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کارورزان پزشکی در بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشـکی براي طرح دوره   : عنوان

 کرمانشاه
 تعریف دوره:

دوره پزشکی عمومی داشت و پزشکی اجتماعی از دوره هاي مینور اجباري هدوره کارورزي ب
فیزیوپاتولوژي و کارآموزي را با موفقیت  ،ایه دوره علوم پ است و دانشجویان پزشکی که 

به گروه پزشکی گذرانده باشند از طریق آموزش دانشکده پزشکی قبل از شروع دوره 
 می شوند.اجتماعی معرفی 

 مدت دوره:
 با بیتوته)طول دوره کارورزي پزشکی اجتماعی یک ماه می باشد (ً  -1
 مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره :  -2

  ساعت (تئوري و عملی)175 "مجموعا -
 : مدیر گروه پزشکی اجتماعی ( با تخصص پزشکی اجتماعی) مدیر مسئول برنامه -3

 متناسب با تعداد: مدیر مسئول برنامه، اعضاي گروه پزشکی اجتماعی ( تیم مسئول برنامه کارورزي تبصره:
 نفر کارشناس 3تا  2و        ) کارورزان

 آموزش دهندگان:
 الف: اعضاي هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی 
 گروه پزشکی اجتماعیب: کارشناسان  
 ج: مدیران ومعاونین شبکه هاي آموزشی تابعه  

 د:کارشناسان ستادي و مربیان آموزشگاه بهورزي
 ه: مدیران مراکز بهداشتی درمانی آموزشی

 امکانات و تجهیزات آموزشی:
 تجهیز محل بیتوته کارورزان در عرصه ها-1
 حداقل دو دستگاه وسیله نقلیه مناسب جهت آموزش در عرصه ها -2
 سه دستگاه کامپیوتر جهت عرصه ها( هر عرصه یک دستگاه) – 3
 تامین امنیت محل بیتوته کارورزان -4
 (عرصه هاي آمورزشی گروه)روستایی بهداشتی درمانی کزهمکاري مدیران، پزشکان و کارشناسان مرا -5

  :دوره یساختار کل
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 9روز اول هر دوره براي کارورزان توسط اعضاي گروه در کلاس شماره  2برگزاري کارگاه توجیهی در -1
 دانشکده پزشکی

تایی نفره) و معرفی کارورزان به عرصه هاي آموزشی(مراکز بهداشتی درمانی روس 3تا  2گروه بندي (-2
 ماهیدشت، بیستون و میانراهان)

 گروه و معرفی آنان به عرصه هاي آموزشیزام کارورزان به عرصه هاي آموزشی اع-3
آموزش و ارزیابی تکوینی دانشجویان در طول دوره توسط اعضاي گروه پزشکی اجتماعی و پرسنل  -4

 ن)مراکز بهداشتی درمان محل برگزاري دوره( پزشکان، مدیران و کارشناسا
در محل کلاس  مورخ پانزدهم هر ماه (آخرین روز دوره) 12برگزاري آزمون پایان دوره در ساعت  -5

به  و گزارش کار روزانه انجام شده در طول دوره HSRو تحول گزارش پروژه دانشکده پزشکی  9شماره 
 گروه

 وظایف اخلاقی کارورزان

 حفظ وضعیت ظاهري مطابق باشئون حرفه اي پزشکی -1

 احترام به اساتید،همکاران،پرسنل و مسئولین  -2

 -رعایت ارتباط مناسب با پرسنل و مراجعین به مرکز  بر اساس زمینه هاي فرهنگی،مذهبی، اقتصادي -3
 اجتماعی جمعیت تحت پوشش مرکز

 وظایف حرفه اي کارورزان

جهت هماهنگی برنامه هاي  15/8رأس ساعت عرصه حضور روزانه کارورزان در اتاق مسئول مرکز   -1
 آموزشی 

 مشارکت فعال کارورز در مدیریت مرکز به عنوان دستیار مدیر مرکز  -2
مشارکت فعال در ارزیابی برنامه هاي سلامت کشوري به همراه تیم پایش مرکز(پزشک وکارشناسان  -3

