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پيشگفتار
كميته بازنگري دوره كارورزي از ارديبهشت ماه سال  1831فعاليت خود را شروع كرده است .كميته كارورزي تاكنون با
تشكيل بيش از  87جلسه در دانشكده ،تمامي سعي خود را به كار گرفته تا در بستر بازنگري كلي دوره پزشكي عمومي و در
چارچوب سند چشم انداز ،مراحل طراحي و بازنگري كوريكولوم دوره كارورزي را طي نمايد.
با توجه به مدلهاي مختلف كوريكولوم و مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف صورت گرفته ،اعضاي كميته به اين نتيجه
رسيدند كه ساختار فعلي دوره كارورزي از لحاظ تعداد واحدها و گردشهاي باليني ،حفظ شود و تغييرات بيشتر در
روش هاي آموزش و ارزيابي كارورز داده شده و نيز بر حضور فعال كارورز در قالب تيم آموزشي درماني و دادن مسؤوليت
باليني به وي در بخشها و درمانگاههاي آموزشي تأكيد شود .همچنين بر اساس سند چشم انداز ،حضور كارورز در
درمانگاه هايي كه بيماران با تظاهرات باليني شايع مراجعه مي كنند و انجام ويزيت بيماران توسط كارورز مورد تأكيد بوده
است .در اين راستا كارورز در دوره كارآموزي به گونهاي آموزش خواهد ديد كه از توانايي الزم براي بر عهده گرفتن
مسؤوليت باليني بيمار برخوردار باشد .اين برنامه در كارگاهي كه در تاريخ  27مهرماه  11با حضور اعضاي محترم كميتههاي
بازنگري كارورزي و كارآموزي ،معاونان محترم آموزشي بيمارستانهاي آموزشي ،مسؤوالن محترم كارآموزي و كارورزي
بخشها/گروه ها ،صاحب نظران آموزشي و مسؤوالن دوره پزشكي عمومي دانشكده برگزار شد به بوته نقد و بررسي گذاشته
شد.
متن پيشنهادي برنامه مذكور پس از اصالحات الزم بر اساس نتيجه كارگاه ،در جلسه كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي
مورخ  18/1/22به تصويب و به مرحله اجرا در آمد .در اين متن كلياتي از ساختار دوره ،اهداف كلي و اختصاصي و نيز
روشهاي آموزش ،ارزيابي كارورز ،ارزشيابي هيأت علمي و چگونگي مديريت و اطالع رساني در دوره كارورزي آمده است.
بخشها و گروههاي آموزشي بايد برنامههاي آموزشي خود را بر اساس كليات مذكور و نيز شرايط محيط آموزشي خود تنظيم
نمايند .اميد است برنامه آموزشي مذكور با استفاده از نقطه نظرات تمامي اعضاي محترم هيأت علمي گروههاي آموزشي و
بهره گيري از تجربيات ايشان تكميل گردد .اين متن در فاصله زماني  2سال با توجه به مسائل مستحدثه بازنگري خواهد شد.
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ربانهم آموزشی دوره كارورزي
 مقدمه:
بر اساس مصوبه كميته برنامهريزي ،هريک از گروهها/بخشهاي آموزشي برنامه آموزشي گروه/بخش خود را در چارچوب
اين برنامه كلي تهيه و پس از بررسي در كميته كارورزي و تصويب كميته برنامهريزي به مورد اجرا ميگذارد.

 ساختار کلی دوره:
مدل کلی دوره کارورزی
 .1مدل اصللي دوره بلر مبنلاي آملوزش حلين كلار ،1هملراه بلا سلرردن مسلؤوليت بلاليني بله كلارورز در بخلشهلاي
آموزشي اسلت .سلط مسلؤوليت در هلر بخلش بلا رعايلت مفلاد برنامله و توافل بخلش/گلروه مربلو بلا كميتله
كارورزي تعيين ميگردد.
 .2در ايللن مللدل آموزشللي ،كللارورز در بخللشهللاي بللاليني بلله عنللوان عضللوي از تلليم ارائله خللدمات سللالمت تحللت
نظارت سطوح باالتر ،به بيمار ارائه خدمات مينمايد.
 .3گروههاي آموزشي برنامهريزي چلرخشهلاي كلارورزان در بخلشهلاي بلاليني را بله گونلهاي سلامان مليدهنلد كله
حللداك ر تناسللب را بلا نيازهللاي آموزشللي كللارورزان داشللته و از حضللور كللارورزان در بخللشهللا صللرفا بلله منظللور
رفع نيازهاي درماني بخش پرهيز شود.
 .4آموزش كلارورز در هلر بخلش ،منطبل بلر سلند توانمنلدي دانلشآموختگلان بلوده و كلارورز توانمنلديهلاي الزم
در حيطههاي مختلف را ،در بخش مربوطه كسب ميكند.
 .5كللارورز مسلؤوليت گللرفتن شللرححللال ،انجللام معاينلله و معرفللي بيمللار ،و ثبللت سللير پيشللرفت بيمللاري را برعهللده
دارد.
تبصره :كارورز موارد فوق را در پرونده بيمار با مهر ثبت ميكند.
 .6كللارورز عللالوه بللر مللوارد فللوق مسللؤول تعيللين برناملله تشخيصللي و درمللاني ،انجللام پروسلليجرهاي بللاليني ،ثبللت
دسللتورات و خالصلله پرونللده ،در پرونللده بيمللاران بللا نظللارت سللطوح بللاالتر و در چللارچوب سللند توانمنللدي
دانشآموختگان ميباشد.

.On the job learning:
 .1آموزش حين كار به معناي تمرين مراقبت از بيمار و انجام مهارتهاي تعيين شده بعد از ارائه آموزش رسمي ،در طول دوره كارورزي است.
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 .7در برناملله آموزشللي دوره كللارورزي يللک دوره انتخللابي 2بلله مللدت  4هفتلله پلليش بينللي شللده اسللت .دانشللكده
پزشللكي مو للف اسللت حللداك ر تللا زمللان ورود دانشللجويان ورودي  19بلله دوره كللارورزي (فللروردين )1811
تمهيدات الزم را جهت اجرايي شدن اين بند فراهم آورد.

اهداف آموزشی دوره:
هدف کلی:
هدف اين برنامه تربيت پزشكي است كه ضمن پايبندي به اصول اخالق پزشكي و رفتار حرفهاي و دارا بودن اعتماد به
نفس ،زيربناي علمي و تواناييهاي الزم براي ايفاي نقش به عنوان پزشک سط اول خدمات در نظام سالمت را به طور
مستقل دارا باشد.

اهداف اختصاصی آموزشی دوره:
انتظار ميرود كارورز در پايان دوره كلارورزي تلوانمنلديهلاي پايلان ايلن دوره كله بلر اسلاس"سلند تلوانمنلديهلاي
دانشآموختگان دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران" تنظيم شده است را كسب نمايد( .پيوست )2
محورهاي اين توانمنديها عبارتند از:
 .1مهارتهاي باليني
 .2مهارتهاي برقراري ارتبا
 .3مراقبت بيمار (تشخيص ،درمان ،بازتواني)
 .4ارتقاي سالمت و پيشگيري
 .5رشد فردي
 .6تعهد حرفهاي ،اخالق و حقوق پزشكي
 .7مهارتهاي تصميم گيري ،استدالل و حلمسأله
 .8نظام سالمت و نقش پزشک در آن
هر گروه/بخش آموزشي اهداف اختصاصي برنامه آموزشي بخش خود را در قالب محورهاي فوق تنظيم مي كند.

