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 :آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای فراگیران 

==================================================================================================== 

دانشگاه نه تنها تامین کننده ی دانش و فن در جامعه است، بلکه می تواند جهت دهنده ی فرهنگ و 

ن آ ع نیز باشد. این ویژگی و توانمندی ما را برمتضمین کننده باز تولید مشکل و محتوای فرهنگی جوا

و کارآمدتر در جهت ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای می دارد تا هر چه دقیق تر 

سازی رفتار و ونمندی و استانداردمشتاق کوشا باشیم.  به همین منظور در راستای قاندانشجویان 

ن خصوص پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، آئین نامه ای در ای

با هدف صیانت از کرامت انسانی و شأن دانشجو و خدمت رسانی مناسب، ضمن افزایش اعتماد و 

اطمینان بیمار به محیط های آموزشی و درمانی، ایجاد حس احترام، آرامش و راحتی بیماران، ارتقای 

 ی، تدوین وسالمت روانی دانشگاهیان، بیماران و مراجعین بیمارستانی و گروه های مختلف دانشجوی

 مصوب گردید. 5/4/89در جلسه شورای آموزشی بیمارستان مورخ 

 الزامات دانشجویان بالینی:

س بعد از استاد، خوردن و . دانشجویان باید از ایجاد هر گونه اخالل به هنگام تدریس از جمله ورود به کال1

همراه و سایر وسایل صوتی و ، بلند صحبت کردن، خندیدن و ایجاد سرو صدا، استفاده از تلفن آشامیدن

 تصویری خودداری نمایند.

. دانشجویان باید از اعمال و رفتار خالف شئون اسالمی، دانشجویی و اخالق حرفه ای خودداری نمایند از 2

 جمله:

 ادب و احترام، فروتنی، اخالق و آداب اسالمی متناسب با شأن یک فرد دانشگاهی را رعایت نمایند. -

 سخر زبانی و رفتاری، مشاجره و پرخاشگری اجتناب ورزند.از اهانت، تم -

 حقوق دیگران را رعایت نمایند. -

 از مصرف هر نوع محصول دخانی یا مخدر پرهیز نمایند. -

 استفاده از هر نوع دارو و یا ماده ای که باعث غیر عادی نمودن حرکات و گفتار دانشجو شود، ممنوع  -

 می باشد.

 حفاظت و استفاده صحیح از امکانات، تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار  دانشجویان ملزم به .3

 می باشند:

 دانشجویان بدون هماهنگی مسئول مربوطه، مجاز به استفاده از تجهیزات نخواهند بود. -

 دانشجویان باید به عالئم هشدار دهنده و راهنمای استفاده از وسایل در محیط توجه نمایند. -

 کانات و تجهیزات برای مصارف شخصی و یا به نفع احزاب و گروه های غیر مجاز، ممنوع استفاده از ام -

 می باشد.
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ایراد خسارت به اموال موجود در فضاهای دانشگاهی و محیط های بهداشتی درمانی یا سایر اموال بیت  -

 المال مجاز نمی باشد.

ان خدمت و همراهان وی متون مصوب دانشجویان باید به منظور رعایت استانداردهای حقوق گیرندگ .4

 اخالق پزشکی را مطالعه و به آن عمل نمایند.

از آنجایی که عایت حریم شخصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی برای دانشجویان الزامی است،  .5

 لذا باید سعی نمایند قبل از معاینه، آزمایش و یا تهیه شرح حال، رضایت بیمار را اخذ نمایند.

نشجویان در صورتی که دستورالعملی را به ضرر بیمار و یا ناقض مقررات بالینی و ایمنی ببینند باید دا .6

 در ابتدا آن را با مسئول ارشد بالینی در میان بگذارند.

 هنگام معاینه باید حریم خصوصی بیماران رعایت شود. .7

و روش درمانی در موارد غیر اورژانس  دانشجویان باید به حقوق بیماران در رابطه با انتخاب درمانگر .9

 احترام بگذارند.

 دانشجویان باید به مذهب و فرهنگ بیماران احترام بگذارند. .8

 دانشجویان نباید از موقعیت بیماران  و یا خانواده های آنان سوء استفاده نمایند. .11

 دانشجویان باید اسرار بیماران را حفظ نمایند. .11

حین انجام وظیفه در محیط های بهداشتی درمانی، کارت شناسایی خود را به همراه  دانشجو باید در .12

 داشته باشد.

 خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه بر بالین بیمار ممنوع است. .13

 

 پوشش حرفه ای دانشجویان بالینی در فضاهای بهداشتی، درمانی: 

در محیط های بهداشتی و درمانی از لباس فرم مخصوص دانشجویان بالینی باید در طول مدت حضور  -1

 به خود استفاده نمایند.

به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات و یا جلب توجه استفاده از هر گونه  -2

 آرایش و بلندی ناخن ها برای دانشجوی بالینی ممنوع است.

 ای آموزشی و بهداشتی ضروری است.پوشیدن جوراب به جهت حفظ بهداشت در محیط ه -3

 به منظور کاهش صدمه به پا و پیشگیری از انتقال عفونت، کفش دانشجویان باید جلو بسته باشد. -4

کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی شامل: عکس، نام و نام خانوادگی، آرم دانشگاه،  -5

کل بر روی لباس فرم به طوریکه قابل رویت رشته تحصیلی و سمت دانشجو باید به صورت متحدالش

 باشد نصب گردد.

 پوشش حرفه ای دانشجویان خانم و آقا به طور کلی:



 

5 
 

 حجاب دانشجویان خانم باید کامل و بر اساس شئون اسالمی و دانشجویی باشد. -1

 پوشش دانشجویان آقا باید کامل و بر اساس شئون اسالمی و دانشجویی باشد. -2

 مانتو، شلوار، مقنعه و جوراب متعارف جهت پوشش دانشجویان خانم الزامی است. استفاده از -3

 استفاده از شلوار، پیراهن و جوراب متعارف جهت پوشش دانشجویان آقا الزامی است. -4

مدل لباس، کفش، کیف و جوراب کلیه دانشجویان خانم و آقا باید ساده و به دور از مدل های افراطی  -5

 باشد.

