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���ویان �� سالم
 دا

آرزوي موفقیت روز افزون براي با  کنیم، می عرض تبریک درمانی فیروزابادي  -در مرکز اموزشی کارآموزي مرحله به را ورود شما

  پردازیمی بیمارستان فیروزابادي م فی محیط فیزیکی و پرسنل مرکز آموزشیچیز به معر هررا شما عزیزان قبل

 ����ی ��مار�تان ��روزابادی

���� �ر���ه  

بـه همـت    1313درآذرمـاه  )  يشـهر ر ( شـهرتهران   20واقع درمنطقـه   یروزآباديخانه ف یضبا نام سابق مر یروزآباديف ارستانیمب

مرکـز بـا    یـن ا. کـرد  یـدا خانه بعدها گسـترش پ  یضمر. ساخته و وقف شد یراعلمکتراموبا کمک د یدرضافیروزآباديمرحوم س يواال

 یرانا یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک  یتخصص یمارستانب یکبه عنوان  یربناز ربعمترم 25000وحدود  ینمترمربع زم 52000

درمانی  مراکز یناز بزرگتر یکی یفرد در یکجنرال درجه  یمارستانب یکبه عنوان  یمارستانب یزایندرحال حاضرن.نمود یم یتفعال

تان شروع شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه       یمارسب ینا یآموزش یتفعال "مجددا1393ازسال .باشد یم یتجنوب تهران مشغول به فعال

                           .می تواند داشته باشدکشور یدرآموزش پزشک ییمرکز نقش بسزا ین، ا یماریهاو تنوع ب یمارانب یادتعداد ز

  رسا��

درمانی تخصصی و جنرال شهرري تحقق اهداف زیر را ماموریت اصلی خود می  -بیمارستان فیروزآبادي به عنوان تنها مرکزآموزشی

:داند   

 ارائه خدمات با کیفیت و ایمن و ارتقاء مستمر آن بر اساس استانداردهاي درمان -

 ناحترام به ارزشها وکرامات انسانی وحقوق بیمارا -

 بهره گیري ازدانش وتجارب پزشکان متخصص وفوق تخصص درآموزش پزشکی ودرمان بیماران -

 تالش درجهت ارتقاي سالمت عمومی با گسترش آموزشی وپژوهش پزشکی -

  تالش درجهت افزایش مهارت وتوانمندسازي کارکنان ازطریق ارتقاء آموزش آنها -
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ر�مادو     

مت بیماران و اطمینان از دستیابی هرچه بهتر خدمات به مشتریان، خوشنام درنزد پیشرو در آموزش و پژوهش پزشکی، تامین سال

گیرندگان خدمت درمحیطی آرام ومتعهد به ارتقاء کیفیت خدمات به بیماران تاحدي که نیاز به مراجعه یا ارجاع به سایر مراکز 

.نباشد  

ا�دات وباور�    

ادب، عدالت، ( قوق مشتریان، رعایت شئون اسالمی واخالق اداري پایبندي به اصول وارزشها و کرامات انسانی و ح -

  )دوري ازفساد، دوري ازاسراف، نظم اداري 

  ارتقاء روحیه کارآفرینی، وقت شناسی وایجاد روحیه کارگروهی -

  پایبندي به اصول علمی و استاندارد هاي خدمات درمان -

وب و رعایت حقوق و افزایش رضایتمندي گیرندگان ارائه خدمات با تمرکز برسه محور ایمنی، دریافت خدمات مطل -

 خدمات

 

   



  

  نرسیده به میدان شهر ري اسالم، فدائیان خیابان

http://hospfa.iums.ac.ir   

iums@hosp.firouzabadi   
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  10485  : ت��ن

گار   55900243 : دور�

خیابان شهرري، تهران، : �شا�ی

http://hospfa.iums.ac.ir: ا�س وب سا��

ir.ac.iums.:ک��ت ال��و�ی
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 مدیریت

 پرستاري

 معاونت مدیریت مرکز

اموزشی   

 معاونت

پژوهشی   

  سوپروایزر

  اموزشی

 سوپروایزر

  کنترل عفونتا 

 