روش آموزش دوره:
آموزش كارورزان به صورت آموزش باليني ميباشد.
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آموزش بالینی:
آموزش باليني شامل دو قسمت آموزش كالسي و آموزش حين كار ميباشد.
آموزش كالسي:
آموزش كالسي شامل آموزشهاي مشخص نظري و عملي مورد نياز براي كسب يا تقويت توانمنديهاي كارورزان است.
 .1موارد آموزش كالسي در برنامه چرخش كارورزان بر اساس اهداف آموزشي تعيين شده در كوريكولوم هلر بخلش (در
هر سه حوزه دانشي ،نگرشي و مهارتي) ميباشد.
 .2در آموزش كالسي بر روي مراقبت از بيماران با تظاهرات باليني شايع و ارتقاي سالمت مراجعين مربو به هلر بخلش
تأكيد مي شود .اين آموزش مي تواند به صورت مشترك بين كارآموزان و كارورزان بخش/گروه برگزار شود.
 .3در آموزش كالسي تظاهرات باليني شايع مربو به هلر بخلش ،الزم اسلت اقلدامات تشخيصلي و مراقبتلي (چگلونگي
دارودرماني ،جراحي ،روانشناختي ،تغذيه ،اقدامات حمايتي و بازتواني ،اصول مراقبت و پيشگيري و در صورت امكلان
طب مكمل و جايگزين) گنجانده شود.
 .4در ارائه آموزش كالسي دوره كارورزي تاكيد روي روشهاي تعاملي نظير كار در گلروههلاي كوچلک و آملوزشهلاي
مبتني بر مسأله نظير  ،Case Based Discussionروشهاي خودآموزي و آموزش الكترونيكي ميباشد.
 .5آموزش كالسي تداخلي با آموزش حينكار نخواهد داشت .بله ايلن منظلور برناملههلاي آملوزش كالسلي بله گونلهاي
برنامهريزي خواهد شد تا در زمان انجام راندهاي باليني ،درمانگاه يا اتاقعمل ،جلسات آموزش كالسي برگزار نشود.
 .6در مورد مهارتهاي عملي باليني كله كلارورزان در دوره كلارآموزي تملرين نكلرده انلد ،در دوره كلارورزي آملوزش
مشخص كالسي در زمينه اين مهارتها و سرس امكان انجام و تمرين اين مهارتها تحلت نظلارت سلطوح بلاالتر بله
كارورزان ارائه مي شود.
 .7براي هريک از مهارتهاي عملي باليني يک يا چند بخش و گرو ههاي آموزشي متولي آموزش رسمي تعيلين مليشلود.
اين متولي كه مشترك بين دوره كارآموزي و كارورزي است ،مسؤول طراحي برنامه آموزشي رسمي مهارتهاي بلاليني
(شامل مشاركت در آموزش در مركز مهارتهاي باليني ،تكميل آموزش در دوره كارآموزي يا كارورزي ،تعيين حلداقل
مورد نياز براي كسب مهارتهاي الزم ،تعيين روشهاي ارزشيابي) و در نهايت تأييد كسب مهارت مورد نظلر در دوره
كارورزي است.
 .8ارتبا علوم پايه و باليني :در ارائه آموزش رسمي دوره كارورزي در موقعيلتهلاي مناسلب از همكلاري عللوم پايله و
بخشهاي ذيربط به نحو مناسب استفاده شود .اين امر در قالب برنامههاي مشترك باليني و علوم پايه انجام ميشود.