 بهداشتی) 
 ) زیر نظر اساتید مربوطه   HSRاجراي یک طرح پژوهش در نظام سلامت(  -4
انجام  را با PHC)گانه  11در قالب برنامه هاي جاري در نظام سلامت (اجزاي  نحوه ارائه خدمات -5

 .کزبهداشتی درمانی وخانه هاي بهداشت مورد ارزیابی قرار دهدبازدید هاي مدیریتی از مر
انجام  را با PHC)گانه  11ي در قالب برنامه هاي جاري در نظام سلامت (اجزا نتایج ارائه خدمات -6

  کزبهداشتی درمانی وخانه هاي بهداشت مورد ارزیابی قرار دهد.بازدید هاي مدیریتی از مر
انجام بازدید  را با PHC)گانه  11برنامه هاي جاري در نظام سلامت (اجزاي نقایص عمدي و سهوي  -7

شناسایی و راهکارهاي رفع آنها را ارائه  ،کزبهداشتی درمانی وخانه هاي بهداشتهاي مدیریتی از مر
 .نماید
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مهمترین عوامل خطر و مشکلات سلامت جمعیت تحت پوشش را بررسی و اولویت بندي کرده با  -8
توجه به امکانات موجود راهکارهاي مناسب و برنامه عملیاتی لازم را با عنایت به نقش سایر دستگاه 

 د. ها (درون و برون بخشی) تدوین و ارائه نمای
 جلسات هیات امناء و شوراهاي بهداشتی روستا را بطور مستقل اداره نماید -9
را بررسی و موارد  میزان دقت و صحت جمع آوري داده ها، تکمیل فرم هاي اطلاعاتی و زیج حیاتی  -10

 انحراف را بیان نماید.
اي ارتقاء شاخص هاي بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی را محاسبه و تحلیل نموده و راهکارهایی بر -11

 شاخص هاي بهداشتی ارائه نماید. 
 برنامه آموزشی سلامت و مشاوره ، براي افراد و گروه ها اجرا نماید.  -12
 ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر عوامل خطر را  براي مراجعین انجام دهد.  -13

 از این برنامه آموزشی:  (outcomes)پیامدهاي مورد  انتظار 
 اهداف کلی دوره کارورزي •
 در: ایجاد توانمندي         
ایفاي نقش مدیریت و رهبري خلاقانه در سلامت جامعه و عوامل موثر بر آن و اجراي برنامه ها و  .1

 دستورالعمل هاي سلامتی ملی 
ارزیابی، مدیریت و کاهش خطرات سلامت در سطح فرد، خانواده و جامعه و تدوین و ارائه برنامه  .2

 پیشگیري در هر سه سطح و مدیریت عوامل خطرزاي سلامت در جامعه تحت پوشش 
 درمانی و مدیریت بیماري در جامعه تحت پوشش –مدیریت نظام عرضه خدمات بهداشتی  .3
برنامه ریزي متناسب با وضعیت سلامت جامعه تحت پوشش و انجام پژوهش در نظام سلامت و  .4

 در مانی –مدیریت حل مشکلات بهداشتی 
 بکارگیري روش هاي موثر آموزشی و مشاوره اي در ارتقاء سطح سلامت فرد و جامعه .5
بسیج منابع و امکانات درون و برون بخشی و کارگروهی به منظور حفظ، تأمین و ارتقاء سطح  .6

 راستاي اهداف نظام سلامتسلامت جامعه در 
بررسی عدالت در سلامت در جامعه تحت پوشش و برنامه ریزي و اقدام براي ارتقاء عدالت در سلامت در  .7

 جامعه تحت پوشش 
 بکارگیري خدمات غربالگري و پیشگیري از بیماریها در سطح فرد ، جمعیت ها و جامعه .8

 اهداف اختصاصی: •
  درحیطه دانش : –الف  •

 :دانشجو پس از طی دوره باید بتواند            
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شرح وظایف پزشک و تیم سلامت را در قالب طرح پزشک خانواده بیان نموده و نحوه ي ارایه ي  .1
 خدمت پزشک خانواده را در فیلد آموزشی خود نقد نماید.

