مجموعه دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی
پایبندی به اصول حرفه ای کارآموزان بالینی
و کارورزان رشته پزشکی عمومی
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صفحه1 :

مقدمه
مستندات قانونی موجود
آییننامهانضباطیدانشجویانمصوبسیصدوپنجاهوهشتمینجلسهشورایعالیانقالبفرهنگیمورخ41/6/11

.1
شیوهنامهاجراییانضباطیدانشجویانمصوبوزرایبهد اشت،درمانوآموزشپزشکیوعلوم،تحقیقاتوفناوریبه

.2
شماره/1/144ممورخ88/1/6
آییننامهرفتاروپوششحرفهایدانشجویان دانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکیکشوربهشماره 188/858مورخ

.4
11/5/26
شیوهنامهاجراییآیین نامهرفتارو پوششحرفهایدانشجویانمصوبمعاونانآموزشیو دانشجوییفرهنگیوزارت

.1
بهداشت،درمانوآموزشپزشکیبهشماره688/1414مورخ11/18/6
 .5مجموعهدستورالعملوابزارهایارزشیابیپایبندیبهاصولحرفهایدستیاران-آبان-1411ابالغشدهتوسطمعاون
آموزشیوزارتمتبوعبهشماره588/881مورخ11/8/25

اییکیازصالحیتهایاصلیاستکه  فراگیرانرشتهپزشکیعمومیبایددرطولدورهتحصیل


بهاصولحرفه
پایبندی
بهاصولحرفهای

نشاندهندهنقصدرپایبندی
بهنوعی 
کاستیدرهریکازصالحیتهایضروریدیگر نیز 

کسبنمایند.
ایندستورالعملبهمنظورشفافنمودننحوهارزیابیورسیدگیبهعملکردکارآموزانبالینیوکارورزاندرحیطهتعهد

است.
باهدفارتقایعملکردآناندراینحیطهبامشارکتفعالاعضایهیئتعلمیگروههایآموزشیتهیهشده

بهرفتارحرفهای

است.دستورالعملشاملدوبخشاست:
فهایدرمدتحضوردر
بخشاول:مربوطبهنحوهارزشیابیکمیکارآموزانبالینیوکارورزاندرحیطهپایبندیبهاصولحر 
هریکازگروههایآموزشیاست.نمرهحاصلازاینارزشیابیبخشیازنمرهپایاندورهکارآموزانبالینیوکارورزانرادریک

گروهآموزشیتشکیلمیدهد.

نحوهرسیدگیبهگزارشهایموردیاستکهممکناستدرموردعملکردهریکازکارآموزان

بخشدوم:صرفا" مربوطبه 
بالینیوکارورزاندرمراکزآموزشیدرمانیازمنابعگوناگونبهمراجعذیصالحارسالگردد.
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صفحه2 :

سطوح رسیدگی به نحوه پایبندی به اصول حرفهای و صدور

احکام

ارزشیابیعملکردکارآموزانبالینیوکارورزاندرحیطهپایبندیبهاصولحرفهایورسیدگیبهگزارشهای

ماده -1
برحسب
درزمینهرفتارحرفهایایشان( رفتارحرفهاینمونهوبسیارباالترازحدانتظار،لغزشدررفتارحرفهای)  ،

ارسالی 
زیرصورتمیگیرد:

مورددریکیاز1سطح
سطحاول:گروهآموزشی
سطحدوم:دانشکدهپزشکی
سطحسوم:شوراهایانضباطی(بدویوتجدیدنظر)دانشگاه
سطحچهارم:شورایمرکزیانضباطیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

 ترکیب و شرح وظایف اعضای سطوح اول و دوم رسیدگی به نحوه پایبندی کارآموزان بالینی و
کارورزان به اصول حرفهای
الف -در سطح گروه آموزشی:
شورایآموزشیگروهوظیفهرسیدگیبهگزارشهایارسالیبهگروهدرزمینهرفتارحرفهایکارآموزانبالینیوکارورزانرا
چنینبررسیپروندهوتصمیم گیریدرموردکارآموزانبالینییاکارورزانیکهدرپایاندورهخوددرگروه

برعهدهدارد .
هم
آموزشیموفقبهکسبحداقلنمرهنهایی 12از 68( 28درصدنمرهنهایی)درحیطهپایبندیبهاصولحرفهاینشده
باشندبرعهدهاینشوراقراردارد.

حضورمدیرگروهبهعنوانرییسشوراویامعاونویومسئولآموزشیمربوطهدرجلسهشوراالزامیاست.
ب -در سطح دانشکده پزشکی:
کمیتهرسیدگیبهنحوهپایبندیبهاصولحرفهایکارآموزانبالینیوکارورزاندرسطحدانشکدهپزشکیباترکیباعضای

زیرتشکیلمیگردد:
 oرئیسدانشکدهپزشکی(رئیسکمیته)
 oمعاونآموزشییاآموزشپزشکیعمومیدانشکدهپزشکی(دبیرکمیته)
 oنمایندهمعاونآموزشیدانشگاه
 oمعاوندانشجویی-فرهنگییایکیدیگرازمعاونیندانشکدهپزشکی(بهانتخابرئیسدانشکدهپزشکی)
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صفحه4 :

 oمدیرگروهمربوطه(عضومدعو)
 oمعاونآموزشیبیمارستانمربوطه(عضومدعو)
 oرئیسبیمارستانیارئیسبخشمربوطه(عضومدعو)
شرحوظایفاینکمیتهعبارتنداز:
رسیدگیبهاعتراضکارآموزبالینییاکارورزدرموردنمرهنهاییکسبشدهدرحیطهپایبندیبهاصولحرفهای

