
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

آیین نامه ي شرح وظایف کارورزان دوره ي دکتراي عمومی پزشکی
کارورز پزشکی به دانشجوي مرحله ي پایانی دکتراي عمومی پزشکی اطالق می شود که آموزش هاي نظري و دوره عملـی کـارآموزي را   

موخته هاي قبلی، تحت نظارت اعضا هیات علمی، براي کسـب مهـارت هـاي حرفـه اي بـراي اخـذ       به پایان رسانده باشد و مجاز به کاربرد آ

مسؤولیت کارورزان در هر گروه یا بخش با مدیر گروه یا رییس آن بخش و در ساعات کشـیک بـا پزشـک    . مدرك دکتراي پزشکی است

تشخیص مـوارد اورژانـس در ایـن آیـین نامـه بـر       . ان استمعالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال یا دستیار ارشد کشیک بخش یا بیمارست

عهده ي پزشک معالج و در ساعات کشیک بر عهده ي پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال یا دستیار ارشد کشیک بخـش یـا   

. گرددیپزشک معالج به عضو هیات علمی که بیمار تحت نظارت وي در بیمارستان بستري می شود اطالق م. بیمارستان است

:شرح وظایف کارورز مطابق بندهاي زیر است

:کلیات–الف 
.حفظ و رعایت شؤون شرعی و اخالق پزشکی در کلیه ي ساعات حضور در بیمارستان. 1

.رعایت مقررات داخل گروه یا بخش، بیمارستان، دانشکده و دانشگاه. 2

.سفید تمیز و آراستهپوشیدن روپوش•

.مشخصات به روپوشوينصب کارت شناسایی حا•

.و پرسنل بخشحسن رابطه با اساتید ، بیماران•

.پزشکیاستفاده مناسب از گوشی و لوازم•

.بخشعدم استفاده از گوشی همراه در•

و ذکر نام ، ساعت و تاریخ الزامی است، امضاNote هنگام ویزیت بیماران و گذاشتن•

بالغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیرعایت مفاد آیین نامه ها و مقررات ا. 3

:مراقبت از بیمار و مدارك پزشکی–ب
اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی، ارزیابی و طرح برنامه تشخیصی درمانی از کلیه ي بیماران بستري مربوط به خود در اوقـات عـادي و   . 4

.کشیک و مطرح نمودن تشخیص هاي افتراقی مناسب

.زیت بیماران بستري مربوط در بخش، قبل از پزشک معالج یا دستیاروی. 5

. و بررسی آخرین گزارش هاي پاراکلینیکی بیمار) به شکل غیر حضوري مگر در موارد اورژانس(پی گیري دریافت جواب آزمایشات . 6

.نوشتن برگه ي سیر بیماري. 7

.ارنوشتن دستورات پزشکی تحت نظارت پزشک معالج یا دستی. 8

(on-and off-service notes)نوشتن یادداشت هاي مخصوص آغاز و پایان هر دوره . 9

.نوشتن خالصه ي پرونده زیرنظر پزشک معالج یا دستیار مسؤول در بخش. 10

.نوشتن برگه ي مشاوره با نظر پزشک معالج یا دستیار مسؤول در بخش. 11

رادیوگرافی، سونوگرافی، آندروسکوپی، آنژیوگرافی و کلیه ي MRI,CT Scanله نوشتن برگه هاي درخواست تصویربرداري از جم. 12

برگه هاي درخواست پاراکلینیک دیگر، در صورتی که برابر مقررات آن گروه یا بیمارستان یا دانشکده نیاز به نگارش شرح حـال بیمـار در   

. فرم مربوط باشد

.CPRام حضور با بالین بیمارانی که احیا می شوند و انج. 13
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.حضور بر بالین بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و هر بیماري که در بخش نیاز به ویزیت مجدد داشته باشند. 14

کنترل عالئم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات تشخیصی تهاجمی نظیر بیوپسی کبد، بیوپسی کلیـه، یـا کسـانی کـه بـراي      . 15

نها تست هاي خطیر نظیر محرومیت از آب یا تست تحمل گلوکز و انسولین انجام می شود، تحت نظارت پزشک معالج یـا دسـتیار مسـؤول    آ

.در بخش

همراهی با بیماران بدحال که عالئم حیاتی بی ثبات داشته باشند و بیمارانی که نیاز به مراقبت هاي خاص پزشـکی دارنـد و امکـان بـروز     . 16

. آنها را تهدید می کند، در انتقال به بخش هاي دیگرو یا سایر بیمارستان هاي با نظر پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیکعارضه اي

: درمانی–اقدامات تشخیصی –پ 
: انجام اقدامات زیر بر عهده ي کارورز می باشد. 17

(ABG)به جز در شیرخواران؛ گـرفتن گازهـاي خـون شـریانی     گذاشتن لوله ي معده؛ گذاشتن سوند ادراري در بیماران ترجیحا هم جنس 