 اورژانس

LDR 

CSR 

ICU1 
 ICU2 

CCU 

Post 

  سویروایزرهاي

 بالینی

CCU1 
CCU2 

NICU 
  اطفال

 ریاست مرکز

 مرکز توسعه

 اموزش هاي بالینی

 کتابخانه

پزشکی  روساي

 بخش ها

 مرکز توسعه

 پژوهش هاي بالینی

مدیریت 

منابع 

 امور مالی

 واحد رسیدگی

 کارانه

 مسئول دفتر داري

 دریافت و پرداخت

 دایره اموال

 واحد درامد

 واحد

 تغذیه

 بهداشت

محیط   

 تجهیزات 

 پزشکی

 مددکاري

 مدیري

اطالعات 

 سالمت

 کارگزینی

دارکاتت  

 تاسیسات

 نقلیه

 خدمات

 لنژري

 حراست

 انتظامات

 بهبود کیفیت

 کمیته ها

 پاراکلینیک

 رادیولوژي پاتولوژي

مراقبت 

 دارویی

 داروخانه

 ازمایشگاه

شنوایی 

 شناسی

 بینایی 

 سنجی

  فیزیوتراپی

 کمیته

 اجرایی

 بیمه گري

 صندوق

 ترخیص

  سر پرستاران

 درمانگاه ها

 جراحی مردان

جراحی زنان 

 داخلی

یالیزد  

 اتاق عمل

 انبار

فناوري 

 اطالعات

 مدارك

پزشکی   

 پذیرش

 آمار

واحد شکایات  روابط عمومی و

وب سایت   

ازنگري  توسط معاونت اموزشب  

هبود کیفیتتر بفو د   

20/6/95  

مسئولین 

 فنی

 بهداشت

 حرفه اي

 چارت سازما�ی ���� ا�وز�ی �ما�ی ��روزابادی
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 ��و�ی ��مار�تان 
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��قات ����ی سا��ما�ھا و را��مای  

  

 سا��مان اداری 

، امور اداري قرار داردمدیریت دفتر پرستاري ،دبیرخانه، زیراکس، حوزه ریاست :ه اول طبق  

، تجهیزات پزشکی قرار دارد ، تدارکات، حسابداري، دفتر تغذیه: طبقه دوم   

.، بهداشت محیط و دفتر بسیج جامعه پزشکی و حراست قرار داردکارگزینی، دایره اموال: طبقه سوم   

در جنب ساختمان اداري قرار دارد اتاقک امحاء و تاسیسات دفتر خدمات ،، نماز خانه، دیالیزفیزیوتراپی   

، انبار در ضلع غربی انتهاي بیمارستان قرار داردمتوفیات، مهد کودك   

نگهبانی درب اصلی بیمارستان و کارت زنی  ،دارد قرار تعاونی – رفاه بانک – سرویس تاکسی –بوفه : در شمال شرقی بیمارستان

 جنب آن قرار دارد

)سا��مان ب�وک(١سا��مان �ماره   

می  ICU1 ،ICU2 ،ICU3جراحی زنان و جراحی مردان ، اطفال و نوزادان ، زایمان و اطاق عمل، : در سه طبقه شامل بخشهاي

  .باشد

  ، واحد ترخیص ، بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی می باشد ICU1 ،ICU2 بخشهاي: شامل طبقه زیر زمین

  .، اتاق زایمان، اندوسکوپی و دفتر سوپروایزر میباشدICU3بخش : طبقه همکف شامل

  .می باشدجراحی زنان و اطفال :  شامل طبقه اول

میباشداتاق عمل و جراحی مردان : شاملطبقه دوم   

. 



11 

 

  ٢سا��مان �ماره 

:در دو طبقه شامل   

. زخانه میباشدپو اش  CSR لنژري، داروخانه مرکزي ،  :شامل زیر زمین   

پذیرش ، صندوق تریاژ، اورژانس،  رادیولوژي،  داروخانه شبانه روزي، درمانگاه، عینک سازي،: قه همکف شاملبط  

  .نمازخانه اورژانس ومرکز میباشد 

 .دمدارك پزشکی ، آمار ، گواهی والدت ، سایت ، مددکاري ، امور دارویی ودفتر دوم بیمه تامین اجتماعی  میباش: طبقه اول شامل 

  