لباس، کفش، کیف و جوراب کلیه دانشجویان خانم و آقا نباید تند و زننده باشد و جلب توجه رنگ  -6

 نماید.

 از لباس هایی که ضخامت الزم را برای حفظ پوشش و حجاب ندارند استفاده نگردد. -7

استفاده از لباس، کیف،کفش، جوراب، پیشانی بند، مچ بند، شال، دستمال گردن، کمربند، انگشتر  -9

کاله هایی که غیر متعارف و دارای نقوش و نوشته های زننده و یا عالمت گروه های ضد اسالم، انقالب  و

 و اخالق باشند مجاز نیست.

 ناخن ها باید کوتاه، تمیز، پیراسته بدون هیچگونه تزئینی باشند. -8

 انجام هر گونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد ممنوع است. -11

 ده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست.استفا -11

 استفاده از عینک و زیورآالت متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز می باشد. -12

 استفاده از کروات و پاپیون ممنوع است. -13
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 تشویق اعضای هیات علمی :

==================================================================================================== 

به منظور قدردانی و تشویق اعضای هیات علمی و تقویت مشارکت فعاالنه همکاران محترم در تحقق اهداف 

 خواهد گرفت.آموزشی بیمارستان دستورالعمل زیر در کمیته آموزش بیمارستان تصویب و مورد اجرا قرار 

 :هیات علمی برتر عضومعیارهای انتخاب 

 ارتقاء از مرحله دانشیاری به استادی  (1

 ( ارتقاء از مرحله استادیاری به دانشیاری 2

 ( کسب حداکثر امتیازات ارزیابی از فراگیران 3

 ( جدیت در قبال وظایف محوله4

 ( استمرار حضور در شوراها و کمیته های بیمارستانی 5

 کاری در برگزاری جلسات علمی )گزارش صبحگاهی، مرگ و میر، ژورنال کالب( ( هم6

 ( نحوه همکاری با مسئولین برای رفع مشکالت بیمارستان 7

 ( اجرای فعالیتهای آموزشی طبق برنامه های تنظیم شده9

 ( رعایت مقررات آموزشی مربوط به نحوه ارائه سواالت امتحانی 8

 اعالم به موقع نمرات  (11
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 دستورالعمل نحوه ی دسترسی فراگیراندستورالعمل 

 :به فایل های بخش های پاراکلینیک

==================================================================================================== 

 

 * در بخش رادیولوژی :

دسترسی  Pacsو  HISکلیه دستیاران رادیولوژی به کد کاربری و رمز عبور سیستم های اطالعاتی -

 دارند.

فراگیران کارشناس رادیولوژی به همراه مربی بالینی و با هماهنگی سرپرستار بخش به فایل ها  -

 دسترسی دارند.

 * در بخش آزمایشگاه:

و ... با روسای بخش های  HISیستم اطالعاتی س در صورت نیاز به دسترسی به الم خون محیطی، -

 پارکلنیک هماهنگی شده و مانعی در این زمینه وجود ندارد.

 * در بخش پاتولوژی :

دستیاران پاتولوژی سایر مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل می توانند هر زمان در  -

ایشان به فایل های آسیب شناسی )الم  شیفت صبح به مسئول بخش پاتولوژی مراجعه و به همراهی

 بافت و سیتولوژی( دسترسی پیدا کنند.

 درصورت درخواست فراگیر امکان چاپ گزارش پاتولوژی بیمار مورد نظر نیز وجود دارد. -

همچنین الم های مربوط به بخش پوست توسط دستیار پاتولوژی به سایر مراکز آموزشی درمانی منتقل 

 ار گرفته و بازگردانده می شود.شده، مورد مطالعه قر

 * جهت مقاصد پژوهشی نیز روش اجرا به شرح ذیل می باشد: 

. درخواست دسترسی به آرشیو فایل ها )تصویر برداری و ..( توسط فراگیر به معاون آموزشی داده می 1

 شود.

 . معاون آموزشی درخواست را بررسی و تائید می نماید.2

 شی جهت کسب دستور به رئیس بیمارستان ارجاع داده می شود.. بعد از تائید معاون آموز3
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 رستاده می شود.ف. با دستور رئیس بیمارستان درخواست به واحد بایگانی 4

. آرشیو فایل های الکترونیک یا غیر الکترونیک در اختیار فراگیر با تاکید بر محرمانه بودن اطالعات 5

 بیمار قرار داده می شود.

م مدت استفاده از اسناد مرتبط با نتایج پاراکلینیکی الزم است کلیه قوانین و مقررات . فراگیر در تما6

 اعالم شده از مسئول اسناد و مدارک پزشکی را رعایت کند.

 به بایگانی برگردانده می شود. ". در بازه زمانی مشخص فایل ها توسط فراگیر مجددا7
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  فیزیکی حفاظت تیم داخلی دستورالعمل

==================================================================================================== 

 برنامه حضور نگهبانان:

نفر بوده که در شیفت های صبح، عصر و شب مشغول به خدمت  25تعداد نگهبانان در این بیمارستان 

 می باشند.

 مکان های تعیین شده برای نگهبانان:

بانان دو نفر در درب ورودی بیمارستان، دو نفر در درب اورژانس، دو نفر در قسمت هاین تعداد نگ از

محوطه، دو نفر در بخش اعصاب و روان، یک نفر در واحد درمانگاه، یک نفر در بخش داخلی و یک نفر 

دو نفر در  ،می باشند که عالوه بر این وظیفهدر بخش های قلب و مامائی بیمارستان در حال انجام 

شیفت شب درب اصلی، دو نفر در اورژانس و دو نفر اعصاب و روان و یک نفر به عنوان نگهبان گشت 

 محوطه به صورت گردشی با توجه به سطح موقعیت بحرانی از آنها بکارگیری خواهد شد.

ن در دوربین در محوطه، یک دوربی 3دوربین مدار بسته می باشد که  13همچنین این مرکز مجهز به 

، وربین درب اصلی، یک دوربین لنژوریدوربین در درمانگاه، یک د 2دوربین در اورژانس،  2آزمایشگاه، 

 یک دوربین ورودی اعصاب و روان، یک دوربین رادیولوژی و یک دوربین در مدیریت تعبیه شده است.