آموزش حین کار:
آموزش حين كار به معناي تمرين مراقبت از بيمار بعد از كسب آمادگيهاي الزم اسلت .بلا توجله بله محليطهلاي آموزشلي
مختلف در بيمارستانها و بخشهاي آموزشي ،آموزش حينكار در بخشهاي باليني به آموزش در بخش بستري ،آملوزش در
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درمانگاه ،آموزش در بخش اورژانس و آموزش در اتاق عمل ،آموزش در مراكز بهداشتي درملاني شلهري و روسلتايي تقسليم
ميگردد.
آموزش حين كار بايد با آموزش رسمي و تمامي آموزشهاي تمهاي طولي همراستا و هماهنگ باشد .برنامهريزي بخلش بايلد
به گونهاي باشد كه در جريان ويزيتهاي بستري و ويزيت بيماران در درمانگاه و كشيک ،مسؤوليت مراقبت از بيمار بر عهلده
كارورز باشد .بديهي است اين واگذاري مسؤوليت به كارورز در آموزش حينكار بلا در نظلر گلرفتن سلالمت بيملار و تحلت
نظارت سطوح باالتر (دستياران تخصصي و فوق تخصصي و اعضاي هيأت علمي) خواهد بود.
جزئيات مسؤوليت و نحوه ارتبا كارورز با سطوح پايينتر و باالتر از خود در اختيار كارورز قرار داده ميشود.
آموزش در بخشهای بستری:
 .1برنامهريزي چرخشهاي كارورزان در بخشهاي باليني به گونهاي ميباشد كه حداك ر تناسب با نيازهاي آموزشي كلارورز
داشته باشد.
 .2برنامهريزي بخش به گونهاي ميباشد تا كارورز به عنوان يک عضو كامل تيم درماني آموزشي ،مسؤوليت ارائله بخشلي از
خدمات سالمت را برعهده داشته باشد.
 .3برنامهريزي كاري بخش به گونهاي ميباشد كه شرايط الزم براي برعهده گرفتن مستقيم مسؤوليت باليني متناسب با سلط
كارورزان را فراهم ميآورد .در اين چارچوب تنظيم زمان ويزيت كارورزان و راندهاي كاري دستياران تخصصلي و فلوق
تخصصي بخش به گونه اي تنظيم ميشود كه امكان ويزيت كاروزان قبل از راند كاري دستياران فراهم باشد.
 .4برنامهريزي بخش به گونهاي ميباشد كه انجام مسؤوليتهاي باليني توسط كارورز متناسب با سط انتظارات تعريف شده
از وي بوده و از سرردن امور درماني صرفا به خاطر رفع كمبودهاي پرسنلي بخش پرهيز شود.
 .5برنامهريزي بخش به گونهاي ميباشد تا كارورز مسؤوليت انجام ويزيت روزانه ،گردآوري ،ثبت و ارائله اطالعلات بيملار،
پيگيري امور درماني بيمار ،معرفي بيمار در جريلان رانلدهاي بلاليني ،تفسلير دادههلاي بله دسلت آملده ،پيشلنهاد برنامله
تشخيصي-درماني مربو به مراقبت بيمار وارائه آموزشهاي الزم به بيمار و سلطوح پلايينتلر آموزشلي (كلارآموزان) را
برعهده داشته باشد .كليه اقدامات فوق بايد تحت نظلارت مناسلب سلطوح بلاالتر (اعلم از دسلتياران تخصصلي و فلوق
تخصصي و اعضاي هيأت علمي) انجام گيرد.
 .6الزم است در فعاليتهاي آموزشي بخش به جاي تأكيد روي انتقال مطالب علمي به كارورزان بر ايجاد سلؤال و جسلتجو
براي پيدا كردن پاسخ آنها تأكيد شود.
 .7الزم است كارورز پروسيجرهاي متناسب با سطوح تعريف شده در سند توانمنلديهلاي دانلشآموختگلان را بلا رعايلت
حقوق بيمار و تحت نظارت مناسب سطوح باالتر (اعم از دستياران تخصصي و فوق تخصصي و اعضلاي هيلأت علملي)
انجام دهد.
 .8كارورز بايد اين امكان را داشته باشد تا در چارچوب تعريف شده (كه توسط كميته كلارورزي و بلا هملاهنگي مسلؤوالن
بيمارستانها و گروههاي آموزشي تعيين ميشود) مسؤوليت تصميمگيري ،نوشتن ،و ارائه برخي دستورات پزشكي (اعم از
تشخيصي و درماني) براي بيماران خود را داشته باشد .به اين منظور امكان انجام ملوارد مشخصلي از دسلتورات پزشلكي
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ثبت شده با مُهر كارورزان در پروندههاي بيماران ،بنا بر تشخيص معاونت آموزشي بيمارستان در مراكلز آموزشلي ملذكور
فراهم ميگردد.
 .9در كنفرانسهاي باليني نظير كنفرانس صبحگاهي ،بايد به گونهاي برنامهريزي شود كه كارورز مسؤول معرفي بيمار ،ارائه
تحليل و در نهايت جمعبندي بيمار در ابعاد تشخيصي و مراقبتي باشد و بازخورد الزم را در خصوص عملكرد خلود بله
شيوه مناسب و بر اساس اصول بازخورد دريافت نمايد.
 .11كارورز بايد بازخورد مناسب در مورد عملكرد خود را در طول دوره چرخش خود به ويژه در جريان رانلدهاي بلاليني از
سطوح باالتر (اعم از دستياران تخصصي و فوق تخصصي و اعضاي هيأت علملي) و بلا رعايلت اصلول ارائله بلازخورد
دريافت كند.
آموزش در درمانگاهها:
 .1منظور از آموزش درمانگاهي ،آموزش سرپايي در درمانگاههای بیمارستانهای آموزشي و كلینیك ويژه مي باشد.
 .2در هر چرخش حداقل  %29آموزش به آموزش درمانگاهي اختصاص يابد.
 .3برنامهريزي گروههاي آموزشي بايد به گونهاي باشد كه حضور كارورزان در درمانگاههايي كه با اهداف آموزشي پزشک
عمومي (تظاهرات باليني شايع) منطب است ،افزايش يابد.
 .4در درمانگاههاي آموزشي بايد به گونهاي برنامهريزي شود تا كارورزان به عنوان يک عضو تيم درماني آموزشي ،متناسب
با سط توانمندي تعريف شده ،بتوانند بيماران را به صورت دست اول ويزيت نمايند .در هر حال الزم است ويزيت
اين بيماران تحت نظارت مستقيم سطوح باالتر انجام شود.
 .2انجام پروسيجرهاي تشخيصي– درماني در درمانگاه ،در چارچوب تعريف شده در سند توانمنديهاي دانشآموختگان و
با رعايت حقوق بيمار در دريافت خدمات مطلوب سالمت بايد توسط كارورز و تحت نظارت مناسب سطوح باالتر
انجام شود.
 .1برنامهريزي گروههاي آموزشي بايد به گونهاي باشد كه كارورز در چارچوب تيم درماني آموزشهلاي الزم بله بيملار در
زمينه چگونگي مصرف داروها ،توصيههاي تغذيهاي ،اقدامات پيشگيرانه و حمايتي را ارائه دهد.
 .7به منظور تقويت مهارتهاي مراقبت مداوم از بيماران سرپايي ،چرخش طلولي كلينيلک ويلژه بلا همكلاري آن دسلته از
اعضاي هيأت علمي كه آمادگي حضور يک كارورز در هر يک از جلسات كلينيک ويژه خود را داشته باشند طراحي و به
مورد اجرا گذاشته مي شود .كارورزاني كه اين چرخش را انتخاب مي كنند يک روز در هفتله بله ملدت  8تلا  4ملاه در
كلينيک ويژه يكي از اعضاي هيأت علمي حضور پيدا مي كنند .رفيت اين چرخش بر اساس تعداد اعضاي هيأت علمي
همكار طرح تعيين مي شود.
 .3كارورزان بايد بازخورد مناسب در مورد عملكرد خود را از سطوح باالتر و با رعايت اصول ارائه بازخورد دريافت
نمايند.
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آموزش در مراكز بهداشتي درماني شهری و روستايي
 .1در كلارورزي بهداشللت ،شللرايط حضللور كللارورزان در مراكللز بهداشللتي وابسللته بلله دانشللگاه در شللهر تهللران فللراهم
ميشود تا بتواننلد ويزيلت بيملاران سلرپايي مراجعله كننلده بله مراكلز ملذكور را ،تحلت نظلر پزشلكان آن مراكلز بلر
عهده داشته باشند و با دستورالعمل هاي كشوري تدوين شده از سوي وزارت بهداشت آشنا شوند.
 .2كللارورزان بايلد بللازخورد مناسللب در مللورد عملكللرد خللود را از سللطوح بللاالتر و بللا رعايلت اصللول ارائلله بللازخورد
دريافت نمايند.
آموزش در كشیك (بخش اورژانس و بخش بستری):
 .1برنامهريزي گروههاي آموزشي در مورد كشيک كارورزان بايد به گونهاي باشد كه پذيرفتن مسؤوليت باليني بيماران
توسط كارورز متناسب با سط انتظارات تعريف شده از وي باشد.
 .2برنامهريزي گروههاي آموزشي بايد به گونهاي باشد كه از سرردن امور درماني صرفا به خاطر رفع كمبودهاي پرسنلي در
كشيک به كارورزان پرهيز شود.
 .8كارورزان بايد امكان ويزيت بيماران را در كشيک ،پيش از سطوح باالتر (جز در مواردي كه بيمار به دليل وخامت
اوضاع باليني نياز به دريافت خدمات سريع و كامل توسط سطوح باالتر را دارد) داشته و در جريان راندهاي كاري
مسؤوليت اين بيماران را برعهده داشته باشند .اين مسؤوليت شامل معرفي اطالعات گردآوري شده بيمار ،تفسير
دادههاي بهدست آمده ،پيشنهاد مراقبت مورد نياز (اعم از تشخيصي و درماني) و ارائه آموزشهاي الزم به بيمار ،با
رعايت شرايط اضطراري و فوريتي حاكم بر محيطهاي اورژانس و بخش در ساعات كشيک ،ميباشد.
 .4برنامهريزي گروههاي آموزشي بايد به گونهاي باشد كه در كشيک ،كارورزان در آموزش كارآموزان مشاركت فعال
داشته باشند.
 .2كارورزان بايد بازخورد مناسب در مورد اجزاي مختلف عملكرد خود از سطوح باالتر و با رعايت اصول ارائه بازخورد
دريافت نمايند.
 .6تعداد كشيکها بر اساس مقررات مصوب شوراي عالي برنامهريزي ميباشد.
آموزش در اتاق عمل:
 .1برنامهريزي آموزشي در آن دسته از گروههاي آموزشي كه اتاق عمل دارند ،بايد به گونهاي باشد كه كارورز بتواند به
عنوان عضوي از تيم آموزشي درماني براي مشاهده انجام عمل جراحي بيمار خود در اتاق عمل حضور يابد.
 .2برنامهريزي گروههاي آموزشي بايد به گونهاي باشد كه كارورز بتواند عالوه بر آشنايي با محيط اتاق عملل و وسلايل و
تجهيزات بيهوشي شامل دستگاه بيهوشي و وسايل اداره راه هوايي ،برخي پروسيجرها از قبيل گذاشتن لوله تراشله ،رگ
گيري خون محيطي ،زدن بخيههاي پوستي را در چارچوب تعريف شده در سند توانمنديهلاي دانلشآموختگلان و بلا
رعايت حقوق بيمار در دريافت خدمات مطلوب سالمت و تحت نظلارت مناسلب سلطوح بلاالتر انجلام دهلد .تنظليم
جزئيات اين برنامه با هماهنگي گروههاي آموزشي ذيربط از جمله گروه جراحي و بيهوشي تعيين ميشود.
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 .8برنامهريزي گروههاي آموزشي بايد به گونهاي باشد كه از سرردن امور درماني صرفا به خاطر رفع كمبودهاي پرسنلي
در اتاق عمل به كارورز پرهيز شود.
 .4كارورزان بايد بازخورد مناسب در مورد عملكرد خود را از سطوح باالتر و با رعايت اصول ارائه بازخورد دريافت
نمايند.

ارزیابی كارورز
اصول ارزیابی
 .1گروه آموزشي موضوعات مورد ارزيابي ،روشهاي ارزيابي كاروز و سهم هر يک از روشها در ارزيابي نهلايي وي
را تعيين و در ابتداي دوره به روشني به كارورز اطالع رساني مينمايد.حد نصاب قبولي كارورز طب آيين نامه آموزشي
مي باشد.
 .2گروه آموزشي عالوه بر اجراي روشهاي ارزيابي تعيين شده ،مستندات مربو به اجرا و جمعبندي نتايج ارزيابيها
را جمعآوري مينمايد.
ارزیابی دانش نظری
 .1ارزيابي دانش نظري كارورزان ،در زمينه مراقبت از بيمار در مورد تظاهرات شايع بلاليني تعريلف شلده ،بلر اسلاس
برنامه آموزشي مربو به هر بخش ،و با توجه به سطوح باالي يادگيري (تاكسونومي باال و درجه سلختي مناسلب) و
با استفاده از انواع مختلف آزمون ميباشد.
.2
ارزیابی

سهم ارزيابي نظري نبايد بيش از  22درصد نمره نهايي ارزيابي كارورزان باشد.
عملکردی )(Performance based assessment

.1

در پايان چرخشهايي با دورههاي طوالنيتر ماننلد داخللي ،جراحلي ،كودكلان و طلب اورژانلس آزملون عمللي و
ايستگاهي) (OSCEحداقل  %22در انتهاي چرخش برگزار ميشود .در مورد ساير چرخشهاي دوره كلارورزي نيلز
توصيه ميشود از اين روش ارزيابي استفاده شود.

.2

محتواي ارزيابي بايد منطب با سند توانمنديها ،برنامه دوره كارورزي در بخش مربوطه و تظاهرات شايع بلاليني و
اورژانسها باشد.