o
درپایاندورهویدرهریکازگروههایآموزشی(عدمکسبحداقلنمره12از()28موضوعماده5دستورالعمل).
 oبررسیپروندهکارآموزانبالینیوکارورزانرشتهپزشکیعمومیکهدرهردوره6ماهه(نیمسالتحصیلی)حداقل
در دو گروه آموزشی حداقل نمره نهایی  12از  28را در حیطه پایبندی به اصول حرفه ای کسب نکرده باشند
(موضوعماده4دستورالعمل).
 oرسیدگیبهدرخواستکتبیومحرمانهمدیرانهریکازگروههایآموزشیدرمورداعمالبند1تنبیهات(موضوع
بند 18-4دستورالعمل) برایکارآموزبالینییاکارورزیکهدورهآموزشیخودرادرآنگروهمیگذراندودچار
لغزشدررفتارحرفهایمطابقبا"چکلیستنحوهرسیدگیبهمصادیقعملکردکارآموزانبالینی وکارورزاندر
حیطهرفتارحرفهای" ایندستورالعملشدهاست.
 oرسیدگیبهمواردارجاعیازطرفرییسیامعاونآموزشیمراکزآموزشیدرمانیدرزمینهلغزشدررفتارحرفهای
کارآموزانبالینیوکارورزان(موضوعبندج18-2-دستورالعمل).
 oرسیدگی به موارد "خطاهای فاحش در پایبندی کارآموزان بالینی و کارورزان به رفتار حرفهای که الزم است به
شورایانضباطیدانشگاهارجاعگردند"،همزمانباارجاعموضوعبهشورایمذکور(موضوعتبصره 4بندد18-2-
دستورالعمل).
حرفهایکهبا
 oرسیدگیبهگزارشهایمربوطبهعملکرد کارآموزانبالینیوکارورزان درحیطهپایبندی بهاصول  
توجهبهماهیتموضوعبهطورمستقیمبهدانشکدهارسالشدهاست.
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صفحه1 :

بخش اول -ارزشیابی پایبندی به اصول حرفهای کارآموزان بالینی و کارورزان
ماده  -2درشروعهرسالتحصیلیالزماستجلساتآموزشیوکارگاههایالزمجهتآشناییکارآموزانبالینیوکارورزان
ایومواردلغزشدرپایبندیبهاصولحرفهایونحوه


رشتهپزشکیعمومیبهاصولومصادیقپایبندیبهاصولحرفه
نامههایمربوطهتوسطEDCویادانشکدهپزشکیبرگزارگردد.
ارزیابیآناندراینحیطهوآیین 

بدیهیاستالزماستجهتآشناییاعضایمحترمهیئتعلمیدراینخصوصدرهردانشگاهبهنحومقتضی

 -2-1
اقدامالزمبهعملآید.

ارزیابیکارآموزانبالینیوکارورزانرشتهپزشکیعمومیدرحیطهپایبندیبهاصولحرفهایتوسطپرسشنامه

ماده -3
کهتمامیحیطههایپایبندیایشانبهرفتار

ارزشیابیرفتارحرفه ایکارآموزانبالینیوکارورزانرشتهپزشکیعمومی 

سنجدصورتمیگیرد.اینپرسشنامهبهصورتبخشمجزادرفرمنمرهدهیپایاندورهچرخشیایشاندرهر


ایرامی

حرفه
بخشازیکگروهآموزشی( 15روزه،یکماههو....برحسببرنامهگروهآموزشیمربوطه)درجشدهاستوتوسطعضو
وکارورزرشتهپزشکیعمومیزیرنظرویآموزشمیبیندتکمیلمیشود.هرنوبتارزیابیدر

هیئتعلمیکهکارآموزبالینی

نمرهپایانآندورهچرخشیمحاسبهمیگردد.فرمهاینمرهدهیدرسابقهآموزشی

اینحیطهبرمبنای 28نمرهاز 68
سپریشدهدرآنگروهآموزشینگهداریمیشود.

ارزیابیدوره

صورتمحرمانهجهتبهرهبرداریو


ایشاندرگروهبه


-3-1الزماستفرمنمره  دهیکارآموزانبالینیوکارورزانرشتهپزشکیعمومیدرپایاندورهچرخشیایشان

درهربخشازیکگروهآموزشی( 15روزه،یکماههو....برحسببرنامهگروهآموزشیمربوطه)درهردانشکدهپزشکیبه
صورتاستانداردتهیهشود.


 -3-2الزماستعضوهیئتعلمیمربوطهدرزمانتک میلفرمنمرهدهیمذکورازدستیاربخشکهکارآموز

بالینیویاکارورززیرنظرویفعالیتآموزشیودرمانیخودرابهانجامرساندهاست،کسبنظرنماید.پیشنهادمیشود
تکمیلفرمدرجلسهایباحضورعضوهیئتعلمیودستیارمربوطهصورتگیرد.
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صفحه5 :

ماده  -4نحوه تاثیر نمره مربوط به حیطه پایبندی به اصول حرفهای در نتیجه ارزیابی کارآموزان
بالینی و کارورزان



 -4-1در پایان دوره چرخشی کارآموزان بالینی و کارورزان در هر بخش از یک گروه آموزشی ( 11روزه،
مرهکسبشدهدرحیطهپایبندیبهاصولحرفهایبهمیزان

یک ماهه و  ....برحسب برنامه گروه آموزشی مربوطه) :ن
یکسومنمرهمربوطبهآندورهچرخشیتاثیرگذارخواهدبود.درصورتیکهکارآموزبالینییاکارورزدرکلموفقبهکسب
درگروههایآموزشیدانشکدهپزشکیدانشگاه

نمره 12از( 28کهبراساسبارمبندیفرمنمرهدهیپایاندورهچرخشی
علومپزشکیاصفهانمعادلنمره46از68میباشد)درپایاندورهچرخشیمذکورنگردد،وفقمقرراتآموزشیمربوطهدر
موردویتصمیمگیریخواهدشد.
 -4-2در پایان دوره کارآموزان بالینی یا کارورزان در یک گروه آموزشی :نمرات کسب شده در حیطه
پایبندیبهاصولحرفه ایدرپایاندورهچرخشیهریکازکارآموزانبالینیوکارورزاندرهربخشازیکگروهآموزشی


