک در و نگرش و مهارت دانش، تکامل

 در آموزش راند، گراند راند،) بستری بیماران بالین بر آموزش جمله از مختلفی های عرصه در بالینی آموزش

که در ذیل توضیحات الزم درمورد  گیرد می صورت کالب ژورنال صبحگاهی، گزارش ها، کنفرانس ،(عمل اطاق

 عرصه بالینی توضیح داده شده است.مهم ترین آموزش ها در 

شامل تعامل آموزشی اساتید با دانشجویان در جایگاه های بالینی غیر  درمانگاههای تخصصی:آموزش در  .1

 مانند درمانگاه بیماران با وقت قبلی و درمانگاه بیماران اورژانس( را شامل می شود.) بستری

 اهداف آموزش سرپایی: *

 بالینی دانش انتقال ✓

 بالینی ومعاینه حال شرح اخذ ارتهایمه کسب ✓

 ارتباطی مهارتهای ارتقا ✓

 بالینی استدالل گیری شکل ✓

 بیمار درمان و اداره های مهارت کسب ✓

 ای حرفه رفتار گیری شکل و پزشکی اخالق آموزش ✓

 یلیتحص مقطع کی از انیدانشجو گروهی آموزش هدف با صرفا که یآموزش راندهایراند آموزشی:  .2

ر بیما بالین بر کارورزان دانشجویان، همراه به استاددر راندهای آموزشی،  .رندیگ یم انجام مشخص

 در را مطالبی و پردازند می وی بیماری مورد در نظر تبادل و بحث به بیمار ویزیت ضمن و شده حاضر

 .کنند می بیان کنفرانسرت صو به بیماری آن مورد

 *اهداف راند آموزشی:

 بیماری عالیم با آشنایی و حال شرح اخذ نحوه تمرین کارآموزی دوران در آموزشی راندهای اصلی هدف -1

 .باشد می ها بیماری های نشانه مشاهده و فیزیکی معاینه تمرین همچنین و ها

 پاراکلینیکی، و بالینی اطالعات تفسیر ارتباطی، مهارتهای ارتقا شامل آموزشی راندهای اهداف سایر -2

 .باشد می درمانی یزیر برنامه و تشخیصی استدالل

 گراند راند: .3

و دانشجویان بخش به بحث در مورد بیماران و کارورزان گراند راند، آموزشی است که در طی آن اساتید، 

 اقدامات بالینی نادر، جالب، چالش برانگیز و یا پیچیده می پردازند.

 عرصه های آموزش بالینی در بیمارستان
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 گزارش صبحگاهی: .4

شیفت شب مسائل  اینترن کشیکگردد و  کنفرانسی است که با حضور اساتید و دانشجویان برگزار می

بالینی چند بیمار را که طی این شیفت بستری شده اند گزارش می دهند و حاضرین در رابطه با نحوه 

 صحیح اداره این بیماران به بحث و تبادل نظر می پردازند.

 ژورنال کالب: .5

ـی گـردد و در طی آن به مرور ژورنال کالب جلسه آموزشی است که با حضور اساتید و دانشجویان برگزار م

 .محتوا و روش شناسی چند مقاله از مجالت معتبر پرداخته می شود
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  یآموزش یها طیمح در انیدانشجومقررات حضور  -1

 استاد از قبل کالس به ورود ✓

 در کالس درس آشامیدن و خوردنعدم  ✓

 در کالس درس اصد سرو ایجاد و دنیخند کردن، صحبت بلندعدم  ✓

 در کالس درس تصویری و صوتی وسایل همراه تلفن از استفادهعدم  ✓

 دیگران حقوق رعایت ✓

 پرخاشگری و مشاجره رفتاری، و زبانی تمسخر و توهینعدم  ✓

 و حرکاتاختالل در رفتار و  باعث که ای ماده یا و دارو و دخانیات و مخدر مواد نوع هر مصرفعدم  ✓

 .شود دانشجو گفتار

 اختیار در عمومی وسایل و تجهیزات امکانات، از صحیح استفاده و حفاظت به ملزم یاندانشجو ✓

 :مانند باشند

 بیمارستانی نمی باشند. تجهیزات از استفاده به مجاز مربوطه، مسئول هماهنگی بدون ✓

 .نمایند دقت محیط در وسایل از استفاده راهنمای و دهنده هشدار عالئم به ✓
  شخصی مصارف برای تجهیزات و امکانات از استفادهعدم  ✓