 .3توصيه ميشود در مواردي كه بخش/گروههاي آموزشي متعدد باشد آزمونها به صلورت متمركلز و مشلترك انجلام
شود.
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ارزیابی در محیط
.1

کار )(work place based assessment

از تمللامي بخللشهللاي آموزشللي انتظللار ملليرود تللا بلله عنللوان يكللي از روشهللاي ارزيللابي دانشللجو،

Global

 Rating Formمبتني بلر محورهلاي تلوانمنلديهلا را ملورد اسلتفاده قلرار دهنلد .ايلن فلرم توسلط كميتله كلارورزي-
كارآموزي تهيه و پس از مشورت با بخشهاي آموزشي ابالغ ميشود.
.2

 Global Rating Formدر پايان هر چرخش باليني ،توسط عضو هيأت علمي مربلو  ،بلا نظرخلواهي از ردههلاي
مختلف تيم آموزشي -درماني انجام ميشود .سهم اين ارزيابي حداقل  %49و حداك ر  %72ارزيابي نهلايي كلارورز
ميباشد.

.8

توصيه ميشود در بخشهاي آموزشي از روشهاي مختللف از جملله  Mini-CEXو  Case Based Discussionو
 DOPSبا هدف ارزيابي طول دوره انجام گيرد( .براي توضي بيشتر در مورد اين روشها به پيوست يک مراجعله
فرماييد).

.4

تكميل الگ بوك جهت ثبت موارد عملي تعيين شده در سند توانمنديها زير نظلر آملوزش دهنلده يلا ردههلاي
نظارتي در طول دوره توصيه ميشود.

عالوه بر موارد مذكور ،امكان استفاده از روشهاي ارزيابي ديگر بر اساس صالحديد بخشها ،در طول مدت حضور كلارورز
در بخش امكانپذير است.

ارزشیابی اعضاي هیأت علمی:
ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي ،طب آييننامه ارزشيابي كيفيت عملكرد عضو هيأت علمي و تحت نظارت و
مديريت دفتر ارزشيابي در دانشكده پزشكي انجام خواهد شد .اين ارزشيابي با استفاده از فرمهاي استاندارد و با نظرخواهي از
كارورز انجام خواهد شد .نتايج اين ارزشيابي به صورت محرمانه در اختيار عضو هيأت علمي و افراد حقوقي كه در آئين نامه
ارزشيابي اعضاي هيأت علمي آمده است ،قرار ميگيرد.

ارزشیابی دوره كارورزي:
هدف:
پايش دوره كارورزي به منظور ارتقا كيفيت دوره جهت رسيدن به اهداف برنامه بر اساس سند چشمانداز بازنگري دوره
پزشكي عمومي ميباشد كه اين امر از طري بررسي كليات و جزئيات طرح درس و برنامههاي چرخشها صورت خواهد
گرفت.
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اصول کلی:
 .1كميته كارورزي در چارچوب كلي تعيين شده توسط كميته ارزشيابي ،با همفكري گلروههلاي آموزشلي و معاونلتهلاي
آموزشي بيمارستانها سيستم ارزشيابي را طراحي ميكند.
 .2سيستم ارزشيابي مورد تواف كميته كارورزي و كميته ارزشيابي پس از تصويب در كميته برنامهريزي جهت اجرا ابالغ
ميشود.
 .3معاونت آموزشي هريک از بيمارستانهاي آموزشي مسؤول پيگيري و نظارت بر روند ارزشيابي چرخشهاي باليني با
همكاري/توسط بخشهاي آموزشي ميباشد.
 .4ارزشيابي به صورت سيستماتيک و مستمر و با استفاده از شيوههاي متعدد ارزيابي (از جمله تكميل فرم ،مصاحبه،
مشاهده و  )...در سطوح مختلف (دانشجويان ،اعضاي هيأت علمي و دانشآموختگان) انجام ميشود.
 .5ارزشيابي با استفاده از سامانههاي تحت وب از جمله سامانه پژوهشهاي پيمايشي دانشگاه در پايان هر بخش انجام
ميشود.
 .6به منظور آشنايي اعضاي هيأت علمي با چگونگي انجام ارزشيابي ،نمونه فرمهاي مربوطه در اختيار ايشان قرار ميگيرد و
اطالعرساني الزم در اين زمينه صورت ميگيرد.
 .7مسؤول كارورزي هر بخش به عنوان مسؤول ارزشيابي منصوب ميگردد.
 .8مسؤول(مسؤوالن كارورزي دوره) تحت نظر مدير گروه ،مسؤوليت جمع بندي نتايج ارشيابي بخشها و ارزشيابي آن
قسمت از دوره آموزشي كه مستقيما تحت نظر گروه برگزار مي شود را بر عهده دارد.
 .9نتايج ارزشيابي بخش (ترجيحا همراه با تجزيه و تحليل آن) به صورت منظم با نظارت رييس بخش به معاونت آموزشي
بيمارستان و از طري آن به كميته كارورزي دانشكده ارائه ميشود.
 .11گزارش نهايي ارزشيابي دوره همراه با تجزيه و تحليل آن توسط كميته كارورزي در دانشكده به كميته ارزشيابي و
معاونين آموزشي بيمارستانها ارائه ميگردد.

منابع دوره

 .1انتخاب كتب و فصول انتخابي آنها در هر درس با مديريت كميته بازنگري  ،توسط گروههاي آموزشي و با استفاده
از منابع معرفي شده از سوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي صورت ميگيرد .در هر حال انتخاب
منابع به گونهاي برنامهريزي ميشود تا براي كليه مباحث يک درس يا سهمي از مباحث ،منابع امتحاني محدود
معرفي شود .در صورت وجود راهنماي كشوري در نظر گرفتن آن به عنوان منبع الزامي است.
تبصره  :1در مورد آموزش تظاهرات باليني شايع ،مهارتهاي باليني و مراقبت بيمار منابع توسط گروه آموزشي
ارائه ميشود.
تبصره  :2منابع فوقالذكر مربو به امتحانات نظري است و در مورد مطالعه مرتبط با مراقبت بيمار ،به مقتضاي
نيازهاي مراقبتي بيمار و با راهنمايي سطوح آموزشي باالتر ،منابع معرفي ميگردد.
 .2منابع به دو شكل "منابع امتحاني" و "منابع براي مطالعه بيشتر" توسط گروه/بخش معرفي ميشوند كه حداقل
 %39سؤاالت آزمون نظري مربو به منابع امتحاني و در صورت صالحديد گروه آموزشي ميتواند  %29مابقي از
منابع براي مطالعه بيشتر باشد.
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 .8در مورد منابع ،آخرين نسخه منبع به زبان اصلي مورد نظر ميباشد.
 .4در هر سال آموزشي ،منابع از جهت متناسب بودن سط و حجم با دانشجوي پزشكي عمومي و روزآمدي مورد
ارزيابي و در صورت نياز بازبيني قرار ميگيرد .اين منابع بر موضوعات محوري 4دوره تأكيد مينمايند.

اطالع رسانی دوره

 .1در شروع هر چرخش باليني راهنماي دوره توسط مسؤول كارورزي گروه/بخش كه شامل اهداف  ،روش
آموزشي ،برنامه كارورز ،و ايف محوله و ليست تظاهرات شايع باليني ،مهارتهاي عملي باليني و بيماريهاي
شايع مربو

به چرخش ،روش ارزيابي كارورز ،روش ارزشيابي برنامه آموزشي ،رفرانسها و گايدالين

تشخيصي-درماني است ،در اختيار وي قرار داده ميشود.
 .2گروه/بخش اطالعرساني الزم را با استفاده از روشهاي مختلف اطالعرساني انجام ميدهد.
 .3اطالعرساني كلي دوره كارورزي توسط معاونت آموزشي دانشكده و از طزي سايت و ذستنامه انجام ميشود.

مدرییت دوره
 .1كميته كارورزي دانشكده ،به عنوان زيرمجموعه كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي مسؤول ايجاد هماهنگي بلين
گروههاي آموزشي درگير در بازنگري دوره كارورزي ،اخذ تصميمات كلي مورد نيلاز در خصلوص بلازنگري دوره و
نيز اصالحاتي كه در مسير اجراي برنامه بازنگري شده ضروري به نظر ميرسد ،ميباشد.
 .2كميته كارورزي با تمامي معاونان آموزشي بيمارستانها ،گلروههلاي آموزشلي و متوليلان تلمهلاي طلولي در ارتبلا
ميباشد.
 .3معاونت آموزشي بيمارستان مسؤول پيگيري برنامهريزي آموزشي و نظارت بر حسن اجلراي برنامله تلدوين شلده در
بخشهاي آموزشي ميباشد.
 .4يک نفر از اعضاي هيأت علمي به عنوان مسؤول دوره توسط گروه/بخش مربو معرفي ميشلود .ايلن فلرد مسلؤول
هماهنگي بين گروهي/بين بخشي ،رابط گروه/بخش مربو با معاونت آموزشي بيمارستان و كميته كارورزي دانشلكده
ميباشد.
 .5معاونت آموزش پزشكي عمومي مسؤول انجام امور اداري و جاري دوره كارورزي ميباشد.

