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:نقاط ضعف آموزش پزشکی عمومی

Disease-oriented  بودن به جای سالمت محور بودن و کم بودن توجه به
preventive medicine

Hospital-based  بودن به جایcommunity-based بودن
پزشک تخصصی و فوق تخصصی بودن مطالب به جای مطالب مربوط به توانمندی های

primary healthcareعمومی و 

کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها
المت جامعهکم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهای بخش س



کلی دورهاهداف 
:ایجاد توانمندی در

 و نقش مدیریت و رهبری خالقانه در سالمت جامعه و عوامل موثر بر آن و اجرای برنامه هاایفای
دستور العمل های سالمتی ملی

رنامه ارزیابی ، مدیریت و کاهش خطرات سالمت در سطح فرد ، خانواده و جامعه و تدوین و ارائه ب
پیشگیری در هر سطح و مدیریت عوامل خطرزای سالمت در جامعه تحت پوشش

 درمانی و مدیریت بیماری در جامعه تحت پوشش–مدیریت نظام عرضه خدمات بهداشتی
ش و انجام پژوهش در نظام سالمت و برنامه ریزی متناسب با وضعیت سالمت جامعه تحت پوش

درمانی–مدیریت حل مشکالت بهداشتی 
 خشی و کار ای و بسیج منابع و امکانات درون و برون ببکارگیری روش های موثر آموزشی و مشاوره

سطح سالمت فرد و جامعهگروهی به منظور ارتقاء 
ر بررسی عدالت در سالمت در جامعه تحت پوشش و برنامه ریزی و اقدام برای ارتقاء عدالت د

سالمت در جامعه تحت پوشش
عهبکارگیری خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماری ها در سطح فرد ، جمعیت ها و جام



در حیطه دانش( الف

.و استانداردهای شبکه بهداشت و درمان را شرح دهدساختار 1.

شرح وظایف هر یک از واحدهای شبکه و کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی و2.
.را بیان کند( خانه های بهداشت)پایگاه های سالمت 

.نحوه ارتباط بین اجزای مختلف شبکه را توضیح دهد3.

.نظام ارجاع را توضیح دهد4.

.را در ارتقاء سالمت شرح دهد( Advocacy) ارتباط برون بخشی و جلب حمایت همه جانبهنقش 5.

.شرح وظایف شغلی و نقش پزشک را در نظام سالمت بیان کند6.

ت را بیان برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه و دستورالعمل های برنامه های سالمت کشوری دارای اولوی7.
.کند

.را نام برده و شرح دهدPHCاصول و اجزای 8.

پوشش،  از جمله نحوه شناخت جمعیت تحت)سیستم جمع آوری اطالعات در نظام شبکه بهداشت و درمان 9.
.را شرح دهد( سرشماری و نحوه تکمیل و کاربرد زیج حیاتی

.را توضیح دهد( از جمله عوامل اجتماعی موثر بر سالمت)عوامل موثر بر سالمتی -1012.



در حیطه نگرش( ب

.اهمیت سطوح پیشگیری به ویژه پیشگیری اولیه در ارائه خدمات توجه کندبه 1.

.نظام ارائه خدمت در شبکه های بهداشتی کشور را بپذیردضرورت 2.

ه توجه  نقش عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در ارتباط با سالمت فرد، خانواده و جامعبه 3.
.کند

.به اهمیت کار تیمی در ارائه خدمات اعتقاد داشته باشد4.

.سطح بندی خدمات، ارجاع و پی گیری را بپذیرد5.

.را در ارتقاء سالمت جامعه باور داشته باشدPHCاصول اهمیت 6.

در ارتقای سالمت و کنترل عوامل اجتماعی  ( Advocacy)حمایت همه جانبه جلب کاربرد به 7.
.موثر بر سالمت عالقه نشان دهد

.نقش عوامل موثر بر سالمتی و روشهای کاهش خطر توجه نشان دهدبه 8.



در حیطه مهارت( ج

تائی و مرکز خدمات جامع سالمت شهری و روس  ( خانه بهداشت)پس از حضور درپایگاه سالمت -1
.ساختار آنها را بررسی و با استانداردها مقایسه کند و نتیجه را گزارش کند

با مشارکت در ارائ ه، خ دمات س المت کودک ان را در ح د دس تورالعمل تح ت نظ ارت آم وزش          -2
.دهندگان مربوطه انجام دهد

را در ح  د ( اع  تالی س  المت م  ادران)ب  ا مش  ارکت در ارائ  ه، خ  دمات مراقب  ت از م  ادران ب  اردار -3
.دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه انجام دهد

.فعالیتهای زیر را در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه انجام دهد
فعالیتهای تنظیم خانواده
فعالیتهای بهبود تغذیه 