بندیارزشیابیرفتارحرفهایکارآموزانبالینیو


فرمجمع
(15روزه،یکماههو....برحسببرنامهگروهآموزشیمربوطه)در
کارورزان رشته پزشکی عمومی درج شده و میانگین آن به صورت مجزا در پایان دوره کارآموز بالینی یا کارورز در گروه
آموزشیمربوطهمحاسبهمیگردد .درصورتیکهبراساسرسیدگیبهگزارشهایموردیارسالیازمنابعگوناگوندرزمان
حضور کارآموز بالینی یا کارورز در آن گروه آموزشی (مطابق بخش دوم این دستورالعمل) نمرات مثبت یا منفی به وی
اختصاصیافتهباشد،نمراتمذکوربهطورمستقیمدرمیانگیننمرهکسبشدهفوقالذکراعمالشدهوبهاینترتیبنمره
نهایی کارآموز بالینی یا کارورز در حیطه پای بندی به اصول حرفه ای در پایان دوره وی در گروه آموزشی بر مبنای 28
بهدستمیآید .مسئولیتاینامربرعهدهمدیرگروهآموزشیمربوطهودرصورتتفویضاختیاربرعهدهمسئولآموزشی
دستآمدهدر
بندیبامیانگیننمراتبه 

کارآموزانبالینیوکارورزاندرآنگروهآموزشیمیباشد .نمرهحاصلهاز فرمجم 
ع
جمعمیشود.دراینمرحلهنیزنمره نهایی

حیطهدانش،مهارتوارتباطاتبینفردیدرپایاندورههایچرخشیمذکور
کسبشدهدرحیطهپایبندیبهاصولحرفهای بهمیزانیکسومنمرهپایاندورهدرآنگروهآموزشیتاثیرگذارخواهد

بود .درصورتیکهکارآموزبالینییاکارورزدرکلموفقبهکسبنمره12از28درپایاندورهخوددرگروهآموزشیمذکور
نشود،دورهویوفقمقرراتآموزشیتکرارمیگردد.
 -4-3ارزشگزاری جداگانه نمره کسب شده در حیطه پایبندی به اصول حرفهای در پایان دوره در یک

بندیارزشیابیرفتارحرفهایکارآموزانبالینیو


فرمجمع
گروه آموزشی :درصورتیکهکارآموزبالینییاکارورزبراساس
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صفحه6 :

کارورزانرشتهپزشکیعمومیموفقبهکسبحداقلنمرهنهایی12از28دراینحیطهنشدهباشد،موضوعدرجلسهشورای
آموزشیگروهمطرحمیگردد .ازکارآموزبالینییاکارورزمربوطهبرایشرکتدرجلسهوارائهتوضیحاتودفاعیاتخود
دعوتبهعمل میآید .پسازشنیدندفاعیاتوبررسیمستنداتموجوددرزمینهرفتارحرفهایویدرگروهآموزشی
درصورتتاییدنمرهنهاییمذکور،فرمجمعبندیارزشیابی

(فرمهای نمرهدهیوگزارشهایارسالیازمنابعگوناگون)
رفتارحرفهایکهدردونسخهتنظیموتکمیلشدهاست(نسخهمربوطبهگروهآموزشیونسخهمربوطبهدانشکده)بهرؤیت

وامضاکارآموزبالینییاکارورزرساندهمیشود.نسخهمربوطبهگروهآموزشیوکپیتمامیمستنداتموجوددردفترگروه
بایگانیمیگرددونسخهمربوطبهدانشکدههمراهبااصلمستنداتطیمکاتبهرسمیمحرمانهبرایرییسدانشکدهپزشکی
ویامعاونآموزشیدانشکدهارسالمیگردد.


تبصره -بهمنظورپرهیزازتخصیصبازتابعملکرده ایمنفیاحتمالیهرکارآموزبالینییاکارورزدرنمرهارزیابی

وی در چند نوبت ،الزم است مدیر گروه آموزشی مربوطه و در صورت تفویض اختیار مسئول آموزشی کارآموزان بالینی و
کارورزان در آن گروه آموزشی به هریک از گزارش های ارسالی در مورد عملکرد ایشان در اسرع وقت رسیدگی نموده و
بازخوردمناسبهمراهبابرنامهعملیاتیبرایبهبودعملکردرابهکارآموزبالینییاکارورزارائهکندودرصورتاصالحعملکرد
ویپسازآن،ازدرنظرگرفتننمرهمنفیدوبارهبهآنحیطهازرفتارحرفهایخوددارینماید.بدیهیاستدرصورتتکرار

ماستموردبهطورویژهمدنظرقرارگیرد.

آنلغزشالز

ماده  -1کارآموزبالینییاکارورزدرصورتاعتراضبهنمرهنهاییمذکورمیتواندحداکثرظرفمدتدهروزازتاریخابالغ
نمرهتوسطگروهآموزشیمربوطهمراتبرابهدانشکدهبهصورتمکتوباعالمنماید.کمیتهرسیدگیبهپایبندیکارآموزان
بالینیوکارورزانبهاصولحرفهایدرسطح دانشکدهپزشکیمجدداپروندهویراموردرسیدگیقرارمیدهد.درصورت
لزوم در این مرحله نیز از کارآموز بالینی یا کارورز برای شرکتدر جلسه کمیته و ارائه توضیحات و دفاعیات خود دعوت
بهعملمیآید.کمیتهمذکورمرجعنهاییتصمیمگیریدراینزمینهخواهدبود.

ماده  -6کارآموزبالینییاکارورزیکهموفقبهکسبحداقلنمرهنهایی12از28درحیطهپایبندیبهاصولحرفهایدر
یک گروه آموزشی نشده باشد ،توسط رییس دانشکده برای دریافت خدمات مشاوره ای الزم به مرکز مشاوره دانشجویان
دانشگاهمعرفیمیگردد.کارآموزبالینییاکارورزموظفاستظرفمدت 2هفتهازتاریخمعرفی ،بهمرکزمذکورمراجعه
نماید .مرکزمشاورهبایدظرفمدتیکماهازتاریخمراجعهکارآموزبالینییاکارورزنظرخودرادرموردوضعیتوی،امکان
حضور یا عدم حضور در برنامههای آموزشی همراه با خدمات مشاوره ای مورد نیاز به صورت کتبی و محرمانه به رییس
دانشکدهپزشکیاعالمنماید .درصورتاستنکافکارآموزبالینییاکارورزازمراجعهبهمرکزمذکور،ویبرایارائهتوضیحدر
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صفحه4 :

مورد علت عدم مراجعه به کمیته رسیدگی به پایبندی کارآموزانبالینی و کارورزان بهاصول حرفه ای در سطح دانشکده
درصورتقانعکنندهبودنتوضیحات،فرصت 2هفتهدیگریبرایمراجعهبهمرکزمشاورهبهویداده

ندهمیشود.