  المال بیت اموال سایر یا بیمارستان در موجود اموال به خسارتعدم  ✓
 یآموزش طیمح در دختر انیدانشجو یا حرفه پوشش -2

 .است الزامی پوشش جهتمناسب  کفش و کیف ،جوراب ،، مقنعه ساده  شلوار مانتو و از استفاده -1
 خودداری گردد. بلند خیلی یا و کوتاه گشاد، ا خیلیی تنگ و شلوار مانتو پوشیدناز  -2
 .باشد شرعی موازین اساس بر و کامل باید مقنعه و بلندی پوشش -3

 .باشد دهنده آزار صدای بدون و متعارف پاشنه با تمیز، ساده، باید کفش -4
 .باشد نمی مجاز  آموزشی های محیط در صندل و شلوار، دمپایی روی چکمه پوشیدن -5
 .دینمای خودداری زننده و تند گردن، شال و کاله و پالتو و وجوراب کفش و کیف مانتو، شلوار،های رنگز ا -6
 .است ممنوع باشد، دید معرض در کهتند و زننده  آرایش هرگونه انجام -7
 الك باشد. بدون و تمیز کوتاه، باید ها ناخن -8
 است. مجاز ساعت و انگشتر مانند متعارف وزیورآالت عینک از استفاده -9

 دانشجویان آموزشی یاستانداردها تیرعا به مربوط نیقوان
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 یآموزش طیمح در پسر انیدانشجو یا حرفه پوشش -3

 جهت ناسبم جوراب و نباشد( تنگ و کوتاهساده ) شلوارو  نباشد( تنگ و کوتاه)دار آستین پیراهن از استفاده -1

 .است الزامی پوشش
 .باشد تمیز و ساده باید کفش -2

 .باشد نمی مجاز آموزشی های محیط در صندل و دمپایی پوشیدن -7
 خودداری نمایید. زننده و تند وجوراب کفش لباس،های   رنگاز  -8
 .است مجاز ساعت و انگشتر مانند متعارف وزیورآالت عینک از استفاده -9

 .است ممنوع پاپیون و کراوات از استفاده -10
 .باشند پیراسته و تمیز اه،کوت بایستی ها ناخن تجهیزات، و افراد به آسیب و عفونت انتقال افزایش دلیل به -11

 .باشند افراطی های مدل از دور به و کوتاه ساده، باید صورت و سر موی پیرایش-12

 درمانی بهداشتی، فضاهای در بالینی دانشجویان ای حرفه پوشش -4

 مخصوص فرم لباس از درمانی و بهداشتی های محیط در حضور مدت طول در باید بالینی دانشجویان -

 .نمایند دانشجویی استفاده و اسالمی شئون کامل رعایت با ( و)روپوش سفید

 .باشد بسته های دکمه با و مرتب و پاکیزه صورت به باید دانشجویان فرم لباس -

شلوار،  بایست می ویژه های مراقبت های بخش و عمل اتاق مانند ، بالینی محیط در دانشجویان پوشش -

 .باشد اسالمی کامل وپوشش حجاب رعایت با و بخش آن دررنگ  روپوش ، مقنعه و )کاله برای آقایان( سبز 

 ممنوع بالینی دانشجویان برای ها ناخن بلندی آرایش و گونه هر از استفاده عفونت جهت کنترل دلیل به -

 .است

 .است ضروری بهداشتی و آموزشی های محیط در بهداشت حفظ جهت به جوراب پوشیدن -

 باشد. بسته جلو باید دانشجویان کفش عفونت، انتقال از یوپیشگیر پا به صدمه کاهش منظور به -

 دانشگاه، رشته خانوادگی، آرم نام و نام و عکس :شامل آموزشی معاونت سوی از شده ارائه شناسایی کارت -

 .گردد نصب ،باشد قابل رویت فرم، بطوریکه لباس روی بر متحدالشکل صورت به باید دانشجو سمت و تحصیلی

یماران و یا حضور در اتاق عمل تلفن همراه باید خاموش باشد و در مواقع دیگر نیز جز در در هنگام راند ب -

 موارد خیلی ضروری نباید تلفن همراه را روشن کرد. 

 می باشد.  شریعتی کمدهای آقایان در حیاط ضلع شرقی بیمارستان -

 شریعتی می باشد.  تانکمدهای خواهران کنار درب خروجی در راهرو اصلی  به سمت حیاط شرقی بیمارس -

 پشت انبار دارو -در بیمارستان غرضی: انتهای راهرو ها محل کمد -
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 دانشجویان حق استفاده از پارکینگ را ندارند.  -
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