میزان اجراي کامل برنامه هاي ادغام یافته در نظام شبکه و دستورالعمل هاي برنامه هاي سلامت  .2
 کشوري داراي اولویت را در خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی گزارش نماید.

 میزان ها و شاخص هاي بهداشتی را محاسبه و تحلیل نماید. .3
 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را توضیح دهد.  .4
نحوه ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر مهمترین عوامل خطر سلامت و اصلاح روش زندگی را در  .5

 (با رویکرد بالینی) بیان نماید.سطح فرد 
 در ارتقاء سلامت را شرح دهد. protectiveچگونگی ترویج عوامل  .6
 روشهاي تشخیص زودرس بیماریهاي شایع و اولویت دار را بیان نماید . .7
 چگونگی اجراي برنامه هاي سلامت و دستورالعل هاي کشوري را تحلیل کند.  .8
 ید.را بیان نمای EPIنحوه ارزشیابی برنامه  .9

 عملکرد کارکنان نظام سلامت در مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت را نقد نماید.  .10
راهکارهاي افزایش انگیزه و توان علمی و اجرایی کارکنان مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت  .11

 را حسب مورد بیان نماید . 
 را تدوین و بیان نماید.برنامه مراقبت از یک بیماري و بررسی گام به گام یک اپیدمی فرضی  .12
تعاریف مرتبط با مورد مشکوك که محتمل و قطعی بیماري هاي تحت مراقبت را بیان نموده و   .13

 . نام و نحوه گزارش دهی بیماري هاي مشمول گزارش اجباري را حسب مورد توضیح دهد
 عدالت در سلامت را تعریف نماید. .14
 بی عدالتی در سلامت بیان نماید .انواع بیمه ها و نقش آنها را در تحقق عدالت یا  .15
 روشهاي مختلف آموزش سلامت در سطح فرد، جمعیت ها و جامعه را بیان نماید.  .16
 اصول مشاوره و روشهاي بر قراري یک ارتباط موثر را بیان کند. .17
 را شرح دهد.   cost benefitو    cost effectivenessمفاهیم   .18
 را شرح دهد. HSRاتی از نوع مراحل تدوین و اجرا و گزارش پروژه تحقیق .19
 .اصول تجویز منطقی دارو را بیان نماید .20

 در حیطه نگرش -ب •
به کاربرد روشهاي مدیریت نوین و برنامه ریزي در ارتقاء عملکرد کارکنان و واحدها اعتقاد داشته  .1

 باشد.
 .باشدبه جایگاه معاونت سلامت وزارت متبوع در تبیین برنامه هاي سلامت کشوري توجه داشته  .2
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در  protective factorsو عوامل محافظت کننده   risk factorsبه نقش عوامل خطر   .3
 سلامت توجه نشان دهد.

 به اهمیت همکاري درون و برون بخشی براي دستیابی به سلامت براي همه ارج نهد. .4
 منطبق بر رفتار حرفه اي مسئولیت پیامد رفتار هاي خود را بپذیرد. .5
 مت در توسعه سلامت معتقد باشد .به نقش عدالت در سلا .6
 به رعایت صداقت و امانت در بیان و گزارش داده ها و اطلاعات و شاخص هاي سلامتی ارج نهد. .7
 .به اصل رعایت حریم شخصی بیماران و مراجعین پایبند باشند .8

 در حیطه مهارت: -ج •
 دانشجو باید پس از طی دوره بتواند      

 ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر عوامل خطر را بدرستی و با موفقیت براي مراجعین انجام دهد.  .1
 مدیریت امور محوله را برابر برنامه آموزشی در طی کارورزي بدرستی انجام دهد . .2
 برنامه هاي سلامت کشوري را بدرستی اجرا و حسب مورد نظارت نماید.  .3
عیت / منطقه تحت پوشش را بررسی و اولویت بندي مهمترین عوامل خطر و مشکلات سلامت جم .4

کرده با توجه به امکانات موجود راهکارهاي مناسب و برنامه عملیاتی لازم را با عنایت به نقش 
 سایر دستگاه ها (درون و برون بخشی) تدوین و ارائه نماید.  