Core content
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4

پيوست يک:

Mini-CEX :Mini Clinical Evaluation Exercise
DOPS :Direct Observation of Procedural Skills





مشاهده مستقيم فراگير در حال انجام پروسيجر"  :"Direct Observation of Procedure Skillsدراين نلوع
آزمون كارورز در حين انجام يک پروسيجر باليني توسط استاد  observeشده و براساس يک فرم كه حاوي نكلات



مختلفي است نتايج ثبت ميشود.
مشاهده فراگيلر در حلال انجلام معاينله بلاليني " :"Mini Clinical Evaluation Exerciseكلارورز در حلين
ويزيت بيمار (شرح  ،معاينه و  )..توسط استاد  Observeشده و براساس فرم هلاي مشخصلي كله حلاوي نكلات
مختلفي است ،نتايج ثبت ميشود.
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پيوست دو:
.1

مهارتهای بالینی

دانشآموخته دانشگاه بايد توانمندي الزم را در طيف گسترده مهارتهاي باليني ،شامل گرفتن شرح حال و معاينه باليني ،ثبت و ارايه اطالعات
پزشكي حاصل از آنها و انجام اقدامات عملي (پروسيجرها) و تستهاي آزمايشگاهي طب استانداردهاي تعيين شده داشته باشد.
توانمندیها

زیرمجموعه
2

توانایی گرفتن شرح حال از

 .1اخذ شرححال كامل و جامع

بیمار ،اطرافیان و سایر منابع

 .2اخذ شرححال متناسب با شرايط سني (كودكان ،زنان باردار و سالمندان)
1

 .8اخذ شرححال متمركز بر شكايت اصلي
توانایی انجام معاینه بالینی

 .1معاينه فيزيكي عمومي و جامع بزرگساالن ،كودكان (برحسب تقسيمبندي رايج
7

سني) ،زنان باردار و سالمندان با رعايت حريم خصوصي بيمار و آگاهي از
حدود شرعي مرتبط
 .2معاينه وضعيت رواني

3

 .8معاينه باليني متمركز مبتني بر شكايت اصلي در شرايط اورژانس و غيراورژانس
ثبت و ارایه اطالعات

 .1دانشآموخته دانشگاه بايد بتواند اطالعات مربو به بيمار بستري و سرپايي را
به صورت صحي ثبت و به شكل مناسب اعم از كتبي و شفاهي ارايه نمايد .از
جمله اين موارد عبارتند از:
 نوشتن پرونده (از جمله يافتههاي اوليه ،سير پيشرفت بيماري ،دستورات،
خالصه پرونده)
 نوشتن مشاوره
 نوشتن برگه اعزام و ارجاع
 نوشتن شرح پروسيجرها
 نوشتن گواهي فوت

توانایی انجام اقدامات عملی
(پروسیجرها)

 .1دانشآموخته دانشگاه بايد بتواند ضرورت انجام پروسيجرهاي معمول باليني،
چگونگي عوارض جانبي و محدوديتهاي آنها را براي بيمار شرح دهد و به
صورت مستقل و به طور صحي اين پروسيجرها را انجام دهد .پروسيجرهاي
معمول باليني مشتمل بر موارد زير است:
 گرفتن نمونه خون وريدي
 خونگيري به منظور انجام كشت خون
 خون گيري مويرگي در بزرگسال و اطفال و استفاده از گلوكومتر و آملوزش
استفاده از آن
 خونگيري شرياني به منظور اندازهگيري گازهاي شرياني
 برقراري راه وريدي محيطي
 تزري انسولين و آموزش انجام آن
 تزري  :داخل پوست ،زيرجلدي ،عضالني و وريدي

Comprehensive
Focused
7
Privacy
8
Mental
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 انجام بي حسي موضعي
 اداره راه هوايي
 احياي قلبي  -ريوي پايه
 احياي قلبي  -ريوي پيشرفته
 دفيبريالسيون قلبي
 خارج كردن جسم خارجي از راه هوايي (با مانور هايمليش و )...
1

 توراكوستومي با سوزن در پنوموتوراكس فشارنده
 كريكوتيروتومي
 توراكوسنتز
 پاراسنتز شكمي
 احتياطات استاندارد به منظور كنترل عفونت به ويژه كلار كلردن در شلرايط
استريل
 كنترل خونريزي شديد خارجي
 بخيه كردن و برداشتن بخيه پوستي
 پانسمان و مراقبت از زخم
 اداره زخم سوختگي در مرحله حاد
 تعبيه و خارج كردن كاتتر م انه
 پونكسيون سوپراپوبيک
 اداره زايمان طبيعي
 تخليه سقط ناقص با پنس جفت
 مانورهاي كنترل خونريزي بعد از زايمان
 انجام پاپ اسمير
 انجام پونكسيون لومبر
 حمل و نقل بيمار مصدوم
 آتلگيري و بانداژ
 انجام آسريراسيون مايع مفصلي زانو
 استفاده از افشانه 19و آموزش استفاده از آن به بيمار
 استفاده از وسايل مونيتورينگ هموديناميک
 تعبيه ركتال تيوب
 قرار دادن لوله معده از راه بيني
 تامرون قدامي بيني
 خارج كردن جسم خارجي ساده از حل
 خارج كردن سرومن از گوش
 شستشوي چشم با سالين
 .2دانش آموخته دانشگاه بهتر است توانايي انجام پروسيجرهاي زير را كسب
نمايد:
 استفاده مقدماتي از ونتيالتور

Heimlich maneuver
11
Inhaler

9
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 تعبيه پيس ميكر خارجي
 خارج كردن جسم خارجي سطحي از چشم با اسليت لمپ
 تخليه هماتوم زير ناخن
 توراكوستومي با لوله
 ختنه
 تونومتري چشم
 جا اندازي در رفتگي شانه
 تراكشن پوستي شكستگيهاي اندام تحتاني
 گچ گيري اندام
انجام تستهای آزمایشگاهی و
تشخیصی پایه

 .1دانشآموخته دانشگاه بايد بتواند به تنهايي تستهاي آزمايشگاهي و تشخيصي
معمول را انجام دهد و از لزوم انجام آنها و محدوديتها و تفسير اوليه آنان
مطلع باشد .اين تستها مشتمل بر موارد زير ميباشند:
 نمونهگيري براي انجام آزمايشها به روش صحي (مانند نمونهگيري خلون،
ادرار ،حل  ،مرطوب واژينال)11
 تست توبركولين
 رنگ آميزي گرم
 الكتروكارديوگرافي
 اسمير خون محيطي
 تست ادراري بارداري
 تست سيالن و انعقاد خون

.2

مهارتهای برقراری ارتباط

دانشآموخته دانشگاه بايد توانايي الزم را براي برقراري ارتبا مؤثر با بيماران ،همراهان بيمار و همكاران خود داشته باشد .عالوه بر اين وي
بايد بتواند صالحيت خود را در برقراري ارتبا در تمام عرصهها به صورت شفاهي ،نوشتاري ،الكترونيكي يا تلفني نشان دهد.
توانمندیها

زیرمجموعه
مهااارتهااای پایااه در برقااراری

 .1بتواند فعاالنه گوش كند.

ارتباط مؤثر

 .2به طور مناسب از تكنيکهاي غيركالمي شامل زبان بدن استفاده كند.

12

 .8توانايي به كارگيري مهارت همدلي را داشته باشد.
 .4در روابط بين فردي بيان مؤثر و صميمي داشته باشد.
 .2بتواند ارتبا كالمي و چشمي مناسبي برقرار كند.
برقراری ارتباط مؤثر باا بیماار و
همراهان /خانواده بیمار

 .1بتواند از بيمار و همراهان وي اطالعات الزم را به صورت مناسب جمعآوري
كند.
 .2بتواند به طور مناسب به بيمار و همراهانش اطالعات و آموزشهاي الزم را در
مورد تشخيص ،درمان و پيشآگهي ارائه كند.
 .8بتواند با بيمار يا همراهان وي در شرايط خاص (مانند بيمار عصباني و افسرده،
دادن خبر بد ،مسائل حساس ،اختالف زبان ،18تفاوت فرهنگي 14و  )...ارتبا
مناسب برقرار كند.