فراخوا

درغیراینصورتویادرصورتخود داریدوبارهازمراجعه،پروندهویبرایرسیدگیبهشورایانضباطیبدوی

میشود .

دانشگاهارسالخواهدشد.
ماده  -7فهرست اسامی کارآموزان بالینی و کارورزان رشته پزشکی عمومی که در هر دوره  6ماهه (نیمسال تحصیلی)
حداقلدردوگروهآموزشیحداقلنمرهنهایی 12از  28رادرحیطهپایبندیبهاصولحرفهایکسبنکردهباشندتوسط
معاونتآموزشییاآموزشپزشکیعمومیدانشکدهتهیهشدهوبر ایبررسیمجدددرکمیتهرسیدگیبهپایبندیکارآموزان
بالینیوکارورزانبهاصولحرفهایدرسطحدانشکدهپزشکیدراختیاررییسدانشکدهقرارمیگیرد.کلیهسوابقمربوطبه
اینگروهازکارآموزانبالینیوکارورزاندرحیطهپایبندیبهاصولحرفهایدراینبررسیمطرحمیگرددودرصورتلزوم

ازایشانبرایشرکتدرجلسهوارائهتوضیحاتودفاعیاتدعوتبهعملمیآید.درصورتتاییدموارد،اخطارکتبیهمراه
با درج در پرونده به کارآموز بالینی یا کارورز داده می شود ،ضمن اینکه وی تا این مرحله حداقل  2بار از مرکز مشاوره
دانشجویاندانشگاهمشاورهدریافتکردهاست.درصورتعدمکسبحداقلنمرهنهایی12از28درحیطهپایبندیبهاصول
حرفهایدرحداقلیکدورهدیگردریکگروهآموزشی،کارآموزبالینییاکارورزبرایاخذتصمیمالزمبهشورایانضباطی
بدویدانشگاهمعرفیمیگردد.
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صفحه8 :

بخش دوم -رسیدگی به گزارشهای ارسالی در مورد عملکرد کارآموزان بالینی و
کارورزان در حیطه پایبندی به اصول حرفهای
ماده  -8تشویق کارآموزان بالینی و کارورزان

نمونه

به منظورتقدیرومعرفیالگوهایمناسبکارآموزانبالینیوکارورزانپزشکی،افزایشپایبندیبه«اصولو
 -8-1
وارجنهادنبهاستعدادهایبرترعلمیوفرهنگیدربینکارآموزانبالینیوکارورزان،همهسالهاز

هایحرفهای»


مسئولیت
هایزیرانتخابوموردتشویققرارمیگیرند:


بینآنانتعدادیدرحیطه
شاملفعالیتهایآموزشیوپژوهشی

 -1بعدعلمی:
شاملفعالیتهایقرآنی،اجتماعی،ورزشی،هنریوادبی

 -2بعدفرهنگی:
حرفهای(ویژگیهایی
وظایفومسئولیتهای 

 -4بعدرعایتشئونپزشکیومنشحرفهای:شاملپایبندیبهاصول،
پیگیریمستمروهمراهباحساسیتفوق العادهامورتشخیصیودرمانیبیماران،کمکبهسایرهمکاران

همچون:
بیشازبرنامهموظفوحتیخارجازساعاتکشیک)
تبصره  -1دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب ،معرفی و تشویق کارآموزان بالینی و کارورزان نمونه دانشکدههای
پزشکیتوسطهردانشکدهتدوین،ابالغواجراخواهدشد.
کارآموزانبالینیوکارورزانیکهدرانجاموظایفخودبهنحوقابلتوجهیکوششکنندبرحسبموردبه

-8-2
شرحزیرموردتشویققرارخواهندگرفت:
 -1اعطایتقدیرنامهازسویمدیرگروهبهپیشنهادرئیسبخش
 -2اعطایتقدیرنامهازسویرئیسدانشکدهبهپیشنهادرئیسبخشوتأییدمدیرگروه

 -4اعطایتقدیرنامهازسویرئیسدانشگاهبهپیشنهادرئیسدانشکده
بهتقدیرهایداده شدهبهکارآموزانبالینیوکارورزانویابه عملکردشاخصآنانبهتشخیصشورای

-8-3
آموزشیگروهمربوطهویا کمیتهرسیدگیبه پایبندیکارآموزانبالینی و کارورزانبهاصولحرفهایدرسطحدانشکده
گیردکهقابلمحاسبه در 28نمرهمربوطبهارزیابیپایبندی کارآموزانبالینیو

پزشکی از 8/5تا 1/5نمرهمثبتتعلقمی
بهرفتارحرفهایدرهمانگروهیاستکهدانشجودورهآموزشیخودرادرآنمیگذراند.

کارورزان
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صفحه1 :

توانندنمراتمنفیاختصاصدادهشدهبهمواردخطاهایفاحشدر

هایدادهشدهنمی


تقدیرهاوتشویق
تبصره -2
پایبندی کارآموزان بالینی و کارورزان به رفتار حرفهای (موارد ارجاع شده به شورای انضباطی دانشگاه ،موضوع ماده 18
دستورالعمل)راجبراننمایند.

ماده  -9نحوه تشکیل جلسات رسیدگی به گزارشات در سطوح اول و دوم رسیدگی به نحوه
پایبندی کارآموزان بالینی و کارورزان به اصول حرفهای
 -9-1در سطح گروه آموزشی :گزارشهایارسالیدرزمینهرفتارحرفهایکارآموزانبالینیوکارورزاندر
جلساتشوراکهدرمقاطعزمانیمشخصتشکیلمیشود،موردرسیدگیقرارمیگیرد.جلسهباحضورمدیرگروهبهعنوان
اقلدوسوماعضایشورارسمیتمییابدواحکام


ودرمجموعحد
رییسشوراویامعاونویومسئولآموزشیمربوطه 
صادرشدهبارایموافقبهتعدادنیمیازکلاعضایشورایآموزشیگروهقابلاجراست.درصورتضرورتتشکیلجلسه
فوقالعادهبهدلیلمحدودیتزمانیاحساسیتموضوعگزارششده،بهپیشنهادمدیرگروهیامسئولآموزشی مربوطهدر
شدهبهطور