د ، جمعیت ها و خدمات غربالگري و پیشگیري از بیماریهاي شایع و اولویت دار را در سطح فر .5
 جامعه انجام دهد.

 روش هاي افزایش انگیزه کارکنان نظام سلامت را با موفقیت بکار گیرد.  .6
 را زیر نظر اساتید مربوطه به انجام رساند . HSRاجراي یک طرح پژوهش در نظام سلامت  .7
 فرآیند ارجاع را براي موارد نیازمند انجام و فیدبک آن را پیگیري نماید .  .8
را بررسی و  میزان دقت و صحت جمع آوري داده ها، تکمیل فرم هاي اطلاعاتی و زیج حیاتی  .9

 موارد انحراف را بیان نماید.
هاي بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی را محاسبه و تحلیل نموده و راهکارهایی براي  شاخص .10

 ارتقاء شاخص هاي بهداشتی ارائه نماید.
باشد به انجام بازدید هاي مدیریتی و بهداشتی از مراکزبهداشتی درمانی وخانه هاي بهداشت قادر  .11

  وکشف ورفع نقایص عمدي و سهوي در این قسمتها بپرداز.د 
  جلسات هیات امناء و شوراهاي بهداشتی روستا را بطور مستقل اداره نماید.. 15
 گروه ها اجرا نماید. برنامه آموزشی سلامت و مشاوره ، براي افراد و .16
 . نحوه ارائه خدمات در قالب برنامه هاي جاري در نظام سلامت را مورد پایش قرار دهد. 18
  . نتایج ارائه خدمات در قالب برنامه هاي جاري در نظام سلامت را مورد ارزشیابی قرار دهد.19
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  محتواي آموزشی
 براي رسیدن به اهداف ویژه آموزشی

ماهـه  در حـدود یـک کارورز پزشکی درپایان دوره  •

 Must(تعیین شده ذیل دانش ومهارت کسب نماید
learn( 
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 برنامه کارگاره آموزشی کارورزان

 استاد زمان آموزش مکان آموزش عنوان محتوا ردیف

  ارگاهکروز اول 

1 
مراحل تدوین و اجرا و گزارش پروژه 

 HSRتحقیقاتی از نوع 
 دکتر عزیزي ساعت2 دانشکده پزشکی 9کلاس شماره 

  دقیقه 10 """"" استراحت 

2 
نحوه محاسبه میزان ها و شاخص هاي 

 بهداشتی
 

""""""" 
 آقاي امیري ساعت 5/1

  دقیقه 10 """"" استراحت 

 آقاي امیري ساعتEPI """"""" 5/1نحوه ارزشیابی برنامه  3

  ارگاهکروز دوم 

1 

و تعاریف مورد مشکوك، محتمل 
قطعی بیماري هاي تحت مراقبت نحوه 

گزارش دهی بیماري هاي مشمول 
 گزارش اجباري

 دکتر عزیزي ساعت  2 دانشکده پزشکی 9کلاس شماره 

  دقیقه 10 """"" استراحت 

2 
مدیریت خدمات و مراکز بهداشتی 

 درمانی
 آقاي امیري ساعت 5/1 """"

  دقیقه 10 """"" استراحت 

3 
یک بیماري و بررسی برنامه مراقبت از 

 گام به گام یک اپیدمی فرضی
 

""""" 
 دکتر عزیزي ساعت 5/1
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 کاروزان در عرصه ها(شرح وظایف کارورزان )برنامه آموزشی 

 :14تا  8فعالیت هاي ساعت  روزانه
 مرکز بهداشتی درمانی و آشنایی با ساختار مرکزو معارفه در  حضور روز اول 