ربوط ی و با اعالم کد مابزار ارتباطی جهت فراخوان اعضای تیم، تماس تلفنی بخش های مربوطه با نگهبان

 به بحران از طریق مرکز مخابرات بیمارستان می باشد.

 : مربوط به شروع عملیات بحرانی می باشد.71کد 

 : مربوط به پایان عملیات بحرانی می باشد.22کد 

 : مربوط به زمان تخلیه در موارد اورژانس می باشد.44کد 

 : مربوط به آتش نشانی می باشد.125کد 

 مربوط به احیای بیماران بدحال می باشد. :111کد 
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 شرح وظایف تیم انتظامات:

* واحد حفاظت و امنیت بیمارستان در جرایان حوادث غیر مترقبه و بحران ها عالوه بر حفظ امنیت 

داخلی و اطراف بیمارستان مسئولیت کنترل ترافیک خیابانهای منتهی به بیمارستان جهت رفت و آمد 

 های حاوی مجروحین و مصدومین احتمالی را نیز برعهده خواهد داشت.مناسب آمبوالنس 

 * این واحد باید با مرکز عملیات اضطراری و بخش اورژانس بیمارستان ارتباط نزدیکی داشته باشد.

 * حفاظت از تاسیسات حیاتی بیمارستان و سیتم های ارتباطی آن

 * کنترل تمامی ورودی های بیمارستان

 * راهنمایی کردن و سامان دادن بیماران، پرسنل و مراجعین در طول بحران 

 * برقراری نظم و امنیت در محدوده بیمارستان و داخل کلیه بخشها

 * و هماهنگی الزم با نیروهای انتظامی خارج از بیمارستان از دیگر وظایف این تیم می باشد.

 شرح وظایف مدیر انتظامات و حراست:

 ماموریت: -

 کنترل بروز ازدحام در زمان بحران و اعالم موقعیت خطرناک.

کنترل جمعیت، کنترل و امنیت ترافیک، کمک به انجام عملیات امداد و نجات و هدایت در موقعیت 

 های خطرناک 

 نظارت، سازماندهی و اجرای حفاظت از تاسیسات و ساختمانها در عرصه عملیات 

 قبل از حادثه:

 رل و امنیت ترافیکتدوین برنامه کنت -

 تشکیل تیم های مجهز بررسی آسیب و تدوین برنامه های آموزشی آنان -

 جلب همکاری نیروهای امنیتی داوطلب با همکاری نیروی انتظامی  -

تدوین برنامه اجرایی دستگیری شهروندان مختلف و تحویل آن به نیروی انتظامی در محدوه فیزیکی  -

 بیمارستان و مرکز درمانی.

 تدوین برنامه ای برای حفظ امنیت اموال اجساد و نگهداری آن ها و تحویل به نیروی انتظامی  -

 مسئولیت های فردی: 

 * دریافت مسئولیت و شرح وظایف و اطالعات توجیهی از رئیس واحد عملیات 

ه ب* مطالعه کامل برگ شرح مسئولیت و بخاطر سپاری چارت بحران چاپ شده در پشت برگه با توجه 

 جایگاهی که در چارت مشخص شده است.

 * پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت و حضور در عرصه عملیات 

 * ایجاد محدودیت کامل در مالقاتها.
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 * تضمین امنیت پرسنل، بیماران، کودکان تجهیزات، اموال همراه اجساد

و نقل و انتقاالت برای گزارش  * کنترل تردد پرسنل، عوامل امدادی، اجناس و کاالها و ثبت کلیه ترددها

 مستندات بصورت روز شمار.

* ایجاد پست امنیت و انتظامات در قسمتهای مختلف عرصه بحران بنا به ضرورت و درخواست گزارش 

 بروز متصدیان این قسمتها.

 * تعیین مسیر ورود و خروج آمبوالنسها و وسایل نقلیه امدادی با همکاری مسئول ترابری 

 یان مدت:مسئولیت م -

ی ا* حصول اطمینان از حضور تعداد کافی افراد ذیصالح جهت ثبت و مستندسازی اقدامات و فعالیته

 پرده شده.انجام شده در مناطق مسئولیت س

* مالقات منظم با رئیس واحد عملیات و با مسئولین قسمتهای تحت امر برای مستند سازی فعالیتها و 

 تبادل اطالعات.
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 اولویت بندی مراقبت از بیماران بد حالدستورالعمل 

==================================================================================================== 

در صورت شناسایی بیمار بدحال و اورژانسی در بخش ، پرستار مسئول شیفت یا پرستار مسئول  -1

 دستیار ارشد وی جهت ویزیت بیمار تماس حاصل نماید. بیمار باید فورا با پزشک معالج یا

پزشک معالج یا دستیار ارشد وی باید تا رساندن به موقع خود بر بالین بیمار جهت پایدار سازی  -2

وضعیت بیمار دستورات الزم را به صورت تلفنی به پرستار مسئول شیفت یا پرستار مسئول بیمار ارائه 

 دهد.

دستیار ارشد وی در صورت تماس سرپرستار یا پرستار مسئول شیفت در خصوص پزشک معالج یا  -3

دقیقه پس از بستری شدن بیمار و برقراری تماس ، می بایستی نسبت  31بیماران اورژانسی حداکثر تا 

 به ویزیت بیمار اقدام نماید.

ا در جهت ارائه پزشک معالج یا دستیار ارشد وی پس از حضور بر بالین بیمار دستورات الزم ر -4

 خدمات درمانی مطلوب بر اساس آخرین گاید الین ها در پرونده بیمار مکتوب می نماید.

دستیار ارشد به همراه دستیاران سال پایین و اینترن کشیک وضعیت بیمار را بررسی و اقدامات  -5

 درمانی مناسب را انجام می دهند.