درجلساتشوراباحضورکارآموزبالینییاکارورزمربوطهموردیامواردگزارش
گروهاینجلسهبرگزار میگردد.
دقیقبهاطالعویرساندهمیشود (.درصورتصالحدیداعضایشوراممکناستازذکرنامفردگزارشدهندهخودداری

شود) .اعضای شورا پس  از شنیدن توضیحات دانشجو و بررسی مدارک موجود در پرونده یا در همان جلسه صدور حکم
شدهراجهتروشنشدنموضوعمیکنند.اعضاعالوهبرتصمیمگیریو


کنندویاتقاضایبررسیمجددمواردمطرح

می
صدورحکمدرموردرفتارگزارششدهپیشنهاداتیرابرایاصالحعملکردکارآموزبالینییاکارورزبراساسنوعخطابهوی

ارائهمیکنند .مشروحفرایندرسیدگیبهگزارشارسالیشاملموضوعگزارششده،دفاعیاتکارآموزبالینییاکارورز،نمره
منفیاختصاصیافته،سایرتنبیهاتدرنظرگرفتهشدهونیزپیشنهادتارائهشدهبرایاصالحعملکردویبهصورتبندمجزا
درصورتجلسهشورایآموزشیگروهدرجمیشودوصورتجلسهتوسطاعضایشوراامضامیگردد.
یکهتعدادیازکارآموزانبالینییاکارورزاندریکگروهآموزشیعمدهدورهآموزشیخودرادر
تبصره  -1درصورت 
بخشهای مستقلازبدنهاصلی گروه(خارجاز مرکزآموزشی درمانی محلاستقرارمدیریت گروه)میگذرانند ،مدیر گروه

یتوانداختیارات شورایآموزشیگروهدرزمینهرسیدگیبهگزارشهایارسالیدرموردرفتارحرفهایکارآموزانبالینیو
م
تهای متشکلاز مسئولآموزشیمربوطهگروه ،رئیس بخشمربوطهبهنمایندگی ازطرفمدیر گروهودو
کارورزانرابهکمی 
ئتعلمیگروهمستقردرآنبخشبهانتخابشورایگروهواگذارنماید.
نفرازاعضایهی 
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صفحه18 :

تبصره  -2درصورتعدمحضورکارآموزبالینییاکارورزدرجلسهشوراعلیرغماطالعقبلی،رسیدگیبهگزارشو
تصمیمگیریدرموردآندرغیابویانجاممیشود.
تبصره   -3باتوجهبهزمانمحدودحضورکارآموزانبالینیوکارورزاندریکگروهآموزشیولزومتصمیمگیری
سریعدرموردبسیاریازگزارشهایارسالی ،باتفویضاختیارشورایآموزشیگروهبهمدیرگروهویامسئولآموزشی
مربوطهبهنمایندگیازوی،ایشانمیتوانندبدونتشکیلجلسهش ورادرمورداختصاصنمرهمنفیبرحسبنوعلغزش،در

نظرگرفتنکشیکاضافهواحضارکارآموزبالینییاکارورزوتوجیهشفاهیویبراساسماده18دستورالعملتصمیمگیری
نمایند.تصمیمگیریدرموردپیشنهاداعمالسایرتنبیهاتمندرجدرماده18کهدرحیطهاختیاراتدانشکدهقراردارد،تنها
باطرحموضوعگزارشدرشورایآموزشیوتوسطاعضایشوراامکانپذیراست.
تبصره  -4باتوجهبهمدتزمانمحدودحضورکارآموزانبالینیوکارورزاندریکگروهآموزشیونیزفرصت
محدودارسالنمراتپایاندورهآنانبهدانشکدهازطرفگروههایآموزشی،گزارشهاییکهحداکثرتایکهفتهبعداز
پایاندورهکارآموزبالینییاکارورزدریکگروهآموزشیبهگروهارسالمیگردد،درآنگروهقابلرسیدگیخواهندبود.در
صورتمهموحساسبودنگزارشهاییکهبعدازاینتاریخبهگروهارسالمیشود،مدیرگروهموضوعرابرایرسیدگیبه
صورتمکتوبومحرمانهبهرییسدانشکدهمنعکسمینماید.
تبصره  -1درصورتاعتراضکارآموزبالینییاکارورزبهتصمیمگرفتهشدهتوسطمدیرگروهویامسئولآموزشی
مربوطه،ویمیتواندبهصورتمکتوبازمدیرگروهتقاضایرسیدگیبهموضوعرادرشورایآموزشیمطرحنماید.
 -9-2در سطح دانشکده پزشکی :کمیته  رسیدگی به پایبندی کارآموزان بالینی و کارورزان به اصول
دستورالعملانجاموظیفهمیکند.جلسهباحضوررییسو

حرفهایدرسطحدانشکدهمطابقباشرحوظایفمندرجدرماده1
مییابدواحکامصادرشدهبا1رایموافققابلاجراست.
دبیرکمیتهوحداقل4نفردیگرازاعضایکمیتهرسمیت 

صورتجلساتبهامضایاعضایحاضردرجلسه

صورتجلسهبودهو

کمیتهدانشکدهبایددارای

تبصره -6جلسات
برسدوسپسدربایگانیکمیتهثبتوضبطگردد.
کمیته دانشکده باید در موارد ضروری ازجمله تخلفات اخالقی ،با دعوت از مسئوالن مرکز مشاوره

تبصره -7
حساسیتهایالزمدرزمینه روحیات فردی ومسائلخانوادگی و

دانشگاهضمنبهرهمندیازنظراتمشورتی آنمرکز،کلیه 

اجتماعیرامعمولداشتهوتبعاتمختلفاحکامصادرهرامدنظرقراردهد.
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صفحه11 :

ماده  -11نحوه رسیدگی به رفتارهای غیرحرفهای کارآموزان بالینی و کارورزان
 -11-1نوع رفتارهای غیرحرفهای
فردبهعنوان پزشکقابلرخدادناست،ازقبیلمراقبتپزشکی ازبیمار،

جنبههایفعالیت
رفتارهایغیرحرفهایدرتمامی 

روابط با همکاران پزشک و سایر متخصصان حوزه سالمت ،فعالیت در جهت ارتقای سالمت آحاد جامعه -هم در محیط
روالزماستتمامیاینجنبههای

آموزشیومراکزآموزشیدرمانیوهمدرجامعهدرسطوحمحلی،استانیوملی-و ...
ازاین
رفتاریدرارزیابیکارآموزانبالینیوکارورزانمدنظرقرارگیرند.