 Log book بر اساس و تعیین اولویت بندي مشکلات بهداشتی جامعهارزیابی جامعه  روز دوم

 Log book بر اساس) HSRتدوین و اجراي طرح مداخله اي(براي مشکل اول لیست) ( روز سوم

 Log book بر اساس) HSRتدوین و اجراي طرح مداخله اي(براي مشکل اول لیست) ( روز چهارم

 تیم سلامت در قالب طرح پزشک خانواده آشنایی با شرح وظایف پزشک و روز پنجم

 Log bookبر اساس   محاسبه شاخص هاي مدیریتی مراکز بهداشتی درمانی  روز ششم

 Log bookبر اساس   محاسبه شاخص هاي مدیریتی مراکز بهداشتی درمانی  روز هفتم

 Log bookبر اساس   محاسبه شاخص هاي مدیریت منابع و اطلاعات  روز هشتم

محاسبه میزان هاي بروز و شیوع بیماریهاي بومی وشایع در جمعیت تحت پوشش مرکز و نحوه  نهمروز 
 Log book بر اساس کتبی) -گزارش دهی بیماري هاي مشمول گزارش اجباري( فوري

 Log book بر اساسبررسی اپیدمیولوژي بیماریهاي واگیر و غیر واگیر در مرکز  روز دهم

 روشهاي تشخیص زودرس و غربالگري بیماریهاي شایع و اولویت دارآشنایی با  روز یازدهم

 Log book بر اساساجراي روشهاي مختلف آموزش سلامت در سطح فرد، جمعیت ها و جامعه  روز دوازدهم

بر  بیمار مراجعه کننده به مرکز با تاکید بر سطوح پیشگیري و سیستم ارجاع 5مدیریت حداقل  روز سیزدهم
  bookLog اساس

 نفر از مراجعین به مرکز 3اجراي مشاوره و روش هاي بر قراري یک ارتباط موثر را براي حداقل  روز جهاردهم

انجام ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر مهمترین عوامل خطر سلامت و اصلاح روش زندگی را در سطح  روز پانزدهم
 Log book بر اساس فرد (با رویکرد بالینی)

نحوه ارائه ارزیابی بازدید هاي مدیریتی از مرکز بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت جهت  روز شانزدهم
اهداف  18(بند . PHC)گانه  11در قالب برنامه هاي جاري در نظام سلامت (اجزاي  خدمات
 مهارتی)
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نتایج ارائه ارزیابی بازدید هاي مدیریتی از مرکز بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت جهت  روز هفدهم
اهداف)  19(بند . PHC)گانه  11در قالب برنامه هاي جاري در نظام سلامت (اجزاي  خدمات
 مهارتی)

نقایص بازدید هاي مدیریتی از مرکز بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت جهت تعیین   روز هجدهم
(بند . PHC)گانه  11برنامه هاي جاري در نظام سلامت (اجزاي  عمدي و سهوي در اجراي

 اهداف مهارتی) 11
 بررسی انواع خدماتبازدید هاي مدیریتی از مرکز بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت جهت  روز نوزدهم

 11(بند . نقش آنها  در تحقق عدالت یا بی عدالتی در سلامتو   PHC)گانه  11(اجزاي بهداشتی درمانی
 اهداف مهارتی)

شناسایی و گزارش ی از مرکز بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت جهت بازدید هاي مدیریت روز بیستم
 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در منطقه تحت پوشش مرکز

روز بیست و 
 یکم

 محاسبه و تحلیل شاخصهاي بهداشتی مرکز و راهکارهایی براي ارتقاء شاخص هاي بهداشتی  

روز بیست و 
 دوم

 در جمعیت تحت پوشش مرکز EPIانجام ارزشیابی برنامه 

روز بیست و 
 سوم

 Log book بر اساساجراي روشهاي مختلف آموزش سلامت در سطح فرد، جمعیت ها و جامعه 

روز بیست و 
 چهارم

 برگزاري و شرکت د ر جلسات هیات امناء و شوراهاي بهداشتی روستا  

 :منابع اصلی براي آزمون 
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بـراي آزمـون  *منابع رسمی اعلام شده از سوي وزارت

 پیش کارورزي و علوم پایه
*آخرین نسخه دستورالعمل ها و برنامه هاي سلامت کشوري ابلاغی توسط معاونت سلامت 

 و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
 منابع پیشنهادي براي مطالعه بیشتر:

 * کتاب جامع بهداشت عمومی نوشته دکتر حاتمی و همکاران 
ترجمه دکتر  - تألیف پیتر بامبرگر و ایلن مشولم، کتاب تدوین، اجرا، آثار استراتژي منابع انسانی* 
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