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  سيستم شبكه  3و 2و 1كارآموزي مراكز شهري سطح
  :كارگاه آموزشي شهري   -1

روز شركت مي كنند كه ضمن توجه به سخنرانيها و شركت فعاال در بحث هاي گروهـي    5ابتدا كارآموزان در يك كارگاه آموزشي به مدت    -2

يان كارگاه آموزشي دانشجويان در يك ارزشيابي كتبي از مطالب ارائه در پا.اطالعات كلي در موردنحوه انجام كارآموزي و محتواي آنرا كسب مي نمايد

 .شده در كارگاه شركت خواهند كرد 

  حضور در عرصه و انجام كارآموزي و تهيه گزارش  -3

بصـورت   نفره تقسيم بندي شده و در محل هاي كارآموزي بـر اسـاس برنامـه زمانبنـدي دوره كـارآموزي      3و4در اين مرحله دانشجويان در گروههاي 

  چرخشي حضور خواهند داشت

  :محل هاي كارآموزي شامل

  مراكز بهداشتي  شهري ) 1

  مركز بهداشت شهرستان)2

  : كارآموزي در مراكز شهري شامل

  روز 13 تا7 )واكسيناسيون و  مدارس   –مراقبت اطفال  –تنظيم خانواده مراقبت هاي بارداري (واحد بهداشت خانواده -الف 

  روز3تا 2مشاوره قبل از ازدواج -ب

  روز3تا 2 مشاوره رفتاري-ج

  روز  3 تا1اكيپ سيار-د

  روز3تا 2 مركز سل-ذ

  روز3تا 2واحد بهداشت محيط  مراكز شهري-ر

  روز2پايش در روستا -ش

  روز10مسئله يابي -ص

 كارآموزي در مركز بهداشت شهرستان 

  



  .با راهنمايي استاد راهنما انجام مي شود: پروژه

در اين مدت به بطور متفاوت و منظم مربيان در نحوه مشاركت بـراي يـادگيري آنـان در انجـام كـار و نيـز پـايش و ارزشـيابي فعاليـت هـاي            -1

دانشجوشركت خواهند نمود دانشجو در طول دوره كارآموزي در هر واحد زير نظر مسئوالن واحد محل كار آموزي خود مي باشد كه گزارش كـار   

تحويل مربي مربوطه مي گردد در محل هايي كه مربي دانشكده در كارآموزي حضور ندارند گزارش كار آموز بايد به تاييد مسـئول  در پايان دوره 

  .در پايان كارآموزي  انجام مي گردد REPORTآزمون كتبي و عملي نيز. واحد مربوطه برسد 

  

  :پزشكياهداف كلي آموزش دانشجويان 

  بهداشت و درمان كشورووظائف شبكه  شناخت ساختار •

  شناخت ارتباط در سطوح مختلف شبكه با جامعه و ديگر بخشها •

  شناخت وظايف شغلي خود در قالب سطوح شبكه •

 ...) مراقبت مادران ، كودكان ، تنظيم خانواده ، نظام مراقبت بيماريها و(تيم سالمت و برنامه هاي سالمت كشوري  آشنايي با •

 ؟ بهداشت شامل چه عناويني استدوره كارآموزي و كارورزي  •

  

  .مرحله مي باشد 4شامل  كارآموزي
باتوجه به برنامه ريزي انجام شده از سوي گروه پزشكي اجتماعي و با همـاهنگي مركـز آمـوزش بهـورزي كارگاههـاي       در ابتداي ماه : آموزشيارگاه ك

به منظور ايجـاد آمـادگي و   كه در اين كارگاهها از كارشناسان معاونت بهداشتي و مربيان مركز آموزش بهورزي كمك گرفته و . آموزشي برگزار مي شود

 )روز  6به مدت (  .گردد كه برنامه هاي آن هر ماه از سوي گروه پزشكي اجتماعي اعالم ميشود  توجيه دوره تشكيل مي

مركز بهداشـتي درمـاني روسـتايي بيتوتـه     خانه بهداشت يا در محل اعزام و كارآموز با هماهنگي مركز آموزش بهورزي  : كارآموزي در فيلد روستايي