آموزش سالمت 
مراقبت های سالمندان، نوجوانان و جوانان 

فعالیتهای سالمت محیط 
فعالیتهای سالمت حرفه ای 

فعالیتهای سالمت دهان و دندان 
فعالیتهای سالمت مدارس 

منطقه شایع( واگیردار و غیرواگیردار)کنترل بیماریهای 



در حیطه مهارت( ج

فعالیتهای مرتبط با واکسیناسیون را انجام دهد.
فعالیتهای سالمت روان را در حد دستورالعمل انجام دهد.
یک مورد از موارد ارجاع را در سطوح مختلف پی گیری کند.
با حضور در تیم سالمت با جامعه مربوطه ارتباط برقرار کند.
ارزیابی عوامل موثر بر سالمتی را در سطوح فرد، خانواده و جامعه انجام دهد.
راهکارهای کاهش عوامل خطر مهم را در مراجعین تحت نظر آموزش دهنده مربوطه بکار گیرد.
زیج حیاتی و سایر فرمهای اطالعاتی را تکمیل و شاخص های بهداشتی را محاسبه و تفسیر نماید.
اولویت بندی مشکالت سالمت منطقه تحت پوشش مرکز را انجام و نتیجه را گزارش دهد.
د استفاده از روشهای آموزش و مشاوره برای تغییر رفتار سالمتی تحت نظر آموزش دهنده مربوطه برای مراجعین نیازمن

.نماید
ی پیدا با سامانه های موجود در سیستم های رایانه ای مراکز جامع سالمت جهت ورود اطالعات جمعیت تحت پوشش آشنای

.  کند و بتواند اطالعات را وارد و نتایج را تفسیر نماید



طول دوره
یک ماه: کل طول دوره

روز اول ماه3: کارگاه

روز پنجم تا پایان ماه: فیلد بهداشت در مراکز خدمات جامع سالمت

دقت کنید یکسری روزها بعد از فیلد کالس تئوری برنامه ریزی شده است:
 آموزش سامانه ثبت مرگ
آموزش سامانه سیب
 مبحثAdvocacy
مبحث کارآفرینی

 98اجتماعی آبان پزشکی پزشکی گروه برنامه کارآموزی دانشجویان



ضوابط و قوانین دوره
.کارورزی خواهد شدبه حذف دوره دوره کارگاه منجر در طول غیبت 1.
ساعت قبل از طریق نماینده دوره به 24عالوه بر اخذ مرخصی کتبی از مدیر مرکز، ضروری است زمان مرخصی 2.

.اطالع مسئول کارورزی رسیده شود

.می باشد13صبح الی 8از زمان حضور در کارگاه 3.

گ التا پنجم ماه بعد فرصت داریدومی شود توسط مربیان گروه برگزار ( OSFE)امتحاندر آخر دوره ، 4.
.شودتحویل داده گروهبه (گروهی)ارآموزی روستایی و شهریکو گزارشات (فردی)بوک

.بوک آموزشی باید روزانه تکمیل شده و در بازدید مربی گروه ارائه شودگ ال5.

.از روپوش سفید و اتیکت در طول دوره الزامی استاستفاده 6.

.تحویل داده شود( روز امتحان)درسنامه و جزوه ثبت مرگ روز پایان دوره 7.



ه سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر فراگیر یا هرگون
قوانیننقض 

 لیف تعیین شده را به های بعد به تعداد روزهای غیبت بوده و می بایست تکماه پنج شنبه یا دانشجو ملزم به حضور در فیلد در مجاز، صورت غیبت در
.نحو احسن انجام دهد

ئه فته و به گروه ارافرم درخواست قبل از مرخصی پر شود و معرفی نامه از گروه گرفته به مرکز جامع سالمت ارائه شده و امضای پزشک مرکز را گر
..شود

غیبت هایی که به صورت اورژانسی است در همان روز به گروه اطالع داده شود و گر نه غیبت غیرمجاز تلقی می شود.
 صورت غیبت در یک روز کارگاه نیز دانشجو مجاز به ادامه دوره نخواهد بوددر.