 -11-2تنبیهات
درصورتیکه کارآموزانبالینیوکارورزاندرانجاموظایفمحولهکوتاهیکنندویابهاعمالیمغایر

الف-11-2-
با قداست پزشکی مبادرت ورزند با توجه به اهمیت موضوع تنبیهاتی در مورد آنان اعمال میشود .رسیدگی به رفتارهای
آغازمیشود.

گیریدرموردآنهاازاولینسطحرسیدگی(شورایآموزشیگروه)


ایوتصمیم

غیرحرفه
تبصره  -1عدمرعایتضوابطومقرراتمربوطبهکارآموزانبالینیوکارورزاندرامورپزشکیرالغزشدرپایبندی
درصورتعدمرعایتعمدی،رفتارهایغیرحرفهایمربوطه(تقصیر)وچنانچه

مینامند.
رفتارغیرحرفهای) 

بهاصولحرفهای(

غیرعمدیباشد(قصور)نامیدهمیشود.


رفتارهایغیرحرفهایکهدرقسمت"چکلیستنحوهرسیدگیبهمصادیقعملکردکارآموزانبالینیو

تبصره -2

ذکرشدهاند،بستهبهاینکهدر

لغزشدررفتارحرفهای" 

کارورزاندرحیطهرفتار حرفهای" ایندستورالعمل تحتعنوان"
کهمنجربهآسیببهبیماربشوندیانشوندونیزاینکهآیارفتار

رسرخدادهباشندیانباشندویااین

شرایطویژهوپراست
ایرخداده بخشیازالگویرفتاریفرداستیابراییکباراتفاقافتادهاست ،مشمولتشدیدیاتخفیفمجازات


غیرحرفه
خواهندشد.بدیهیاستشدتودرجهخطایصورتگرفتهدرشدتتنبیهمؤثرخواهدبود.
رسیدگیبهرفتارهایغیرحرفه ایکارآموزانبالینیوکارورزانبراساسگزارشاساتیدگروهآموزشی

ب-11-2-
مربوطه ویااساتیدسایر گروه ها،گزارشدستیارارشدویاسایر دستیاران،گزارشسایرفراگیران،گزارشمعاونآموزشی
گزارشهای پرسنل پرستاری و پیراپزشکی ،گزارشهای بیماران و یا همراهان بیمار و سایر گزارشهای رسیده

بیمارستان ،
است.
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صفحه12 :

گزارشها بایستیمستند،شفافوشاملمشخصاتفردگزارشدهنده،فردی کهدرمورداو

-1ب-11-2-
یارسالشدهبهگروه،مدیر

گزارشها

حرفهایباشد.درمورد
گزارشدادهشدهوموردگزارشباذکردقیقتاریخوقوعرفتارغیر 

دانشجوثبتوبایگانیمینماید.

آوریکردهوبهصورتمحرمانهدرپرونده


هاراجمع

گروهیامسئولآموزشیمربوطهگروهآن
بدیهیاستگزارشهاییکهفاقدمشخصاتفوقباشندقابلیتپیگیریقانونیراندارند.

ج -11-2-درصورتیکهگزارشاتدرموردلغزشکارآموزانبالینیوکارورزانبرایرییسویامعاونآموزشی
مرکز آموزشی درمانی مربوطه ارسال گردد ،رییس یا معاون آموزشی مرکز موضوع را برای رسیدگی به صورت مکتوب و
محرمانهبهمدیرگروهآموزشیکهکارآموزبالینییاکارورزدورهآموزشیخودرادرآنسپریمیکندارجاعمیدهد.مدیر
گروهموظفاستظرفمدتحداکثر  2هفتهاززماندریافتگزارشبهآنرسیدگیکردهونتیجهرابهرییسیامعاون
آموزشیمرکزمنعکسنماید .درصورتعدمرسیدگیبهموضوعدرمهلتمقررویاعدمرضایترییسیامعاونآموزشی
م رکزازتصمیماتاخذشدهدرگروهآموزشی،موضوعبهصورتکتبیومحرمانهجهترسیدگیبهرییسدانشکدهپزشکی
منعکسمیگردد .درمواردیکهخطایگزارششدهدرحوزههمکاریهایبینبخشی ویامربوطبهمقرراتحاکمبر
سیستمآموزشیدرمانیباشد،موضوعبهصورتکتبیومحرمانهجهتبررسیدرکمیتهرسیدگیبهنحوهپایبندیکارآموزان
بالینیوکاورزانبهاصولحرفهایدرسطحدانشکدهپزشکیبهرییسدانشکدهاعالممیشود.

رحرفهای که در قسمت"چک لیست نحوه رسیدگی به مصادیق

د -11-2-در خصوص مواردی از رفتارهای غی
عملکرد کارآموزان بالینی و کارورزان در حیطهرفتار حرفه ای " این دستورالعمل تحت عنوان "موارد خطاهای فاحش در
آوردهشدهاند،

بهرفتارحرفهایکهالزماستبهشورایانضباطیدانشگاهارجاعگردند"

پایبندیکارآموزانبالینیوکارورزان
خانوادههاو

بهخصوصمواردی ازقبیل حملهفیزیکی ،اعمالمنافیعفتویا آسیب رساندنعمدی وبیمنطق بهبیماران یا 

،...رسیدگیبهموضوع ازدومین سطحرسیدگی (کمیته رسیدگی بهنحوهپایبندی کارآموزانبالینیوکارورزان بهاصول
یگردد.مدیرگروهآموزشیورییسیامعاونآموزشیمرکزآموزشی-درمانیکه
حرفهایدرسطحدانشکدهپزشکی)شروعم 

موظفبهجمعآوریاطالعاتدقیق،تهیه

کارآموزبالینییاکارورزدرزمانانجامخطادورهآموزشیخودرادرآنمیگذراند
مستنداتمحکموجمعبندی دراسرعوقتوارائهآنظرفمدتیک هفتهازدریافت گزارشاولیه بهدانشکدهپزشکی،