 .كند زير نظر پزشك مسوول و پرسنل مركز، آموزش ديده كسب مهارت مي روه  پزشكي اجتماعي وكند و طبق برنامه آموزشي اعالم شده از سوي گ مي

 )روز  10به مدت ( 

كارآموز در مراكز بهداشتي درماني يا پايگاههاي بهداشتي سطح شهر  و نيز برخي سازمانهاي مـرتبط بـا سـالمت طبـق      : كارآموزي در فيلد شهري 

 )روز  7به مدت (  .پردازد كسب مهارت ميبرنامه اعالم شده به آموزش و 

روز در دانشكده پزشكي با هدف آشنايي و افزايش توانمندي كارآموزان در طراحـي پروپـوزال بـه منظـور انجـام       3به مدت  : كارگاه پروپوزال نويسي

 .گردد پژوهشهاي مرتبط با سالمت برگزار مي

   3جهت پيشگيري درجه  :كارآموزي در اداره بهزيستي 



  :كارآموزي  رنامه هاي آموزشيب
ط بـا  كارآموزان موظفند به شكل كار تيمي، بـراي يكـي از مشـكالت و مسـائل مـرتب      : طراحي پروپوزال به منظور بررسي مشكالت سالمت فيلد

پـس از آن تحويـل گرفتـه    (پروپوزال پژوهشي طراحي نموده به صـورت مكتـوب در انتهـاي دوره تحويـل دهنـد       ،)شهري يا روستايي( فيلد سالمت در

 ).شود نمي

با استفاده از سـؤاالت منـدرج در مجموعـه راهنمـا و بـا پرسـش از پرسـنل و        ) شهر يا روستا(كارآموز در طول دوره  :نظام سالمت و پزشك خانواده

الزم بـه ذكـر اسـت    . و شرح وظايف آنها آشنا مي شـود هاي نظام سالمت و پزشك خانواده  والعملهاي كشوري، بر برنامهپزشكان مراكز و مراجعه به دست

 .ط باشدنكات مندرج در مجموعه راهنما فقط جنبه مثال دارد و كارآموز بايد عالوه بر اين مثالها كامالً به تمام ابعاد هر موضوع مورد سؤال مسل

  .مي باشد مرحله 4شامل  كارورزي
كه برنامه هاي آن هـر مـاه از   برگزار ميشود روز در ابتداي ماه در دانشكده پزشكي به منظور ايجاد آمادگي و توجيه دوره  5به مدت  : آموزشي ارگاهك

 .گردد ميسوي گروه پزشكي اجتماعي اعالم 

كند و طبـق برنامـه آموزشـي اعـالم      بيتوته ميروز  14مدت حدودًا كارورز در محل مركز بهداشتي درماني روستايي به  : كارورزي در فيلد روستايي

و زير نظر پزشك  با هماهنگي كه مركز آموزش بهورزي با مراكز تعيين شده انجام ميدهد به روستا اعزام مي شوند شده از سوي گروه  پزشكي اجتماعي

 .كند مركز ، آموزش ديده كسب مهارت ميخانواده و با همكاري پرسنل 

روز در مراكز بهداشتي درماني يا پايگاه هاي بهداشتي سطح شهر زير نظر پزشـك مركـز و نيـز     10كارورز به مدت حدوداً : رزي در فيلد شهري كارو

عيـين  ساير سازمانهاي مرتبط با سالمت جامعه طبق برنامه اعالم شده از سوي گروه پزشكي اجتماعي با هماهنگي كه مركز آموزش بهورزي بـا مراكـز ت  

 .پردازد ده انجام        مي دهد به مراكز شهري اعزام مي شوند و زيرنظر پزشك و پرسنل مركز به آموزش و كسب مهارت ميش

 .گردد روز در دانشكده پزشكي با هدف افزايش توانمندي كاروزرزان در برخورد با بيماران برگزار مي 2به مدت  :ارتباطي  مهارتهاي كارگاه