:موارد زیر غیبت مجاز تلقی می شود*

زایمان
 فرزندفوت اقوام درجه یک مانند پدر، مادر، خواهر، همسر و
 حادثه غیرمترقبه
 بیماری دانشجو
 شابهبه منظور حضور در المپیادهای علمی، فرهنگی، ورزشی و موارد م)نامه رسمی از معاونت های دانشجویی فرهنگی یا آموزشی دانشکده



ارزشیابی کارآموز
دورهدر طول ( الف

نمرهآیتم

مرکزسرپرستواساتیدکیفینمرات
انشدپوشش،وحضور:باشدمیهاحیطهایندردورهطولدرمربیانتکوینیارزشیابی

زمان،ازبهینهاستفادهمرکز،خدماتدرعملیمشارکتبحث،درمشارکتوتئوری
هاپروژهانجامروندبودنبهنگام

نمره40در مجموع 

5نلپرسوهمکاراناساتید،بارفتاردرپزشکیاخالقرعایتوغیابوحضور

10پژوهشیفعالیتانجام
10هر کدام روستاییوشهریگزارشارائه

10بوکالگگزارشات

5سالمتآموزشفعالیت



ارزشیابی دانشجو

پایان دوره( ب
امتحان بعدی درصد امتیاز جهت گرفتن نمره قبولی الزم است و در غیر اینصورت مجدداً در دوره 50کسب حداقل 

.کتبی بعمل خواهد آمد

نمرهآیتم

ارزشیابی توان علمی بصورت امتحان 

OSFE 
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شرایط تجدید بخش

 باشد12نمره نهایی زیر.
 بخشغیبت غیر موجه و عدم حضور در
 عدم تکمیلLog Book



اخالق حرفه ای

«شیوه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور» 



رفتار حرفه ای

ر می رودبه تمامی اعمال و گفتاری گفته می شود که از فرد در جایگاه شغلی وی انتظا.



...رفتار حرفه ای

ایحرفهاخالقودانشجویی،اسالمیشوونخالفرفتارواعمالازبایددانشجویان
:مانندآنمصادیق،نمایندخودداری

اهیدانشگفردیکشأنبامتناسباسالمیآدابواخالق،فروتنی،احتراموادبرعایتعدم
پرخاشگریومشاجره،رفتاریوزبانیتمسخروتوهین
دیگرانحقوقرعایتعدم
مخدریادخانیمحصولهرنوعمصرف
بهراخودشناساییکارت،درمانیبهداشتیمحیطهایدروظیفهانجامحیندربایددانشجو

.باشدداشتههمراه
استممنوعبیماربربالینهمراهتلفنازاستفادهوآشامیدنوخوردن.



...رفتار حرفه ای

استالزامیدانشجویانبرایشرایطیهردربیمارروحیآرامشوشخصیحریمرعایتکهجاییآناز
.دنمایناخذرابیمار،رضایتحالشرحتهیهیاوآزمایش،معاینهازقبلنمایندسعیبایدلذا،
دربایدببنندیایمنوبالینیمقرراتناقضیاوبیمارضرربهرادستورالعملیکهصورتیدردانشجویان

.بگذارندمیاندربالینیارشدمسئولباراآنابتدا
شودرعایتبیمارانخصوصیحریمبایدمعاینههنگام.
ژانساورغیرموارددردرمانیروشودرمانگرانتخاببارابطهدربیمارانحقوقبهبایددانشجویان

.بگذارنداحترام
بگذارنداحترامبیمارانفرهنگومذهببهبایددانشجویان.
نماینداستفادهسوءآنانهایخانوادهیاوبیمارانموقعیتازنبایددانشجویان.
نمایندحفظرابیماراناسراربایددانشجویان.



پوشش حرفه ای

به لباسی گفته می شود که فرد در حرفه خاص خود، ملزم به پوشیدن آن است.



...پوشش حرفه ای

پژوهشیوآموزشیهایمحیطدردانشجویانایحرفهپوشش–الف:
بایدمیدانشجویانحجابوکفشجوراب،شلوارومانتوضخامت،اندازه،رنگ1.

.باشددانشگاهیجامعهواسالمیشئوناتبامتناسب
.اشدبدانشگاهییجامعهعرفواسالمیشئوناتبامتناسببایدمیدانشجویانظاهر2.
:درمانی،بهداشتیفضاهایدردانشجویانایحرفهپوشش-ب
بهمخصوصفرملباسازدرمانیهایمحیطدرحضورمدتطولدربایدمیدانشجویان1.

.نماینداستفادهبستههایدکمهوپاکیزهصورتبهخود
رمفلباسچپسمتدرسینهرویبرآموزشیمعاونتسویازشدهارائهکارتنصب2.

.استالزامی



شئون دانشجویی

گاهیآ،دانشیدهندهنشانکهشودمیگفتهدانشجوظاهروپوشش،رفتارتمامیبه،
ترتیبومنظشناسی،وقت،پاکیزگی،سادگی،تدبیروادبباهمراهشجاعتوصراحت

.استآوریفنوعلمعرصهدراوتالشگریو



Example: Professional and Ethical Behavior Policies of 

University of Iowa, Carver College of Medicine

 medical students are required to adhere to standards of ethical

behavior and professional conduct in order to graduate.