و خوانـدن  PPDتهیه ي الم خون محیطی؛ نمونه برداري از زخم ها؛ نمونه گیري براي کشت گلو؛ بخیه زدن و کشیدن بخیـه؛ انجـام تسـت    

و یا بخیـه  ) غیر روتین(شوي تخصصی و نوشتن آن در پرونده؛ انجام پانسمان هایی که نیاز به دبریدمان، شست وECGآن؛ تفسیر مقدماتی 

چـک کـردن مشخصـات کیسـه     ست و شوي گوش؛ تامپون قدامی بینـی مجدد طبق نظر پزشک معالج دارند و یا عفونی شده باشند؛ انجام ش

. خون یا فرآورده خونی براي تزریق خون یا فرآورده به بیمار

: شک معالج یا دستیار بر عهدة کارورز می باشدانجام امور زیر تنها با موافقت و تحت نظارت مستقیم پز. 18

؛ گرفتن زایمان واژینال؛ انجام اینداکشن در زایمان؛ کنترل airwayنوشتن نسخه هاي دارویی بیماران بستري خود؛ گذاشتن لوله ي تراشه و 

جی از گوش، حلق، بینی و ، کورتاژ، خارج کردن جسم خارIUDو انقباضات رحم و حرکات جنین؛ گذاشتن (FHR)ضربان قلب جنین 

؛ آسپیراسـیون و  (LP)چشم؛ کوتر خون ریزي بینی؛ کارگذاري کشش پوستی؛ آتل گیـري؛ گـچ گیـري سـاده؛ انجـام پونکسـیون لومبـار        

ختنـه،  (و داخل مفصل؛ انجام جراحی هاي سرپایی ساده (intrathecal)بیوپسی مغز استخوان؛ پونکسیون مفصل زانو؛ تزریق داخل نخاعی 

؛ کشـیدن  chest tube، تخلیه ي آبسه؛ نمونه گیري سوپراپوبیک؛ گذاشـتن  ingrowing nail)اشتن توده هاي سطحی، خارج کردن برد

(tap) مایع آسیت و پلور؛colon washout ؛ تزریق داروهاي خطرناك؛ تعویض لوله ي نفروستومی یا سیستوستومی؛ درناژ سوپراپوبیک

کات دان و هر اقدام تشخیصی درمانی و همکاري در تعویض خون نوزادان؛ سونداژ ادراري شیرخواران؛ مثانه؛ گذاشتن کاتتر وریدي نافی 

.تهاجمی دیگر که ممکن است در برنامه آموزشی کارورزان پیشنهاد شده باشد

ن معاونـت آموزشـی دانشـکده بـر    مـاه و بـه تعیـی   6انجام امور زیر به منظور کسب مهارت تنها در دو دوره کارورزي حـداکثر بـه مـدت    . 19

چنانچه در دانشکده اي این مهارت ها (ي کارورز می باشد، مگر در موارد اورژانس به تشخیص پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک عهده

): انجام این وظیفه معاف می باشندزدر دوره کارآموزي کسب شده باشد به تشخیص دانشکده کارورزان ا

؛ نمونه گیري براي کشت خـون؛ گـرفتن   (venous blood sampling)؛ نمونه گیري وریدي (IV cannulation)تزریق؛ رگ گیري

ECG       ؛ پانسمان ساده؛ رنگ آمیزي گرم؛ تفسیر میکروسکوپی نمونه ي ادرار و الم خون محیطـی؛ ساکشـن ترشـحات حلـق و لولـه تراشـه؛

.فیزیوتراپی تنفسی

: ضروري و اورژانس به تشخیص پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک بر عهدة کارورز می باشدانجام امور زیر تنها در موارد . 20

؛ گرفتن نمونه از ترشحات معده؛ باز کردن گچ؛ فلبوتومی؛ نوشتن برگه هـاي درخواسـت   Intake/outputکنترل و چارت عالئم حیاتی و 

حضـوري جـواب اقـدامات پاراکلینیـک؛ همراهـی      . آزمایشـگاه؛ پـی گیـري   پاراکلینیک که نیاز به نگارش شرح حال ندارند؛ انتقال نمونه به

بر بالین بیمار؛ شیمی درمانی؛ انتقال بسته هاي خون (standby)بیماران به قسمت هاي دیگر بیمارستان؛ آمبو زدن؛ حضور پیوسته 
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شرکت در همایش هاي آموزشی –ت 
.زشک معالج یا دستیار بخشحضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پ. 21

شرکت در درمانگاه طبق برنامه ي تعیین شده و گرفتن شرح حال، انجام معاینه و معرفی به پزشک معـالج یـا دسـتیار و نوشـتن نسـخه بـا       . 22