ی فوق باید مراقبت از بیماران بد حال تحت مسئولیت با توجه به وضعیت بیماران و طبق اولویت بند -6

 دستیار سال باالتر باشد.
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 دستورالعمل نحوه ی ارتباط آموزشی درمانی فراگیران

  با پزشک مقیم غیر هیات علمی در عصر و شب و ایام تعطیل

==================================================================================================== 
 

به منظور ارائه خدمات بهینه به بیماران و ویزیت آنها توسط پزشکان متخصص در کلیه ساعات شبانه روز و در 

ساعات غیر اداری و ایجاد نشدن تأخیر در روند درمان بیماران به علت آموزشی بودن مرکز ، توجه به نکات زیر 

 الزامی است:

ستی برای رفاه بیماران ، پزشک متخصص مقیم اورژانس داشته باشند که ترجیحا از متخصصین بیمارستان بای -

 طب اورژانس باشند.

در صورت عدم وجود متخصص طب اورژانس از متخصصین رشته های داخلی یا جراحی عمومی می توان به  -

 عنوان پزشک متخصص مقیم در بیمارستان های جنرال استفاده نمود.

مراجعه بیمار به اورژانس مرکز یا به صورت مستقیم به بخش ، فراگیر کشیک نسبت به ویزیت بیمار در صورت  -

طبق دستور پزشک اورژانس یا دستور مستقیم پزشک معالج بستری کننده بیمار اقدام نموده و در صورت عدم 

تری ا آنکال کشیک یا پزشک بسامکان برقراری تماس تلفنی در ساعات غیر اداری ) عصر و شب و یا ایام تعطیل ( ب

کننده بیمار ، با پزشک مقیم بیمارستان تماس گرفته و در صورت نیاز به ویزیت بیمار توسط پزشک مقیم ، به 

 همراه پزشک مقیم نسبت به ویزیت بیمار اقدام می نماید.

وزشی و درمانی پزشک مقیم بر اساس شرح وظایف در ساعات عصر و شب و ایام تعطیل پاسخگوی نیازهای آم -

 فراگیران می باشد.

پزشک مقیم موظف است کلیه بیماران پذیرش شده را ویزیت نموده و به اطالع پزشک آنکال نیز برساند و در  -

 صورت لزوم ، پزشک آنکال موظف به حضور بر بالین بیمار و ارائه خدمت می باشد.

ده پزشک مقیم و هم پزشک آنکال می باشد و عدم در کلیه موارد بستری و ویزیت ، مسئولیت بیمار هم بر عه -

 حضور پزشک آنکال مبنی بر رفع مسئولیت حرفه ای او نخواهد بود.

در صورت بروز مشکالت آموزشی و درمانی جهت فراگیران ، پزشک مقیم موظف است نسبت به رفع مشکالت  -

 آموزشی و درمانی فراگیران اقدام نماید.
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 نظارت اعضای هیات علمیدستورالعمل نحوه ی 

 فراگیران  بر فعالیت درمانی 

==================================================================================================== 

به منظور رعایت حقوق گیرندگان خدمت در مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد دستورالعمل زیر در 

 نی فراگیران در سطوح مختلف تنظیم شده و الزم االجرا می باشد.خصوص فعالیت درما

دستور بستری و ترخیص بیماران تحت نظر در اورژانس روانپزشکی این مرکز توسط دستیار سال دو و باالتر  -1

داده می شود ، و در مورد دستیار سال یک به شرطی که در نیمسال دوم سال تحصیلی باشد ، بعد از تایید 

 روه محترم می تواند در خصوص بستری کردن بیماران تصمیم گیری نماید.مدیر گ

 بدیهی است که موارد فوق الزم است با هماهنگی متخصص آنکال مربوطه انجام گردد.

بوده و کلیه دستورات درمانی یا تشخیصی در پرونده  observerدستیاران سال اول در دو ماهه اول تنها  -2

در دو ماهه اول سال الزم است توسط دستیار سال دو و یا باالتر تایید و سپس اجرا گردد. از ماه سوم به بعد 

 اجرای دستورات منوط به اجازه پزشک مربوطه در هر بخش می باشد.

بخش مربوطه باشد الزم است کلیه دستورات بیمار با بدیهی است در صورتی که دستیار سال اول تنها دستیار 

 نظارت مستقیم و بعد از تایید پزشک معالج اجرا گردد.

صبح توسط دستیار مربوطه  7:31تمامی بیماران بستری در بخش های مختلف الزم است قبل از ساعت  -3

 نوشته گردد. progress noteویزیت و 

توسط پزشک معالج و یا جانشین وی ویزیت و دستورات دستیاران  همچنین تمامی بیماران الزم است روزانه

در صورت نیاز به اقدام درمانی یا تشخیص اورژانس الزم است توسط دستیار  مورد تایید یا اصالح قرار بگیرد.

 مربوطه به اطالع پزشک معالج رسانده و مورد تایید قرار گیرد.

دو و باالتر توسط دستیار سال یک در نیمسال تحصیلی  کلیه پروسیجرها الزم است توسط دستیار سال -4

 دوم و با هماهنگی با پزشک معالج انجام گیرد.

مشاوره های اورژانس الزم است در عصر و شب توسط دستیار سال سوم و با تایید متخصص آنکال انجام  -5

 گردد.

طه در همان روز رسانده و ممهور در خصوص مشاوره های الکتیو الزم است جواب مشاوره به تایید آنکال مربو

 گردد.

در بخش هایی که تنها کارورز در بخش وجود دارد کلیه دستورات کارورز الزم است به تایید پزشک معالج  -6

 رسانده شود.
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  هیات علمیاعضای روش اجرایی ارزیابی و نظارت بر عملکرد و آموزشی و پژوهشی و درمانی 

==================================================================================================== 
 

 

 زمان  عملکرد  ردیف

گزارش ترفیع ساالنه هر عضو هیات علمی )عملکرد  1

آموزشی، پژوهشی و درمانی( به ریاست و معاون آموزش 

 بالینی  بیمارستان

 پایان هر سال 

خروج  )ماهانه( هر عضو هیات ارسال پرینت تایمکس ورود و  2

 علمی به ریاست و معاون آموزش بالینی  بیمارستان

 پایان هر سال

درجه ای اعضای هیات علمی  361ارسال نتایج ارزیابی  3

 )میانگین( به ریاست و معاون آموزش بالینی  بیمارستان

 پایان هر نیمسال 

معاون ارسال لیست آنکالی اعضای هیات علمی به ریاست و  4

 آموزش بالینی  بیمارستان

 ماهانه 

گزارش عملکرد شش ماهه رؤسای بخش ها به ریاست و  5

 معاون آموزش بالینی  بیمارستان

 پایان هر نیمسال
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  روش اجرائی آموزش به بیمار