Wet mount

11

12 Body language

Language barrier
Cultural diversity

13
1

11

 .4توانايي جلب مشاركت و ايجاد رابطه درماني با بيمار و همراهان وي را داشته
باشد.
 .2بتواند سازماندهي مطلوبي در مصاحبه با بيمار و همراهان وي ايجاد كند.
برقااراری ارتباااط بااا همکاااران،
پرسنل پزشاکی و ساازمان هاای
دولتی

 .1بتواند در مورد مشكالت بيمار با همكاران خود به صورت شلفاهي ،نوشلتاري،
تلفني و يا الكترونيكي مشاوره كند و مشاوره دهد.
 .2بتواند ارتبا مناسب و حرفهاي با ساير اعضاي تيم سالمت برقرار كند.
 .8بتواند مهارتهاي الزم را براي فعاليت در گروه و مديريت تيم سالمت به كلار
گيرد.
 .4بتواند ارتبا مناسبي با سازمان هاي دولتي و غيردولتلي مختللف (ماننلد بيمله،
ماليات ،پزشكي قانوني ،مسؤولين بهداشتي-درماني و )...برقرار نمايد.

سایر موارد

 .1توانايي ايراد سخنراني به طور مناسب را داشته باشد.
 .2بتواند با جامعه مرتبط به شيوه مناسب از جمله استفاده از وسايل ارتبا جمعي
و نوشتن متون علمي ،ارتبا برقرار كند.

17

.8

مراقبت بیمار (تشخیص ،درمان ،بازتوانی)

دانشآموخته دانشگاه بايد با داشتن نگاه كلنگر به بيمار توانايي تهيه فهرستي از مشكالت بيمار و تشخيصهاي افتراقي ،انتخاب روش
تشخيصي مناسب و تعيين برنامه مراقبتي به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر در مواجهه با مشكل بيمار را داشته باشد .در ضمن وي بايد
بتواند شرايط خاصي را كه نياز به مشاوره يا ارجاع به متخصص مربوطه است ،تشخيص دهد.
از دانشآموخته دانشگاه انتظار ميرود بتواند در جنبههاي مهم مراقبت از بيمار از جمله اقدامات طبي و جراحي ،تجويز دارو ،تغذيه ،مراقبت در
موارد حاد و مزمن و اورژانس ،كنترل درد و بازتواني ،تواناييهاي خود را نشان دهد.
زیرمجموعه
اصول کلی مراقبت از بیمار

توانمندیها
 .1بتواند موارد اورژانس را از غيراورژانس افتراق دهد و بر حسب شرايط بيمار
مراقبت مناسب را ارايه نمايد.
 .2بتواند به عنوان عضو تيم خدمات سالمت ،به طور مناسب از بيمار خود
مراقبت نمايد.
 .8بتواند بر اساس يافتههاي برگرفته از شرح حال و معاينه ،فهرستي از مشكالت
و تشخيصهاي افتراقي را تهيه و با يک اتيولوژي يا پاتوژنز ارتبا دهد.
 .4بتواند براي اثبات يا رد تشخيصهاي افتراقي مطرح شده ،تستهاي
آزمايشگاهي ،روشهاي تصويربرداري و اقدامات تشخيصي باليني الزم را
درخواست نمايد.
 .2بتواند نتايج تستهاي آزمايشگاهي ،روشهاي تصويربرداري و اقدامات
تشخيصي باليني مرتبط با تظاهرات باليني و بيماريهاي شايع را تفسير كند.
 .1بتواند با تفسير صحي

اطالعات به دست آمده از اقدامات درخواستي،

محتملترين تشخيص را براي بيمار مطرح كند.
 .7بر اساس تشخيص بيماري و با تعيين اهداف مشخص ،برنامه مراقبتي مناسبي
مشتمل بر اقدامات دارويي ،جراحي ،تغذيهاي و روانشناختي را طراحي نمايد.
 .3بتواند برنامه مراقبتي بيمار خود را با در نظر گرفتن عوامل زير طراحي كند:
 توجه به بيمار به عنوان مجموعهاي كامل شامل ابعاد جسمي ،رواني و
معنوي
 فوريت شرايط بيمار و ميزان خطري كه وي را تهديد مي كند.
 هزينههاي اقدامات و ميزان دسترسي به آنها در شرايط كاري خود
 عوارضي كه هر يک از روشهاي درماني به دنبال دارد.
 اعتقادات ديني ،باورها ،نگرانيها ،تمايالت و انتظارات بيمار
 جنبههاي اخالق پزشكي و تعهد حرفهاي
 .1بتواند مواردي را كه نياز به بستري دارد ،از موارد سرپايي تفكيک كند.
 .19بتواند در مورد بيماريها و تظاهرات شايع طبي ،جراحي و روانپزشكي
مراقبتهاي الزم را به بيمار خود ارايه كند.
 .11محدوديتهاي خود را شناخته و در موارد لزوم از ساير همكاران يا
متخصصان مرتبط مشاوره بخواهد يا بيمار را به آنها ارجاع دهد.
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 .12بتواند ضمن پايش سير بيماري ،برنامه مراقبتي بيمار خود را تنظيم نمايد.
تجویز دارو

 .1بتواند در مواقعي كه در مراقبت از بيمار استفاده از دارو ضرورت دارد ،با
رعايت اصول نسخهنويسي و در نظر گرفتن عوامل زير داروي مناسب (در
صورت امكان داروي انتخابي )12را با دوز مناسب تجويز كند:
 سن و جنس بيمار
 شرايط عمومي و بيماريهاي همراه
 خصوصيات فارماكوكينتيكي و مكانيسم اثر دارو
 مناسبترين روش براي مصرف داروي مورد نظر ،عوارض ،تداخالت
دارويي و تغييرات (كلينيكي و پاراكلينيكي) ناشي از مصرف دارو
 هزينه دارو و ميزان دسترسي به آن در شرايط زندگي بيمار
 .1بتواند در پيشگيري اوليه توصيههاي تغذيهاي الزم را ارائه دهد.

تغذیه

 .2بتواند ارتبا تغذيه و بيماريها را درك كند و نسبت به اصالح آن اقدام اوليه
را انجام دهد.
 .8بتواند ارتبا بين سوءتغذيه و افزايش احتمال ابتال به بيماري يا كاهش پاسخ
به درمان را تشخيص داده و براي اصالح آن مشاوره الزم را در خواست نمايد.
 .4بتواند در زمانهايي كه بيماري نياز به توصيههاي تغذيهاي ويژه دارد نسبت به
ارجاع آن اقدام نمايد.
 .2بتواند روشهاي غيرعلمي تغذيهاي را شناسايي و توصيههاي الزم را به
بيماران ارائه دهد.
 .1بتواند تداخل مصرف مواد غذايي با داروها را تشخيص دهد.
اقدامات حمایتی

 .1بتواند در مدت زماني كه در حال گردآوري اطالعات يا انجام اقدامات
تشخيصي-درماني مورد نياز است ،اقدامات تسكيني الزم را براي رفع يا
كاهش شكايات بيمار يا عاليم بيماري به ويژه درد انجام دهد.
 .2بتواند در مواردي كه امكان رفع عامل ايجاد كننده عاليم و شكايات وجود
ندارد با استفاده از روشهاي موجود از جمله دارويي ،فيزيكي و روانشناختي،
حداك ر اقدامات تسكيني (از جمله رفع درد) را براي بيمار فراهم كند و در
صورت نياز بيمار را به سرويسهاي مربو ارجاع دهد.

بازتوانی بیمار

 .1بتواند در مورد بازتوانيهاي اوليه در بيماريهاي شايع ،آموزش الزم را به
بيمار خود ارايه كند.
 .2بتواند در موارد لزوم بيمار خود را به ارايهدهندگان خدمات بازتواني ارجاع
دهد.

طب مکمل و جایگزین (سنتی)

.1

بتواند اطالعات الزم در مورد روشهاي رايج طب مكمل و جايگزين در كشور
شامل طب سنتي را كسب و بر اساس آنها توصيههاي مناسب را به بيمار خود
ارايه كند.

Drug of choice

1
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 .4ارتقای سالمت و پیشگیری
دانشآموخته دانشگاه به منظور همكاري يا راهبري گروه ارائهدهندگان خدمات در جهت ارتقاي سط سالمت در فرد و جمعيت در تماس،
بايد توانايي ارزيابي وضعيت سالمت ،تعيين عوامل خطرساز ،شناسايي علل بيماريها و عوامل تعيين كننده پيشآگهي آنها را داشته باشد .او
بايد بتواند به عنوان عضوي از تيم سالمت ،راهبردهاي متناسب ارتقاي سالمت در سطوح پيشگيري ابتدايي ،11اوليه و ثانويه را به عنوان
مداخالت مورد انتظار انتخاب كرده و به كار برد.
زیرمجموعه
تعیین وضعیت کنونی و ایدهآل
سالمتی فرد و جمعیت در تماس

توانمندیها
 .1بتواند طيف سالمتي در سير طبيعي هر رخداد سالمتي را براي فرد و جمعيت
در تماس شناسايي كند.
 .2بتواند وضعيت كنوني سالمتي فرد و جمعيت در تماس (از جمله تعيين
وضعيت همهگيري) را با توجه به عوامل مؤثر (از جمله سن ،جنس ،شغل
و )...تعيين كند.