.نظارت پزشک معالج یا دستیار

. شرکت در راندهاي تحویلی و سپردن بیماران خطیر به کارورز کشیک بعد. 23

ــنظ . 24 ــرکت م ــاي        ش ــالس ه ــی، ک ــاي علم ــرانس ه ــبحگاهی، کنف ــزارش ص ــامل گ ــش ش ــی بخ ــات آموزش ــه ي جلس ــال در کلی م و فع

management       اتاق هاي عمل، راندهاي آموزشی و سایر برنامه هاي آموزشی مگر در مواردي که بـه علـت حضـور در اورژانـس یـا بـر ،

.ط، امکان پذیر نباشدبالین بیماران بدحال در بخش به تایید پزشک معالج یا دستیار مربو

معرفی کوتاه بیمار، دلیل بستري : معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی یا سایر کنفرانس ها طبق نظر پزشک معالج یا دستیار مربوط، شامل. 25

.شدن، بیان تشخیص هاي افتراقی، بیان علت درخواست اقدامات پاراکلینیک و تفسیر نتایج آن ها و اقدامات درمانی

. ه ي کنفرانس هاي علمی در صورت لزوم طبق برنامه ي تنظیم شده توسط مسؤول آموزش بخش یا دستیار ارشدارائ. 26

:حضور در بیمارستان–ث 
مسؤول آموزش کـارورزان  (زمان حضور در بیمارستان در اوقات طبق برنامه ي تعیین شده از سوي ریاست هر گروه یا بخش یا دانشکده .27

.) اي کلیه ي ساعات حضور آنان در بخش برنامه ي آموزشی مدون تهیه و در آغاز دوره اعالم کندهر بخش موظف است بر

حداقل تعداد کشیک در گروه هاي داخلی، جراحی، کودکـان و زنـان هشـت شـب در     . حداکثر تعداد کشیک، ده شب در هر ماه است. 28

بیمار، تعداد کارورز، امکانات رفاهی، تعداد تخـت بیمارسـتانی و برنامـۀ    ماه و در گروه هاي دیگر مدیر گروه یا رییس بخش براساس تعداد 

.آموزشی حداقل تعداد کشیک را تعیین می کند

تنظیم برنامه ي چرخش کارورزان در بخش ها و کشیک ها به عهده ي پزشک یا دستیار مسـوول آمـوزش کـارورزان و یـا در صـورت      . 29

.ر مسؤول آموزش کارورزان به عهده کارورز ارشد استتفویض اختیار و با نظارت پزشک یا دستیا

و یـا در مـوارد اضـطراري، بـه شـرط تعیـین       ) سـاعت قبـل  24حـداقل  (جابه جایی در برنامه ي کشیک ممکن نیست، مگر با اطالع قبلی . 30

.شجانشین و موافقت پزشک یا دستیار مسؤول آموزش کارورزان پس از کسب موافقت پزشک معالج یا دستیار بخ

. ترك کشیک جز در موارد اضطراري و با کسب اجازه از پزشک یا دستیار ارشد کشیک مطلقا ممنوع است. 31

خروج از بیمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک یـا دسـتیار مسـتقیم و پزشـک یـا دسـتیار مسـؤول        . 32

.آموزش کارورزان مقدور است

، اولویت با جلسات و همایش هاي آموزشی است مگر در مواردي که با نظر پزشک یا دستیار مسـتقیم، وجـود خطـر جـانی     به طور کلی. 33

. درمانی را در اولویت قرار دهد–براي بیمار، انجام امور تشخیصی 

رورزي بهداشـت و پزشـکی   برنامـه دوره یـک ماهـه کـا    «در مورد دوره ي کارورزي پزشکی اجتماعی و بهداشت، باید مطـابق آخـرین   . 34

. عمل شود و بر اهمیت این دوره تاکید گردد23/11/78مصوب پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ » اجتماعی

موارد تخلف کارورزان از شرح وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظاف و یا شکایات کارورزان در این رابطه حسـب مـورد در   . 35

چنانچه مسـائل مطروحـه در هـر کـدام از     . وراي آموزشی بخش، گروه یا بیمارستان یا دانشکده مطرح و تصمیمات الزم گرفته خواهد شدش

مرجـع نهـایی   . مراجع رسیدگی کننده اولیه به نتیجه قطعی نرسید، مورد بـه مرجـع بـاالتر جهـت اتخـاذ تصـمیم مقتضـی ارجـاع خواهـد شـد          

. شی دانشکده خواهد بودتصمیم گیري شوراي آموز

رؤساي دانشکده هاي پزشکی . مدیران گروه ها و رؤساي بخش هاي بیمارستان هاي آموزشی مسؤول حسن اجراي این آیین نامه هستند. 36

.بر حسن اجراي آیین نامه نظارت خواهند داشت

ی برنامه ریزي علوم پزشکی تصویب شد و کلیـه آیـین   در هیجدهمین جلسۀ شوراي عال11/3/1381ماده در تاریخ 37این آیین نامه در . 37

. نامه ها و دستورالعمل هاي قبلی مغایر با این آیین نامه از تاریخ تصویب این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است
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