==================================================================================================== 

 

کلیه فراگیران پزشکی و پیراپزشکی موظفند براساس فرآیند آموزش به بیمار در سه مرحله حین 

پذیرش ، بستری و ترخیص به بیمار و یا خانواده او ، اصول مراقبت از خود را تحت نظارت استاد یا 

 پرونده بیمار ثبت ، مهر و امضاء نمایند.در برگه ی مخصوص در  رزیدنت مربوطه آموزش داده و 
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 برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی

==================================================================================================== 

 اعضای هیات علمی: -1

 انهمکارتوسط هیات علمی  ایعضعملکرد ا ارزیابیفرم  -

 انفراگیرتوسط هیات علمی  ایعضعملکرد ا ارزیابیفرم  -

 هیات علمی اعضای عملکرد خود ارزیابیفرم  -

 معاون آموزشی توسط هیات علمی  ایعضعملکرد ا ارزیابیفرم  -

 ان)ویژه دانشجویان پیراپزشکی(فراگیرتوسط هیات علمی  ایعضعملکرد ا ارزیابیفرم  -

 پیراپزشکی( هیات علمی ایعض)ویژه ا هیات علمی اعضای عملکرد خود ارزیابیفرم  -

  EDCی توسط هیات علم اعضای عملکردفرم ارزشیابی  -

 ترفیع ساالنه عضو هیات علمی فرم  -

 فرم ارتقاء عضو هیات علمی  -

 تایمکس ورود و خروج عضو هیات علمی  -

 چک لیست ارزیابی طرح درس اساتید -

 فراگیران : -2

 پزشکی: )کارآموزان و کارورزان(

  کارآموزان و کارورزانآزمون کتبی 

  آزمونOSCE 

 دستیاران:

 آزمون کتبی  -

 DOPSآزمون  -

 OSCEآزمون  -

 Mini Cexآزمون  -

 در سامانه طبیب توسط دستیاران  Log Bookثبت اطالعات  -

 ابی رفتار حرفه ای دستیارانارزشی -

 آزمون درون گروهی   -

 آزمون دانشنامه و گواهی نامه دستیاران سال آخر  -

 پیراپزشکی:

 کتبی آزمون  -
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 آزمون شفاهی -

 DOPSآزمون  -

 OSCEآزمون  -

 چک لیست ارزشیابی عمومی -

 چک لیست ارزشیابی اختصاصی -

 ارزیابی دانشجو توسط سرپرستار -

 تکنولوژی آموزشی و تسهیالت مربوطه:  -3

 

 رفاهی -سنجش رضایت مندی اعضای هیات علمی در مورد امکانات آموزشی -

 رفاهی و اداری پژوهشی، آموزشی،سنجش رضایتمندی فراگیران در مورد امکانات  -

چک لیست ارزیابی تطبیق وضعیت تکنولوژی آموزشی و تسهیالت موجود نسبت به  -

 استانداردهای آموزشی

 

 

 

  

  دگان: معاون آموزشی، مسئول آموزش، کارشناس آموزشتهیه کنن

 تائید کننده: تیم مدیریت آموزشی 

 تصویب کننده: تیم مدیریت آموزشی
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 برنامه نظارت اعضای هیات علمی 

 بر مستندسازی پرونده ها توسط فراگیران 

==================================================================================================== 

 ذیل های روش از فراگیران سایر و دستیاران توسط نویسی پرونده نحوه بر نظارت منظور به

 استفاده

 :گردد می

 بیماران پرونده) درماه بار یک (ها مورنینگ از برخی در راندوم صورت به واقع در که راند چارت -

 مورد و بررسی پزشکی دستورات ، بیماری سیر حال، شرح نوشتن ی نحوه و مطرح بخش در بستری

 .گرفت خواهد قرار نقد و ارزیابی

-  
 مشاوره، نوشتن ، order پرونده، کردن پر ی نحوه رزیدنت، با اتند صبح شیفت ویزیت هنگام در 

 .شود می داده تذکر الزم موارد و کرده بررسی را ... و روزانه نت حال، شرح ها، برگه باالی مشخصات

-  
 قرار ارزیابی مورد را کارورز توسط ... و حال شرح روزانه، نت نوشتن ی نحوه ها رزیدنت روز، هر

 .دهند می
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  آموزشی فراگیران در بخش ها و درمانگاه هابرنامه 

==================================================================================================== 

 برنامه آموزشی فراگیران در بخش ها و درمانگاه ها

 معرفی دانشجویان به گروه های آموزشی  .1

 . برنامه ریزی جهت روتیشن دانشجویان 2

 . تقسیم بیمار با هماهنگی استاد و رزیدنت3

 . انجام وظیفه کارآموز و کارورز تحت نظارت رزیدنت مربوطه 4

 

 وظایف آموزشی کارآموز: 

 . اخذ شرح حال دقیق از بیمار و نوشتن سیر بالینی روزانه 1

 گاهی با رزیدنت مربوطه. حضور در راند صبح2

 . شرکت در راند3

 . شرکت در کنفرانس ها4

 . شرکت در ژورنال ها5

 . شرکت در برنامه های آموزشی گروه های آموزشی 6

 

 وظایف آموزشی کارورز: 

 . اخذ شرح حال دقیق از بیمار و نوشتن سیر بالینی روزانه1

 . پیگیری آزمایشات و اطالع به دستیار مربوطه2

 تیار مربوطه . حضور در راند صبحگاهی با دس3

 . شرکت در راندهای آموزشی با اساتید مربوطه 4

 . نوشتن خالصه پرونده با نظارت دستیار 5

 . تکمیل الگ بوک6

 . سایر امور محوله بخش که توسط دستیار ابالغ شده است7

 . شرکت در ژورنال ها9

 . شرکت در کنفرانس ها 8

 : برنامه آموزشی درمانگاه ها
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 به گروه های آموزشی معرفی دانشجویان . 1