  )روز 1به مدت ( هاي ستادي معاونت بهداشتي  جهت آشنايي با برنامه :هداشتي كارآموزي در معاونت ب

  : برنامه هاي آموزشي كارورزي
، مفاهيم اپيدميولوژيك و آماري مـرتبط بـا پزشـكي و سـالمت و توانـايي تفسـير       ) EBM(تسلط بر مفاهيم پزشكي مبتني بر شواهد 

گيـرد بـه مـرور در طـول دوره      استفاده از مجموعه راهنما و منابع آموزشي كـه در اختيـار وي قـرار مـي    رود كارورز با  انتظار مي: شاخصهاي سالمت 

 .تواناييهاي فوق را كسب كند

كارورزان هر مركز روستايي موظفند طبق مجموعه راهنما كـه در اختيـار    : )اييروست فيلد( ارزيابي جامعه و مديريت سيستم بهداشتي درماني 

آوري  اسـتفاده از منـابع مختلـف و جمـع    بـا   نمـوده بررسي يي را روستافيلد مسائل مرتبط با سالمتي  ، مشكالت و رد به شكل كار تيميگي آنها قرار مي

پس (تحويل دهند  روستارش مكتوب در انتهاي دوره ا، در نهايت راه حلهاي خود را براي مشكل اول روستا به صورت گزمشكالت ها و اولويت بندي داده

 ).شود حويل گرفته نمياز آن ت



توسط هر كارورز ويزيت  patient managementفرم         بيمار سرپايي فيلد شهر يا روستا مطابق  3در طول دوره،  : مديريت بيماران سرپايي

مسـائلي ماننـد   (شـود   پرداختـه مـي   از ابعاد مختلـف  و با توجه به مندرجات موجود در فرم فوق و استفاده از آخرين منابع علمي به بررسي بيماري وي

فرمهاي فوق بايـد بـه امضـاء پزشـك     ...). ريسك فاكتورها، آموزشهاي الزم به بيمار، خانواده و نزديكان او و نكات مطرح در سطوح مختلف پيشگيري و 

  .برسد) شهري يا روستايي (مركز بهداشتي درماني 

االت منـدرج در مجموعـه راهنمـا و بـا پرسـش از پرسـنل و       ؤبا استفاده از سـ ) ر يا روستاشه(كارورز در طول دوره  : نظام سالمت و پزشك خانواده

منـدرج   نكـات الزم به ذكر است كه . كند مي تسلط پيداهاي نظام سالمت و پزشك خانواده  برنامه بر ،پزشكان مراكز و مراجعه به دستوالعملهاي كشوري

 .به تمام ابعاد هر موضوع مورد سؤال مسلط باشد كامالًعالوه بر اين مثالها ايد دارد و كارورز ب مثالجنبه  راهنما فقط در مجموعه

طي دو روز با حضور اساتيد روانشناسي به منظور ارتقاء مهارتهاي ارتباطي پزشك بـا بيمـار و بـه     ) :Communication Skills(مهارتهاي ارتباطي 

  .گردد و پاسخ انجام ميشكل كار گروهي، سخنراني، ايفاي نقش، بحث گروهي و پرسش 

 )بدون درنظرگرفتن يك هفته كارگاه آموزشي ( هفته  3 ؟ ميزان حضور در عرصه دانشجويان چه مدت است

  : كارآموزي
 خانه  بهداشت روستايي

 پايگاه بهداشتي شهري

  سل واحد
 

  :كارورزي
 ييروستامركز بهداشتي درماني 

 يشهرمركز بهداشتي درماني 

 بيماريهاي رفتاريواحد مشاوره 

 مركز درمان پيشگيري هاري

 آزمايشگاه مواد مخدر

 واحدهاي تاالسمي و ديابت

 معاونت بهداشتي ستادي واحدهاي 

  روز 14؟  بله در روستا به مدت آيا دانشجويان بيتوته دارند

  بدو دوره و در فيلد روستايي ؟ بله در كارگاههاي توجيهيآيا با نحوه عملكرد  و فعاليتهاي پزشكان خانواده آشنا مي شوند