بهعنواناولین سطحارجاعدارای صالحیت رسیدگی به این قبیل موضوعاتهستند.دانشکدهموظفاستباتشکیل کمیته

بهرفتارحرفهایظرفمدت2هفتهدرحدوداختیاراتاینکمیتهنسبتبه

رسیدگیبهپایبندیکارآموزانبالینیوکارورزان
بهطورجداگانهجهترسیدگیبهشورای
مگیریواعالمرأینمایدودرهمینحینموضوعراسریعا" 
گزارشدریافتیتصمی 
حسبموردمیتواندازرییسدانشگاهدرخواستکندتابراساستبصره2

انضباطی دانشگاهارجاعنماید.رییسدانشکده 
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صفحه14 :

آیین نامهانضباطیدانشجویانازوروددستیاربهبخشتازمانرسیدگیبهپرونده درشورای انضباطی
بند -5بماده  4
دانشگاهجلوگیرینماید.

 -11-3نوع تنبیهات:
ایازطرفکارآموزانبالینیوکارورزانبادرنظرگرفتنتبصرههای1و2مستوجبتنبیهاتیبهشرح


بروزرفتارهایغیرحرفه
زیرخواهدبود:
 -1تخصیص نمره منفی بر اساس نوع رفتار غیرحرفهای مطابق با چکلیست نحوه رسیدگی به مصادیق
رفتارهای غیرحرفهای کارآموزان بالینی و کارورزان
 -2احضاردانشجووتوجیهشفاهی
 -4تخصیصکشیکاضافه(بهمیزانیکتاسهکشیک)
 -1اخذتعهدکتبیمبنیبرعدمتکرارخطاودرجدرپرونده
 -5بندهای 1تا 12قسمت"الف" ماده 2شیوهنامهاجراییانضباطیدانشجویان(بخش -2تخلفاتوتنبیهات)
مصوب88/1/6
 -6بندهای 14تا 28قسمت"ب" ماده 2شیوهنامهاجراییانضباطیدانشجویان(بخش -2تخلفاتوتنبیهات)
مصوب88/1/6
تبصره  -1اعمال هر یک از موارد تنبیهات از بند  1تا  4در حیطه اختیارات گروه آموزشیمربوطه ،بند  1تا  1در
حیطهاختیاراتدانشکدهپزشکی،بند5درحیطهاختیاراتشورایانضباطیدانشگاهعلومپزشکیوبندهای5و6درحیطه
اختیاراتشورایمرکزیانضباطیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاست.
تبصره  -2براساس تعلیمات اسالمیو اصول قانونیامنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس (اصول  22و 25
قانون اساسی) ،مراجع ذیصالح رسیدگی به نحوه پایبندی کارآموزان بالینی و کارورزان به اصول حرفهای و کارکنان
دبیرخانههای مربوطه ،مجاز به تجسس در زندگی خصوصی افراد نبوده و موظفند کلیه اطالعات مربوط به لغزش آنان را

بهجز برایهمسر و والدین با رعایت مصالح دانشجوو مراجع قانونیذیصالح)خودداری
محرمانه تلقینموده و از افشایآن ( 
هریک از اعضا یا کارکنان ،موضوع از طریق مراجع قانونیمربوطهدر دانشگاه یا وزارت متبوع قابل
نمایند.در صورت تخلف  
پیگیریاست.

مجموعه دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای کارآموزان بالینی و کارورزان رشته پزشکی

صفحه11 :

بهاصولحرفهایالزماستقبل

تبصره  -3مراجعذیصالحرسیدگیبهنحوهپایبندیکارآموزانبالینیوکارورزان
از صدور حکم ،بهصورتکتبییاحضوریدفاعیه دانشجورا اخذ نمایند .درصورتیکهکارآموزبالینییاکارورزدرمهلت
تعیینشده(حداکثرظرفمدت18روزازتاریخدومینابالغرسمیبهوی)برایتوضیحودفاعحضورییاارائهدفاعیهکتبی
اقدامننماید،مراجعمذکورنسبتبهصدوررایاقدامخواهندنمود.
تبصره  -3-1مهلتحضوردانشجودرجلسهشورایآموزشیگروهمربوطهبرایتوضیحودفاعحضوری تابع
مقرراتداخلیگروهوزمانتشکیلجلسهشورامیباشد.

بهصورت شفاف (با ذکر مورد برای دانشجوی
تبصره  -4اعمال هریک از تنبیهات مندرج در این ماده الزم است  
اعمالشدهوپیشگیریازتکرارلغزش،موازین اخالقی دراعمالاین
مربوطه) صورتگرفتهوجهتسازندهبودنآثارتنبیه  
مقرراتدرخصوصدانشجویمتخلفرعایتگردد.
رفتارهایغیرحرفهایهر یک ازکارآموزانبالینیوکارورزان ومتناسبباتنبیهات مذکور

تبصره  -1درمواجههبا
میشود .در این خصوص موارد ذکرشده در تبصره  2بند
آییننامه ،مراعات سلسلهمراتب تنبیهات توصیه  
در ماده  18این  
الف18-2-مدنظرقرارگیرند.
لغزشدررفتارحرفه ایاغلبدراثرعواملیماننداسترس،اضطراب،افسردگیوخستگیشدیدایجاد

تبصره  -6
بهطورمعمول عملکردخوبدارد،ممکناستدراثراین
اینعواملدشمنرفتارحرفهایهستندوحتیکسیکه 

میشود.

ازاینرو ممکن است اولین راهحل اصالحی تالش در جهت تشخیص هرکدام از
عوامل خارجی دچار لغزش و اشتباه شود  .
مشاورهبایکروانپزشکممکناستدربازگرداندنیکدانشجوبه

شرایطفوقوسپسحذفیاحداقلکاهشآنهاباشد.