 برنامه ریزی جهت روتیشن دانشجویان . 2

 . حضور دانشجویان در درمانگاه بر اساس برنامه آموزشی 3

 

 کارورز(:-وظایف دانشجویان در درمانگاه )کارآموز

 . اخذ شرح حال و تکمیل پرونده درمانگاهی 1

 . معرفی بیمار به استاد مربوطه 2

 کارورز . نوشتن نسخه بیماران توسط3

 . تکمیل الگ بوک4
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 برنامه توجیهی فراگیران در بدو ورود

====================================================================================================  

 
  

برنامه توجیهی 

د فراگیران در بدو ورو

دستیاران

برگزاری کارگاه توجیهی بدو ورود  در دانشگاه به مدت یک هفته 

ساعت توسط 2برگزاری کالس توجیهی بدو ورود در بیمارستان به مدت 

مسئول برنامه ریزی دستیاران 

تحویل فایل کتابچه توجیهی به دستیاران توسط کارشناس آموزش

کارورزان 

ساعت 2برگزاری کالس توجیهی بدو ورود در بیمارستان به مدت 

توسط مسئول برنامه ریزی کارورزان

برنامه تحویل فایل کتابچه توجیهی، الگ بوک، اتیکت شناسایی و

آموزشی دوره توسط کارشناس آموزش

کارآموز ان

ساعت 2برگزاری کالس توجیهی بدو ورود در بیمارستان به مدت 

توسط مسئول برنامه ریزی کارورزان

برنامه تحویل فایل کتابچه توجیهی، الگ بوک، اتیکت شناسایی و

آموزشی دوره توسط کارشناس آموزش
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 برنامه آموزشی مدارک پزشکی نوشتاری
 

====================================================================================================  

  

 
  

برنامه آموزشی 

مدارک پزشکی 

نوشتاری 

دستیاران

بههکتوجیهیآموزشیهایبرنامهدرجدیدالوروددستیارانکلیهبرای
نویسیپروندهاصولوشودمیبرگزاردانشگاهدرمتمرکزصورت

اخذودورهاینگذراندنبهملزمدستیارانهمهوشودمیدادهآموزش
.باشندمیبخشبهورودجهتگواهی

نویسیهپرونداصولبیمارستان،بهفراگیرانورودبدوتوجیهیکتابچهدر
.استشدهگنجانده

برگزاری کارگاه آموزش اصول پرونده نویسی در بیمارستان 

کارورزان 

کالسبخش،بهوروداولماهدرجدیدالورودکارورزانتمامیبرای
اریبیمسیرودرمانگاهیپروندهوپروندهخالصهتکمیلنحوهآموزشی

.شودمیبرگزارعلمیهیاتاعضایازیکیتوسط

ه نویسی در کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران به بیمارستان ، اصول پروند
.گنجانده شده است

کارآموزان

نی،بالیهایبخشبهورودازقبلجدیدالوروددانشجویانتمامیبرای
الهآیتدرمانیآموزشیمرکزدرکهسمیولوژیآموزشیدورهدر

ازیکیتوسطساعتهدوتئوریجلسهیکشودمیبرگزارروحانی
.شودمیبرگزارعلمیهیاتاعضای

ه نویسی در کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران به بیمارستان ، اصول پروند
.گنجانده شده است
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 برنامه ارتقاء تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی

 از اعضاء هیات علمی و فراگیران در حال آموزش مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 

====================================================================================================  

 

جهت ارتقاء تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی از اعضاء هیات علمی و 

 کارهای اتخاذ شده به شرح ذیل می باشد:، سازوفراگیران

 ژوهش در بیمارستان تشکیل شورای پژوهشی و کمیته اخالق در پ -1

 جذب، هدایت و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی  -2

 معرفی ساالنه پژوهش گر نمونه در بیمارستان  -3

 اعطای گرانت تحقیقاتی به اعضای هیات علمی، پرسنل و فراگیران بیمارستان -4

 برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای توانمندسازی پژوهشگران بیمارستان  -5

 «پزشکی و سالمت مبتنی بر شواهد»برگزاری ژورنال کالب های مرتبط با  -6

بهره گیری از نیروهای متخصص پزشکی اجتماعی، اپیدمیولوژی و زبان انگلیسی دانشگاه جهت  -7

 مشاوره متدولوژی طرحهای پژوهشی و تدوین مقاالت علمی 
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 یاددهیفرآیند بازخورد عملکرد 

===================================================================================================  

 

 

 

  

بازخورد نتایج ارزشیابی عملکرد یاددهی در 

عرصه های دانش، توانمندی بالینی، مهارت 

 های ارتباطی و رفتار حرفه ای    

لیست های ارزیابی متناسب با هر بخش   تهیه و تنظیم چک  

  تکمیل فرم های ارزیابی عضو هیات علمی بالینی توسط فراگیران در پایان هر دوره 

    EDOجمع آوری فرم های تکمیل شده توسط کارشناسان گروه های آموزشی و تحویل به کارشناس 

 EDOآنالیز داده ها توسط کارشناس 

از به طرح در آیا نی

 جلسه می باشد؟

 ارزشیابی عملکرد یاددهی اعضای هیات علمی توسط معاون آموزشی بر اساس نتایج آنالیز 

بازخورد به عضو هیات علمی 

 توسط معاون آموزشی

طرح در جلسه شورای 

آموزشی و اتخاذ تصمیم 

 نهایی

 بلی 

  خیر 
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 در عرصه های دانش و توانمندی بالینی فراگیران   فرآیند بازخورد عملکرد یادگیری

====================================================================================================   

 
 

  