 Professional conduct encompasses demonstration of an interest in

learning, appropriate interpersonal skills, respect for differences

among fellow students, patients and colleagues, adherence to

confidentiality guidelines, abidance by local and national laws, and

adherence to the ethical principles listed below:



1. Ethical principles

 A medical student shall:

 be dedicated to providing competent, compassionate, and respectful 

medical service to all patients, considering each as an individual

 deal honestly with patients and colleagues, and strive …

 abide by the law respect the rights of patients 

 continue to study, apply and advance scientific knowledge

 recognize a responsibility to participate in activities contributing to an 

improved society

 serve as a positive representative of the … College of Medicine and



2. Professional conduct



3. The College of Medicine's Honor Code

 The Honor Code demands that community members tell 

the truth, live honestly, advance on individual merit, and 

demonstrate respect for others in the academic, clinical and 

research communities.



4. Confidentiality



5. Dress Code

 I. Grooming/Personal Hygiene

 Students must be well groomed, and take steps to prevent 

and/ or address problems of offensive body odor.

 Students should avoid excessive use of fragrances

 Hairstyle and/or color should not interfere with assigned 

duties or physical hazard to the patient, to self, or to another 

person.



5. Dress Code…

 II. Jewelry/Adornments

 The wearing of jewelry, scarves, and accessories should not 

interfere with assigned duties and must not pose an 

infection or physical hazard to the patient, to self, families, 

or other persons should be covered during the time worked.

 Tattoos and body art with wording or images that may be 

perceived as offensive (such as racial slurs, swear words, 

revealing body parts in a way that a reasonable person 

could perceive as inappropriate, symbols of death)



5. Dress Code…

 III. Clothing/Apparel/Uniforms

 Clothing must be neat, clean, and free from offending odors.

 Shorts, blue denim jean pants of any length, and exercise or workout 

clothing, including sweatpants, spandex, or leggings, are not

considered appropriate attire. Denim jean pants in colors other than 

blue are acceptable if they are clean and in good condition with no 

holes, ragged hems, or patches.

 Tank tops, halter tops, or tops that leave the midriff or back exposed 

and skirts or other clothing that expose undergarments or could be 

perceived as sexually provocative to a reasonable person are 

inappropriate attire in light of the desire to be patient-centered.



سرویس رفت و آمد روستایی

از در گروه پزشکی اجتماعی7:15: ساعت حرکت
 11:30ساعت برگشت اولین گروه
استفاده نشودبه هیچ وجه از وسیله نقلیه ی شخصی برای رفتن به مراکز روستایی

 صبح در مراکز شهری باشد12تا 8کارآموز موظف است ساعت .



مراکزخدمات جامع سالمت

شهری
مراکزخدمات جامع سالمت هفت تیر–
مراکزخدمات جامع سالمت علی بن ابیطالب–
مراکزخدمات جامع سالمت صاحب الزمان–
روستایی

مراکزخدمات جامع سالمت چغادک–
مراکزخدمات جامع سالمت عالیشهر –
مراکزخدمات جامع سالمت پهلوان کشی–
پایگاه سالمت گورک کله بندی–



برنامه حضور در مراکزخدمات جامع سالمت

 گروه به صورت روتیشن به دو مرکز شهری و دو مرکز روستایی می رودهر.
 واکسیناسیون سرباز  برای یادگیری مهارت یک روز در دوره مرکز شهدا
ی تیروئیدیک روز در دوره مرکز هفت تیر برای آزمایشگاه آب، شنوایی سنجی و غربالگر
اختارآن یک روز در دوره مرکز جامع خدمات سالمت روستایی پهلوان کشی و آشنایی با س

(گزارش ندارد)
 ارش پایگاه  گورک کله بندی و تکمیل گز( خانه بهداشت)یک روز در دوره پایگاه سالمت

سالمت



برنامه در زمان حضور در مراکزخدمات جامع سالمت

مرور بر مراقبت ها و آشنایی با واحد های مراکز و خدمات آن ها
 بوک و گزارش کارآموزی شهر و روستا به صورت مستمرالگ تکمیل
مرکز شهری کافی است و دریککارآموزی شهری، گزارش گزارش دقت کنید در

ت جهت بهتر اس. کافی استمرکز روستایی یکگزارش گزارش کارآموزی روستایی، 
.اطمینان بیشتر در اولین مرکز شهری یا روستایی خود آن را تکمیل کنید

ادر به در صورتی که در گزارش کارآموزی به دلیل عدم حضور سرپرست یا سایر موانع ق
.تکمیل فعالیتی نبودید با ذکر علت در گزارش قید شود

سامانه سیب



موفق باشید