اجرا و نقد مداخالت سالمتی در

بتواند به عنوان عضوي از تيم سالمت در اجرا و نقد اقدامات زير نقش مؤثر و

مورد عوامل خطر در فرد و

مفيد ايفا كند:

جمعیت در تماس

 .1شناسايي عوامل خطر تهديدكننده سالمتي در فرد و جمعيت در تماس (مانند
سيگار ،رفتارهاي مخاطره آميز ،عوامل محيطي و اقتصادي -اجتماعي و )...
 .2مداخالت سالمتي به منظور كاهش اثر عوامل خطرساز در فرد و جمعيت در
تماس شامل پيشگيريهاي سطوح ابتدايي (ممانعت از فراهم آمدن عوامل
خطر) و اول (اجتناب از مواجهه با عوامل خطر فراهم آمده و ) ...

اجرا و نقد راهبردهای ارتقای

بتواند به عنوان عضوي از تيم سالمت در اجرا و نقد اقدامات زير نقش مؤثر و

سالمت مبتنی بر تشخیص

مفيد ايفا كند:

زودهنگام و درمان به موقع

 .1شناسايي مرحله باليني بيماري
 .2شناسايي عوامل تأثيرگذار بر پيشآگهي بيماريها
 .8اجرا و نقد مداخالت مناسب سالمتي سط دوم (غربالگري)
 .4اجرا و نقد مداخالت مناسب سالمتي سط دوم در اطرافيان و جمعيت افراد
مبتال
 .2اجرا و نقد مداخالت مناسب سالمتي در راستاي كنترل همهگيريهاي شايع
شامل بيماريهاي عفوني ،سوان

و حوادث ،بيماريهاي قلبي – عروقي،

سرطانها و مشكالت سالمت روان
 .1پيگيري و ارزيابي نتايج مداخالت سالمتي سط دوم در فرد و جمعيت در
تماس

Primordial

1
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 .5رشد فردی
دانشآموخته دانشگاه بايد اهميت رشد فردي از جمله ارتقاي مراقبت از خود ،تواناييهاي ذهني ،رواني ،اجتماعي ،اقتصادي و شغلي را برذيرد
و دانشهاي غيرپزشكي مؤثر در زندگي فردي و حرفهاي مانند خودشناسي ،روانشناسي تغيير ،اصول رهبري و مديريت ،و دانش انفورماتيک را
بداند و به كار بندد.
زیرمجموعه
جسمی

توانمندیها
 .1اصول سبک زندگي سالم شامل فعاليتهاي جسمي ،تغذيه مناسب و پرهيز از
رفتارهاي پرخطر را به كار گيرد.

روانشناختی

 .1بتواند تواناييها و ضعفهاي خود را شناسايي كند و با استفاده از اصول
مهارت خودآگاهي به طور مناسبي با آنها مواجه شود.
 .2بتواند با بهرهگيري از آموزههاي معنوي و مذهبي ،آرامش ،توانايي روحي،
نگرش م بت ،انگيزه و اميد را در خود افزايش دهد.
 .8راههاي افزايش مهارت قاطعيت و مديريت خشم را بشناسد و به كار گيرد.
 .4روشهاي ارتقاي اعتماد به نفس را بشناسد و به كار گيرد.
 .2بتواند موقعيتهاي استرسآور را شناسايي كند و با استفاده از اصول مهارت
مديريت استرس به طور مناسبي با آنها مواجه شود.
 .1بتواند از مهارت تنظيم هيجان در مواقع ضروري به طور مناسب استفاده كند.
 .7بتواند با ارزيابي و تحليل عملكرد خود ،نيازهاي آموزشي خويش را تشخيص
داده و با استفاده از روشهاي مناسب تواناييهاي خود را بهبود بخشد
(يادگيري مادامالعمر.)17
 .3بتواند اصول مديريت زمان را در تنظيم فعاليتهاي خود به كار گيرد.
 .1بتواند اصول هدفگذاري و برنامهريزي را در زندگي خود به كار گيرد.
 .19بتواند اصول مديريت و رهبري را در زندگي خود به كار گيرد.

اجتماعی-اقتصادی-شغلی

 .1بتواند مسير شغلي 13كوتاه مدت و بلند مدت خود را آگاهانه انتخاب كند.
 .2بتواند با رعايت اخالق حرفهاي ،اصول مديريت اقتصادي را براي بهبود
وضعيت اقتصادي خود به كار گيرد.
 .8بتواند سازمانها و مجامع كشوري و جهاني مرتبط با حرفه خود را شناسايي
كرده و با آنها ارتبا برقرار كند.

فناوری اطالعات

 .1بتواند مهارتهاي فناوري اطالعات شامل  ،Windowsپست الكترونيكي،
جستجوي اينترنتي ،اصول تايپ ،برنامههاي  Excel ،PowerPoint ،Wordو
نرمافزارهاي تجزيه و تحليل آماري نظير  SPSSرا به كار گيرد.
 .2بتواند از مستندات پزشكي الكترونيک (شامل كتابها و مجالت) استفاده كند.
 .8بتواند پرونده پزشكي بيمار را به صورت الكترونيک ثبت و از آن استفاده كند.

سایر موارد

 .1بتواند از زبان انگليسي در حد قابل قبول استفاده كند.
11
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 .2بتواند مستندات حرفهاي خود (از قبيل الگ بوك و پورتفوليو ) را ثبت و
حفظ نمايد.

Lifelong learning
18
Career path
19 Logbook
21 Portfolio
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 .6تعهد حرفهای ،اخالق و حقوق پزشکی
دانشآموخته دانشگاه بايد با باور به اين كه شفاي بيماران به دست خداوند است و وي از سوي او اين توفي را پيدا كرده است تا وسيله آن را
فراهم كند ،مجموعه ارزشها ،خصوصيات و رفتارهايي را كه متضمن اعتماد جامعه به حرفه پزشكي هستند ،به عنوان تعهدات حرفهاي پزشكي
برذيرد و در طبابت خود به كار بندد .او همينطور بايد پايبند به رعايت سوگندنامه و راهنماهاي اخالق پزشكي 21منبعث از ارزشهاي انساني و
معارف اسالمي باشد و بداند تقواي الهي مبناي رعايت تعهد حرفهاي پزشک است .همچنين بايد توانايي شناسايي مسايل اخالقي را در طبابت
خود داشته باشد و بتواند ضمن توجه به الزامات قانوني و اخالقي و با احترام به فرهنگ و باورهاي افراد ذينفع ،در مورد اين مسايل تحليل و
تصميمگيري مناسب انجام دهد.
زیرمجموعه
نوعدوستی
(تعهد حرفهای)

توانمندیها
 .1در انتخاب روش درماني و تشخيصي ،بيشترين توجه را به تأمين بهترين منلافع
براي سالمتي بيمار معطوف كند.
 .2با بيمار و همراهان وي برخورد مشفقانه و محترمانه داشته باشد و وقلت كلافي
براي مالقات و مشاوره با آنها اختصاص دهد.
 .8در مواردي كه طرف مشاوره قرار ميگيرد ،در انتقال دانش و تواناييهاي خلود
دريغ نكند.

احترام

 .1رويكرد كلنگر به بيمار داشته باشد.

(تعهد حرفهای)

 .2به اعتقادات ،ارزشها ،باورها ،نگرانيها و نقش اجتماعي بيمار اهميت بدهد.
 .8حقوق بيمار ،به خصوص بيماران فاقد رفيت تصميمگيري ،22اعم از اسلتقالل
فردي ،28رازداري و حريم خصوصي را رعايت نمايد.
 .4به استادان خود ارج و احترام نهاده و برخورد مناسب و توأم با احترام بلا سلاير
اعضاي كادر سالمت داشته باشد.
22

وظیفهشناسی

 .1و يفهشناس ،مسؤوليتپذير 24و قابل اعتماد باشد.