بازخورد نتایج ارزشیابی عملکرد یادگیری در عرصه 

 های دانش و توانمندی بالینی فراگیران     

الیت های بالینی )الگ بوک(توسط گروه های آموزشی طراحی دفترچه ثبت فع

 بر اساس کوریکولوم آموزشی در حیطه توانمندی بالینی

برگزاری جلسه توجیهی ارائه اهداف آموزشی دوره و نحوه ی تکمیل دفترچه در شروع 

ربوطه  دوره توسط استاد م  

 ثبت روزانه فعالیت های انجام شده در دفترچه توسط فراگیر 

اجعه حضوری به دستیار مربوطه در پایان دوره مر

 جهت تائید نمره دهی فرم ارزیابی

 مراجعه حضوری به استاد مربوطه جهت تائید و نمره دهی فرم ارزیابی 

اطالع رسانی نمرات نهایی به فراگیران از طریق  

 کارشناس گروه 

 آزمون شفاهی  آزمون کتبی 

 اعالم نمره نهایی به مدیر گروه جهت تائید نهایی 
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 فرآیند بازخورد عملکرد یادگیری

 در عرصه های دانش و توانمندی بالینی فراگیران  )ویژه دستیاران(

===================================================================================================  

 
 

  

  

بازخورد نتایج ارزشیابی عملکرد یادگیری در عرصه 

ینی دستیاران     های دانش و توانمندی بال  

تعریف کد کاربری و رمز عبور در سامانه طبیب برای هر دستیار توسط 

 کارشناس گروه 

های انجام شده در سامانه توسط دستیاران ثبت روزانه فعالیت  

 بررسی فعالیت های ثبت شده در سامانه توسط اساتید گروه آموزشی

آیا فعالیت ها مورد 

 تائید استاد است؟

 اطالع رسانی نمرات نهایی به دستیاران توسط کارشناس گروه  

نتیجه آزمون های 

 درون بخشی 

بازگشت فعالیت ها به 

 دستیار جهت اصالح 

 تعیین نمره نهایی آزمون ارتقاء/ گواهینامه 

ثبت فعالیت های اصالح 

 شده

 اعالم نمره به مدیر گروه جهت تائید نهایی 

 خیر 

  بلی 



 

28 
 

 ه های مهارت های ارتباطی و رفتار حرفه ای فراگیرانفرآیند بازخورد عملکرد یادگیری در عرص

===================================================================================================  

 
 

  

بازخورد نتایج ارزشیابی عملکرد یادگیری 

در عرصه های مهارت های ارتباطی و رفتار 

 حرفه ای فراگیران   

تهیه و تنظیم پرسشنامه های ارزشیابی مهارت 

اطی و رفتار حرفه ای توسط گروه های های ارتب

 آموزشی 

ارزشیابی مهارت های ارتباطی و رفتار حرفه ای 

اگیران توسط استاد بعد از گذشت نیمی از دوره فر

  آموزشی

ارزشیابی مهارت های ارتباطی و رفتار حرفه ای 

  فراگیران توسط استاد در پایان دوره 

نمره دوم در ارزشیابی پایانیاعمال   

اطالع رسانی نمرات پایانی به فراگیران از 

  طریق کارشناس گروه آموزشی

ی اعالم نمره نهایی به مدیر گروه جهت تائید نهای  
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 سنجش رضایت اعضای هیات علمی از امکانات آموزشی و رفاهیفرآیند 

===================================================================================================  

 
 

  

سنجش رضایت اعضای هیات علمی از امکانات آموزشی 

 و رفاهی 

تدوین فرم رضایت سنجی توسط واحد 

EDO 

تحویل فرم ها به اعضای هیات علمی 

 توسط کارشناسان گروه 

جمع آوری فرم های تکمیل شده توسط 

 کارشناسان گروه

زان رضایت اعضای هیات علمی از امکانات آموزشی و رفاهی  تعیین می

 )تصمیم گیری جهت انجام اصالحات(

بررسی نتایج تجزیه و تحلیل در تیم مدیریت آموزشی 

 پایان هر سال

عودت  فرم های تکمیل شده به واحد 

EDO جهت تجزیه و تحلیل 
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 هیسنجش رضایت فراگیران از امکانات آموزشی و رفارآیند ف

===================================================================================================  

 
 

  

 سنجش رضایت فراگیران از امکانات آموزشی و رفاهی 

تدوین فرم رضایت سنجی توسط واحد 

EDO 

تحویل فرم ها به فراگیران توسط 

 کارشناسان گروه در اواسط دوره

جمع آوری فرم های تکمیل شده توسط 

 کارشناسان گروه

فراگیران از امکانات آموزشی و رفاهی   تعیین میزان رضایت  

 )تصمیم گیری جهت انجام اصالحات(

  

بررسی نتایج تجزیه و تحلیل در تیم مدیریت آموزشی 

 پایان هر نیمسال

عودت  فرم های تکمیل شده به واحد 

EDO جهت تجزیه و تحلیل 
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 بی واسطه فراگیران با معاون آموزش بالینی  ارتباطفرآیند 

===================================================================================================  

 
 

  
مراجعه فراگیر به واحد آموزش برای 

 درخواست مالقات با معاون آموزشی  

ارائه فرم به فراگیر برای درج کتبی درخواست و 

 موضوع قابل طرح با معاون آموزشی 

ل آن به مسئول تکمیل فرم توسط فراگیر و تحوی

  آموزش

جمع آوری فرم ها و درخواست های کتبی از سوی 

و ارائه زمان به فراگیر برای  مسئول آموزش

  دریافت پاسخ

درخواست  فراگیرآیا 

مالقات حضوری با معاون 

  ؟آموزشی دارد

ارائه ساعت و روز مشخص از سوی کارشناس 

رای مالقات حضوری آموزش به فراگیر ب  

  11الی   31/8دوشنبه ها: ساعت 

برگزاری جلسه فراگیر با معاون آموزشی در روز و 

ساعت اعالم شده و پاسخگویی به درخواست وی 

  توسط معاون آموزشی

صدور پاسخ توسط معاون آموزشی و ابالغ توسط 

به صوت کتبی و شفاهی به فراگیر  مسئول آموزش

  برای دریافت پاسخ

 پایان 

 خیر

 بله
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  فرآیند انتقال بیماران به بخش در کوتاهترین زمان ممکن

===================================================================================================  

 

بستری بیمار در بخش اورژانس توسط دستیار ارشد   

 روانپزشکی و در حضور کارورز 

ثبت شرح حال دقیق توسط کارورز، اجرای دستورات 

 دارویی و مراقبتی توسط دانشجویان پرستاری و ... 