رومراجعهبهروانپزشکدرخصوصبعضیازمواردلغزشدرتعهدبهاصول

ایهمیشگیاشبسیارمؤثرباشد .
ازاین


رفتارحرفه
حرفهای در"چکلیستنحوهرسیدگیبهمصادیقعملکردکارآموزانبالینی وکارورزاندرحیطهرفتار حرفهای" توصیه

گردیدهاست.ارجاعدانشجوبهروانپزشکیاکمیته روانپزشکیمنتخبدانشکدهپزشکیتوسطرییسدانشکدهصورت
میگیرد.رییسدانشکده  میتواندحسبمورددانشجورابرایدریافتخدماتمشاورهایالزمبهمرکزمشاورهدانشجویان
دانشگاهنیزمعرفینماید .کارآموزبالینییاکارورزموظفاستظرفمدت 2هفتهازتاریخمعرفینامه ،بهروانپزشکیا
کمیتهروانپزشکیمنتخبدانشکدهیامرکزمشاورهمذکورمراجعهنماید.طرفمشاورهبایدظرفمدتیکماهازتاریخ
مراجعهکارآموزبالینییاکارورزنظرخودرادرموردوضعیتوی،امکانحضوریاعدمحضوردربرنامهآموزشیهمراهبا
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صفحه15 :

خدماتمشاورهایموردن یازبهصورتکتبیومحرمانهبهرییسدانشکدهپزشکیاعالمنماید.درصورتاستنکافکارآموز
بالینییاکارورزازمراجعهبهمراکزمذکور،پروندهویبرایرسیدگیبهشورایانضباطیبدویدانشگاهارسالخواهدشد.
تبصره -7درخصوصاعمالبند1تنبیهاتباتوجهبهمفادمستنداتقانونیذکرشدهدرمقدمهدستورالعملالزم
استجهتهریکازرفتارهایغیرحرفهایکارآموزبالینییاکارورزنمرهمنفیاختصاصیابد.برایاینمنظوراز"چکلیست

استفادهمیشودوالزماستموارد

نحوهرسیدگیبهمصادیقعملکردکارآموزانبالینیوکارورزاندرحیطهرفتارحرفهای"
ذکرشدهدرتبصره2بندالف18-2-دراینزمینهمدنظرقرارگیرند.
ستارهداردر"چکلیستنحوهرسیدگیبهمصادیقعملکردکارآموزانبالینیو
لغزشهای 

تبصره -8درموردکلیه
بهاصولحرفهای

کارورزاندرحیطهرفتار حرفهای" دستورالعمل،الزماستمراجعذیصالح رسیدگی بهنحوهپایبندی 
کارآموزانبالینیوکارورزان  ،عالوهبراختصاصنمرهمنفی تنبیهات مناسبدیگری رابراساسمواردمندرجدرهمینبند
حرفهای،درصورتتکرارلغزشعلیرغمتذکراتقبلیالزم
مواردلغزشهای 

دستورالعملبرایدانشجودرنظربگیرند.درسایر
استعالوهبراختصاصنمرهمنفیتنبیهاتمناسبدیگرهمدرنظرگرفتهشوند.
بهصورتمحرمانه
تبصره  -9درخصوصاعمالبندهای  2و 4تنبیهات،احضاردانشجو بایدتوسطمرجعمربوطه  
صورتگرفتهوتوجیه شفاهی وی نیز پسازتفهیم لغزشصورتگرفتهوبارعایت موازین اخالقاسالمیانجاموباتوهین
همراهنباشد.ضمناًمراتبتوجیهشفاهی،درسوابقویدرگروهیاپروندهویدردانشکده(برحسبمرجعصدوررایوصرفاً
میشود.
جهتآگاهیازسابقهلغزشدرصورتتکرار)درج 
تبصره -11درخصوصاعمالبند1تنبیهات،الزماسترئیسیادبیرکمیتهدرسطحدانشکده،دانشجویمربوطه
رابهجلسهکمیتهاحضارنمودهوپسازتفهیملغزشصورتگرفته،تعهدکتبیمبنیبرعدمتکرارخطاازویاخذنمایدتا
درپروندهدانشجودردانشکدهپزشکیثبتونگهداریشود.
تبصره -11آرایصادرهتوسطگروهآموزشیمربوطه(بندهای1تا4اینماده)وتوسطدانشکده(بندهای1تا)1
والزماالجراست.

قطعی
تبصره  -12درخصوصبندهای 1و 4تا 6تنبیهاتالزماست مرجعصدوررایحداکثرظرفمدت 5روز حکم
صادرهرابهدانشجویمربوطهکتباًابالغوازویرسیددریافتنماید.اجرایبندهای2و1نیزبایدحداکثرظرفمدت5روز
ازصدوررایصورتگیرد.

مجموعه دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای کارآموزان بالینی و کارورزان رشته پزشکی

صفحه16 :

تبصره   -13رسیدگیوصدورحکمدرمواردارجاعشدهبهشوراهایانضباطیدانشگاهو شورایمرکزیانضباطی
دانشجویان ،براساسشیوهنامهاجراییانضباطیدانشجویانمصوبوزرایبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوعلوم،تحقیقات
وفناوریمورخ88/1/6میباشد.
مواردرفتارهایغیرحرفهایکارآموزانبالینیوکارورزان تنهاازطریق مراجع

ماده  -11صدوراحکامتنبیهات درخصوص 
صورتمیگیردوسایرنهادهایا

آییننامه
بهنحوهپایبندیبهاصولحرفهایدانشجومندرجدرماده1این 

ذیصالحرسیدگی
بهصدورهیچیکازاحکامتنبیهیدراین

مسئوالندانشگاهجزدرمقاماجرای احکامصادرشدهازسوی مراجعمذکور،مجاز 
نمیباشند.رئیسدانشگاهموظفاستاینموضوعرابهکلیهواحدهایتابعهدانشگاهجهتاطالعواقدامابالغنماید.
خصوص 
هرگونهاقدامازسوی اشخاصحقیقی یا حقوقی دانشگاهکهبرخالفاین تبصرهباشدخودتخلفاداری محسوبشدهودر
مراجعذیصالحقابلپیگیریاست .
ماده  -12پاسخگوییبهمراجعذیصالحاستعالمکنندهنظیرمراجعقضائی،گزینشسازمانهاوامثالآندرخصوصسوابق
دانشگاهبهعنوانتنهامرجعمجاز

ودانشآموختگاندردانشگاهتوسطشورایانضباطی

انضباطی کارآموزانبالینیوکارورزان 
انجاممیگیرد.

بهاستعالمهاوبراساسشیوهنامهاجراییانضباطیدانشجویان

بهپاسخگویی
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صفحه14 :