 ؟ منابع استفاده شده جهت آموزش شامل چه مواردي است

 دستورالعملها و بوكلتهاي كشوري معاونت بهداشتي و معاونت درمان وزارت متبوع

  كتابها و رفرنسهاي معتبر اعالم شده از سوي وزارت متبوع

 ؟ بلهدانشجويان مداخله دارندآيا مركز بهداشت شهرستان يا معاونت بهداشت در كار آموزش 



ضمن اينكه كليه هماهنگي هاي انجام شده اعـزام  . مركز آموزش بهورزي است، معاونت بهداشتي و مربيان مركز بهداشت  باروزه  5آموزش كارگاههاي 

 .به روستاها و مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي و مدرسين توسط مركز آموزش بهورزي انجام مي شود

  :چگونگي ارزيابي دوره كارآموزي پزشكي اجتماعي 
  ) ارزيابي توسط اساتيد گروه و كارشناسان مراكز شهري و روستايي (و انضباط،  حضور و غياب  نظم  نمره 2

  تهيه پروپوزال طرح تحقيقاتي از فيلد شهري يا روستايي نمره 4

  دوره ارزيابي اساتيد و پرسش و پاسخ در بازديدهاي حين نمره 4

  :امتحان نمره 10
 :گردد و شامل موارد زيراست برگزار مي و آموزش بهورزي محل مركزصبح در  8در روز آخر ماه از ساعت 

  ) ساعت 1از مباحث مربوط به فعاليتهاي مندرج در مجموعه راهنما به مدت  (نمره امتحان كتبي  5 

   ودر مركز آموزش بهورزي نظام سالمتبرنامه هاي بهورزي و از مباحث مربوط به  OSCEبه صورت  (نمره امتحان عملي  5

  

  : چگونگي ارزيابي دوره كارورزي پزشكي اجتماعي
  )ارزيابي توسط اساتيد گروه و پزشكان مراكز شهري و روستايي(نظم و انضباط،  حضور و غياب   نمره 2

  گزارش ارزيابي جامعه روستايي و مديريت سيستم بهداشتي درماني نمره 2

  )هر فرم يك نمره( patient managementفرمهاي  نمره 3

  ارزيابي اساتيد و پرسش و پاسخ در بازديدهاي حين دوره نمره 4

  :امتحان نمره 9
 :گردد و شامل موارد زيراست صبح در محل آموزشگاه بهورزي برگزار مي 8در روز آخر ماه از ساعت 

  OSCEبه صورت  امتحان عملي ،پزشك خانواده و نظام سالمترزي و هاي بهواز مباحث مربوط به برنامه امتحان كتبي 

  

  

  

   



 93تا پايان سال 74تعداد دوره ها و دانشجو يان از سال 

  تعداد دانشجو  دوره  سال  رديف
1  74  5  260  

2  75  4  200  

3  76  11  343  

4  77  14  400  

5  78  11  344  

6  79  16  463  

7  80  19  587  

8  81  19  567  

9  82  49  750  

10  83  17  503  

11  84  11  317  

12  85  20  700  

13  86  19  633  

14  87  45  800  

15  88  25  650  

16  89  12  355  

17  90  32  303  

18  91  17  444  

19  92  25  704  

20 93 45 640 

 9963 371 جمع كل

  



 كارآموزي در مراكز شهري گروههاي مختلف دانشجويان عرصه بهداشت

 

    

 

  

ــردد    *  ــي گـــ ــرا مـــ ــدگل اجـــ ــاني آران و بيـــ ــتي درمـــ ــايي در مراكزبهداشـــ ــته مامـــ ــارآموزي رشـــ   .كـــ
آبـاد ، راه آهـن ، حسـن آبـاد ، لتحـر، بـه داليـل كمبـود افـراد تحـت پوشـش ،            بهمن ، سپهري نـاجي   22درپايگاههاي شهرك * 

 .دوري راه ، نداشتن واحدهاي مختلف اجرايي كارآموزي انجام نمي گرديده است
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