 با نظارت کادر درمانی و اعضای هیات علمی 

تعیین تکلیف 

ساعت  6بیمار در   

  بستری در بخش مربوطه  

ارزیابی بیمار بر اساس اقدامات پاراکلینیک انجام 

 شده توسط دستیار ارشد

 خیر

 بلی

 ارزیابی داده ها توسط اتند 

ساعت پس از بستری انتقال به بخش مربوطه  12 حداکثر  
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  فرآیند شناسایی و اولویت بندی مشکالت بیمارستان

===================================================================================================  

  
 

 

  

شناسایی و اولویت بندی 

 مشکالت بیمارستان

ارسال نامه از معاونت پژوهشی به روسای بخش های 

ی بالینی، دفتر پرستاری، مسئولین کمیته ها

واحد هابیمارستانی جهت اعالم مشکالت آن   

ارسال لیستی از مشکالت توسط مسئولین واحدها به 

 معاونت پژوهشی 

، اولویت بندی طرح مشکالت در شورای پژوهشی

در مورد مشکالتی که پژوهش آنها و تصمیم گیری 

  می تواند در رفع آنها موثر باشد

 بر اساس اولویت جهتتنظیم لیستی از مشکالت قابل پژوهش 

پیشنهاد به پژوهشگران و فراگیران برای پایان نامه دانشجویی و 

 تهیه پروپوزال 
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 وفرآیند درخواست و دریافت دار

===================================================================================================  
 

 

 

  

معاینه بیمار بستری و صدور دستورات داروئی برای بیمار و درج 

 در پرونده توسط پزشکان معالج 

 HISپزشک توسط پرستار بیمار در سیستم  orderتنظیم درخواست دارو بر اساس 

و اعمال تغییرات مورد نیاز و ارائه پرینت نسخ کنترل لیست های درخواستی صادره  

آیا دارو یا ملزومات 

درخواستی در سیستم 

 موجود می باشد؟

آیا دارو جزء 

 فارماکوپه 

 می باشد؟

دارو و ملزومات 

مولی بر روتین و مع

اساس فرماکوپه 

 بیمارستان

درخواست دارو و 

ملزومات خاص و 

تحت کنترل با 

 ضوابط تعیین شده

تکمیل و تنظیم فرم 

های سه نسخه ای و 

مهر و امضاء آن و ارائه 

 به واحد تدارکات

تکمیل فرم 

مخصوص 

داروهای خارج از 

لیست طی 

اداری درخواست 

 مربوطه

آماده سازی و تحویل دارو و ملزومات به بخش مربوطه بر 

 اساس لیست های صادره

تهیه و تامین دارو و ملزومات درخواست شده و 

 ارائه به انبار و داروخانه 

کنترل و مرتب نمودن دارو ملزومات بیمار در باکس اختصاصی وی و 

 استفاده در روند بیمار و تکمیل داروئی 

 خیر 

  بلی   بلی 
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  فرآیند پذیرش بیمار در بخش پوست

===================================================================================================  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

3انجام تریاژ توسط پرستار و سطح بندی بیماران و تعیین بیماران سطح   

 ورود بیمار به اورژانس

 

 ویزیت بیمار توسط پزشک اسکرین و تعیین فیلد پوست

 اخذ شرح حال دقیق توسط اینترن پوست

 تماس تلفنی اینترن با پزشک آنکال 

به بستری آیا بیمار نیاز 

 دارد؟

با تجویز دارو بیمار  بستری در اورژانس

 مرخص می شود

ارزیابی بیمار بر اساس اقدامات پاراکلینیک 

 انجام شده توسط پزشک آنکال 

ساعت پس از  12تعیین سرویس و حداکثر 

 بستری انتقال به بخش مربوطه

 بله خیر
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 فرآیند پذیرش بیماران در اورژانس روانپزشکی 

==================================================================================================  

 

  

 مراجعه بیمار به بخش اورژانس

 اخذ شرح حال توسط کارورز

 اخذ شرح حال توسط دستیار سال اول 

یار سال اول و کارورز توسط دستیار ارشداخذ شرح حال و ارزیابی عملکرد دست  

شدن در بخش   stableنبودن تا زمان  stableدر صورت 

 اورژانس تحت نظارت دستیار ارشد بستری می باشد

در کوتاهترین زمان  )ویزیت بیمار توسط اتند آنکال

 ممکن انجام می گردد(

 

صدور دستورات دارویی و پاراکلینیکی توسط دستیار 

 ارشد با هماهنگی اتند آنکال 

 اطالع وضعیت بیمار به اتند آنکال توسط دستیار ارشد

 بررسی نتایج پاراکیلینیک توسط دستیار ارشد در کمترین زمان ممکن 

 ارزیابی داده ها توسط اتند

بودن بیمار  stableدر صورت 

 انتقال به بخش مربوطه
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==================================================================================================  

  

 اطالع رسانی بدو ورود

 ورود بیمار

 نیاز سنجی

شیوه آموزشی تعیین  

(اجرای آموزش ) بدو ورود، حین بستری و بعد از ترخیص   

 ارزشیابی برنامه آموزشی

ه خدمت آموزش دآیا گیرن

؟را فرا گرفته است  

 مدیریت مشکل

 ثبت آموزش فردی در پرونده بیمار

 خروج گیرنده خدمت

 خیر 

 بله 

 فرآیند آموزش به بیمار ) فردی (
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 فرآیند آموزش بیمار ) آموزش گروهی (

===================================================================================================  

 تحلیل گروه هدف

 ارسال لیست گیرندگان خدمت به آموزش گروهی

 نیاز سنجی

 تدوین برنامه آموزشی

 اعالم زمانبندی برنامه آموزشی گروهی

 اجرای برنامه آموزشی

آیا برنامه آموزشی موثر 

 بوده است؟

 

 ارجاع برای مشاوره فردی
 ثبت آموزش گروهی

 خروج گیرنده خدمت

آموزشیارزشیابی برنامه   

 خیر
 بله