٣سا��مان �ماره  

: قرار داردکه شامل  2در دو طبقه در ضلع غربی  جنب ساختمان شماره   

  .، اکو کاردیو گرافی وتست ورزش قرار داردCCU1  ،POST CCU بخشهاي: طبقه اول 

.قراردارد ساختمان آموزشو بخش داخلی : طبقه دوم  

 سا��مان آ�وزش 

مجهز به  این ساختمان.بیمارستان واقع شده است شرقیدر ضلع  فیروزاباديستان مان آموزش مرکز آموزشی درمانی بیمارساخت

  میباشد الکترونیکی  دوربین مدار بسته میباشد و درب

 skinلیه کالسها و کدر  .میباشند ویدیو پروژکتورکه مجهز به  می باشد skin lab و کتابخانه، دو کالس درسشامل   ساختمان

lab  پاویون دانشجویان دختر  و ،کارشناس اموزش، اتاق اساتیدمعاون آموزشی،  دفتر. ترنت فراهم میباشدامکان دسترسی به این 

مطاله دانشجویان در نظر  در این ساختمان همچنین فضاي براي.اینترن و استیجر نیز در این ساختمان قرار گرفته است دستیاري،

    است  گرفته شده
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�ما�ی - ���� آ�وز�یو کار�نان  ����ی �د�  

    

محمد احمدوند  :خانوادگی نام و نام  

فیروزابادي بیمارستان ریاست: سمت  

بیهوشی :تحصیلی رشته  

دکتراي تخصصی :علمی مرتبه  

214 داخلی تماس شماره  

  

غالمرضا بیاضیان :خانوادگی نام و نام  

فیروزابادي بیمارستان اموزشی و پژوهشی معاون :سمت  

بینی جراح گوش و حلق و :تحصیلی رشته  

استادیار :علمی مرتبه  

495داخلی   تماس شماره  

 

  سید ابراهیم هاشمی:خانوادگی نام و نام

فیروزابادي بیمارستان مدیر :سمت  

  بیهوشی :تحصیلی رشته

فوق لیسانس :علمی مرتبه  

  214: داخلی تماس شماره
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خانم دکتر مقسومی: نام و نام خانوادگی  

  یتوسعه اموزش هاي  بالین مسئول: سمت

متخصص داخلی: رشته تحصیلی  

  دیار ااست :مرتبه علمی

496: شماره تماس داخلی  

رف يروصنم الیل: نام و نام خانوادگی  

  نورتم :سمت

يراتسرپ: رشته تحصیلی  

لیسانس: مرتبه علمی  

217:شماره تماس داخلی  

   

سمیرا حیدریان: نام و نام خانوادگی  

کارشناس اموزش:سمت  

بیولوژي: رشته تحصیلی  

لیسانس: مرتبه علمی  

  485:شماره تماس داخلی

 

زهرا عباسی: نام و نام خانوادگی  

کتابدار :سمت  

  اطالع رسانی پزشکیکتابداري و  :رشته تحصیلی

فوق لیسانس: مرتبه علمی  

42:شماره تماس داخلی  
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�ما�ی -���� آ�وز�ی �ی �تا�خا�  

  

ن اموزشی اساختمکتابخانه مرکزي در کنار ساختمان مدیریت وکتابخانه دوم در داخل . این بیمارستان  داراي دو کتابخانه میباشد

مطالعه مجهز به شبکه  سالنقابل ذکر است که . التین میباشد رنس فارسی وکتاب رف 1249در مجموع داراي . واقع شده است 

  . داینترنت می باش

:���رات ا��فاده از �تا�خا�  

به منظور استفاده  هرچه بیشتر از محیط ارام کتابخانه و حفظ و حراست از اموال ان استفاده کنندگان موظف به رعایت موارد زیر 

:می باشند  

 رعایت سکوت مطلق -

 مطالعه  به صورت انفرادي -

 خوداري از خوردن و اشامیدن -

 خوداري از استعمال دخانیات -

 از تلفن همراه فادهتاز اسخوداري  -

 رعایت شئونات و حجاب اسالمی -

 خوداري از رزرو صندلی هاي کتابخانه -

 براي امانت گرفتن کتاب الزامی است یا کارت عضویت کتابخانه ارئه کارت معتبر دانشجویی -

از کتابخانه هیچ عنوان نباید  و بهه از کتاب هاي مرجع و نشریات  فقط در محیط کتابخانه مقدور می باشد استفاد -