(تعهد حرفهای)

 .2همكاري تيمي مناسبي براي ارائه بهتلرين كيفيلت خلدمات بله بيملاران داشلته
باشد.
 .8بتواند بين و ايف فردي و حرفه اي خود به نحو شايسته اي تعادل برقرار كند و
در حل تعارض احتمالي اين نقشها از استدالل و تصلميمگيلري منطقلي بهلره
گيرد.

تعالی شغلی

 .1نقدپذير و منطقي باشد و حقاي را برذيرد.

(تعهد حرفهای)

 .2به خودآموزي و بهروز نگهداشتن دانش و مهارتهاي خود مستلزم باشد.
 .8به محدوديتهاي دانش و مهارتهاي خود واقلف باشلد و در ملوارد للزوم از
تخصص و تجربه همكاران كمک بگيرد.

عدالت
(تعهد حرفهای)

 .1از هرگونه تبعيض بر اساس جنسليت ،قوميلت ،نلوع بيملاري ،ملذهب ،سلط
اجتماعي و اقتصادي ،عادات شخصي بيمار و مواردي از اين قبيل پرهيز نمايد.
 .2در استفاده از منابع و امكانات عمومي از اتالف و اسراف خودداري كند.

شرافت 6و درستکاری

Code of ethics
22
Capacity
23
Autonomy
2
Responsible
2
Reliable
2
Honor

 .1در تمام امور به شرافت و درستكاري و حفظ شأن پزشكي پايبند باشد.

21
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(تعهد حرفهای)

 .2بتواند موقعيت هاي تعارض منافع 23خود را شناسايي و به نحو صحي مديريت
كند.
 .8منضبط و مؤدب باشد و اهر ،گفتار و رفتار متناسلب بلا شلأن پزشلک داشلته
باشد.
 .4در برخورد با رفتار غيرحرفهاي همكاران ،طب ضوابط حرفهاي عمل كند.

حقوق پزشکی

 .1به قوانين و ضوابط حرفه پزشكي (از قبيل نحوه صدور گواهي ها مانند گلواهي
فوت ،گزارش اجباري ب يماري ها ،نسخه نويسي ،بستري اجبلاري و )...آشلنايي
داشته باشد و خود را ملزم به رعايت آنها بداند.
 .2به رعايت مقررات و و ايف حرفه اي كه از سوي مؤسسه محلل خلدمت و يلا
نظام سالمت به او محول شده است پايبند باشد.
89

 .8خود را نسبت به مراجع نظارتي نظام سالمت پاسخگو بداند.
استدالل و تصمیمگیری اخالقی

 .1با دانش پايهاي مفاهيم اخالقي در طب آشنا باشد و در استدالل اخالقي از آنهلا
بهره گيرد.
 .2مسايل اخالقي را در تعامالت حرفهايخود تشخيص بدهد.
 .8با پاي بندي به ارزش هاي اخالقي در پزشلكي و بلا آگلاهي از ضلوابط قلانوني
مرتبط ،مسايل اخالقي را به نحو صحي تجزيه و تحليل نموده و تصميم گيلري
نمايد.
 .4از مهارت هلايي نظيلر مهلارت برقلراري ارتبلا و اسلتمداد از سلاير افلراد در
حرفه هاي مرتبط براي حصول بهتلرين نتيجله در تصلميم گيلري هلاي اخالقلي
استفاده نمايد.
81

 .2نتيجه تصميم خود در حل معضل اخالقي را ارزيابي كند و از آن در برطلرف
ساختن نقا ضعف تصميمگيريهاي خويش بهره گيرد.
 .1خود را ملزم به رعايت اخالق در پژوهش بداند.
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مهارتهای تصمیمگیری ،استدالل و حل مسأله

دانشآموخته دانشگاه بايد در رويارويي با يک مسأله ،قادر به شناسايي مشكل و ابعاد آن باشد ،توانايي جمعآوري و ارزيابي اطالعات مرتبط را
از بهترين منابع در دسترس داشته باشد ،راهحلهاي مختلف را شناسايي و ارزيابي نمايد ،قادر به برآورد احتمال پيامدهاي هريک باشد و
سرانجام مناسبترين گزينه را با توجه به شرايط عدم قطعيت 82در هنگام تصميمگيري انتخاب كند .او بايد بتواند جهت اخذ تصميم نهايي ،اين
توانمندي را با اطالعات خود در حوزههاي ديگر مانند اولويتها و ارزشهاي مورد قبول خدمتگيرندگان و جامعه و همچنين هزينه-
اثربخشي 88راهحلهاي ممكن ،ادغام كند.
زیرمجموعه
تفکر انتقادی

4

توانمندیها
 .1بتواند مطالب ارايه شده و مؤلفههاي فكري
81

82

مرتبط با آن را بر اساس
87

استانداردهاي تفكر و با رعايت اصول خردورزي ارزيابي كند.
 .2بتواند با در نظر گرفتن خطاهاي استدالل (سفسطه) و خطاهاي شناختي،
استدالل منطقي انجام دهد.
حل مسأله

 .1بتواند مشكالت مربو به حوزه فعاليت خود را شناسايي كند.
 .2بتواند مشكالت را به صورت سؤال عيني و قابل پاسخگويي مطرح كند.
 .8قادر به تجزيه و تحليل مشكالت باشد.
 .4بتواند براي مشكالت راهحلهايي ارائه دهد.
 .2بتواند با توجه به احتمال پيامدها ،امكانات و محدوديتهاي موجود ،هزينه-
اثربخشي راهحلها و اولويت خدمتگيرندگان ،سود و زيان راهحلهاي مختلف
را ارزيابي و آنها را ارزشگذاري كند.
 .1در هنگام تصميمگيري ،عدم قطعيت در تصميم اتخاذ شده و منشأ آن را
بشناسد و بتواند با آن مقابله كند.

پزشکی مبتنی بر شواهد

 .1بتواند محدوديت دانش فعلي خود را در نظر بگيرد و آن چه را كه به دانستن
آن نياز دارد ،شناسايي كند.
 .2بتواند منابع اطالعاتي در دسترس (اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي) را
شناسايي كند و با جستجوي شواهد در آنها ،شواهد مرتبط و مؤثر را استخراج
نمايد.
 .8بتواند شواهد مختلف را ارزيابي و سط آنها را تعيين نمايد.
41

 .4توانايي استفاده از شواهد ثانويه ،49كتب مرجع ،الگوريتمها و راهنماها را
داشته باشد.
 .2بتواند با در نظر گرفتن محدوديتها ،پزشكي مبتني بر شواهد را در عملكرد
روزانه خود به كار گيرد.
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 .نظام سالمت و نقش پزشک در آن
دانشآموخته دانشگاه بايد در نظام و شبكه سالمت به عنوان پزشک ،آموزشدهنده ،پژوهشگر ،مدير واحد ارايه خدمات سالمت و راهبر
سالمت ايفاي نقش كند.
زیرمجموعه
ارایه مراقبتهای اولیه

توانمندیها
 .1نظام سالمت كشور و اجزاي آن را را بشناسد و بتواند در موقعيتهاي مختلف
در چارچوب آنها فعاليت كند.
 .2راهنماها و دستورالعملهاي نظام سالمت كشور را بشناسد و در موارد مرتبط،
خدمات سالمت را بر اساس آنها ارايه كند.
 .8خدمات با كيفيت ارتقاي سالمت ،پيشگيري ،درمان و بازتواني را به طور
مداوم براي جمعيت در تماس ارائه كند.
 .4براي درمان بيمار ،هماهنگيها و پيگيريهاي الزم را در تيم سالمت به عمل
آورد.

آموزشدهنده

 .1شيوه زندگي سالم را به خدمت گيرنده و خانواده او بياموزد.
 .2به جمعيت در تماس ،شيوه مراقبت از خود را بياموزد.
 .8آموزشها و مشاورههاي الزم را به تيم سالمت ارائه دهد.

پژوهشگر

 .1به عنوان عضوي از تيم سالمت در انجام پژوهشهاي مرتبط با سالمت ايفاي
نقش كند.

مدیر واحد ارایه خدمات

 .1مصرف خدمات سالمت و منابع واحد را تحليل و نقد نمايد ،مراجع و منابع
مناسب براي حل مشكالت در اين خصوص را بيابد و به شكل مؤثر از آنها
استفاده نمايد.

راهبر سالمت

 .1از طري جلب مشاركتهاي مردمي و همكاري بينبخشي از سالمت حمايت
كند.
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 .2كسب توانمنديهاي الزم براي ارتقاي سالمت در ذينفعان كليدي را تسهيل
كند.

Stakeholders

2
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