 خارج شوند

 در محیط کتابخانه نیز ارائه حداقل کارت شناسایی الزم استجهت مطالعه کتاب  -

 دانشجویان میتواند در هربار حداکثر دو کتاب و به مدت دو هفته به امانت ببرند -

 عطلمداشتن عیب یا نقص مسئول کتابخانه را  صورت رودسی ربرمورد  کتاب را با دقت ،نگام تحویل کتابدر ه -

 نمایید

شخص امانت گیرنده مسئول میباشد و دراین مورد هیچ بروز هر گونه مشکل نگام برگرداندن کتاب ها در صورت ه -

 گونه عذري پذیرفته نمی شود
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کتاب جهت تمدید الزامی است در ضمن  تمدیدهر کتاب حداکثر سه بار  در صورت تمام شدن مهلت امانت، اوردن -

امکان پذیر میباشد در صورت نیاز به استفاده می بایست کتاب را تحویل داده و مجددا بعد از چند روز جهت امانت 

 گرفتن کتاب مجدد اقدام نمایند

ب نسبت به تعداد مراجعه کنندگان و یا در موارد خاص مثل ایام امتحانات یا کافی نبودن تعداد نسخ هاي کتا -

 مواردي مشابه تمدید صورت نمی گیرد 

عالوه براین امانت گیرنده . امکان تمدید  براي کتا ب هاي که با تاخیر به کتابخانه برگرداننده می شوند وجود ندارد -

 تومان به ازاي هر کتاب بپردازد 200باید براي هر روز تاخیر 

 الزامی است یا کارت عضویت کتابخانه انشجویید داشتن کارتجهت ورود به کتابخانه  -
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���ھای ��مار�تان
 ����ی 

 
�

��ھای ��مار�تان 
:شا�ل ��روزابادی  

گا�ی شا�ل :�دمات �ما�  

چشم ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژي ، ارتوپدي ، جراحی ،داخلی ،داخلی : واحدهاي کلینیکی و درمانگاه هاي تخصصی شامل 

.عفونی ، طب فیزیک ، زنان و زایمان ، روانپزشکی ، نفرولوژي ، اطفال ، تغذیه ، پوست، دیابت می باشداعصاب ،   

ک���ی�ی شا�ل
:�دمات پارا  

 – آندوسکوپی – فیزیوتراپی – کاردیوگرافی اکو– ورزش تست – ماموگرافی – سونوگرافی – رادیولوژي –تولوژي پا –آزمایشگاه 

باشد می قلب نوار و فشارخون مانیتورینگ تله – لیزدیا – تاالسمی– کولونوسکپی  
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 �رح وظا�ف 

� �� �رح وظا�ف کارآ�وزان دوره د��ری آ  

 عمومی پزشکی

کارآموز پزشکی به دانشجوي دکتري عمومی پزشکی اطالق می شود که مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژي را به پایان رسانده است و 

الینی براي کسب دانش نظري و تجربیات عملی و مهارت هاي حرفه اي، تحت نظارت اعضاء هیات علمی مجاز به ورود به بخشهاي ب

مسئولیت کارآموزان در هر گروه یا بخش با مدیر گروه یا رئیس آن بخش و در ساعات . و براي اخذ مدرك دکتري پزشکی است

عضو  یکپزشک معالج . کشیک بخش یا بیمارستان است ا پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال یا دستیار ارشدبکشیک 

.که بیمار تحت نظارت وي در بیمارستان بستري می شوداست  هیات علمی  

در دوره استیودنتی . دوره کارآموزي می تواند به دو دوره کارآموزي پایه یا استیودنتی و کارآموزي پیشرفته یا اکسترنی تقسیم شود

ه و مشاهده گر داشته و در دوره اکسترنی می تواند تحت نظر پزشک معالج یا دستیار، فعالیت هاي دانشجو عمدتا نقش نظاره کنند

تشخیصی و درمانی مندرج در این آیین نامه را انجام داده تا بتواند براي انجام وظایف آینده خود بعنوان کارورز آمادگی الزم را 

.کسب نماید  

:�رح وظا�ف کارآ�وز �طا�ق �ند�ی ز� ا�ت  

:کلیات–الف  

حفظ و رعایت شئون شرعی و اخالق پزشکی در کلیه ساعات حضور در بیمارستان – 1  

رعایت مقررات داخلی گروه یا بخش، بیمارستان، دانشکده و دانشگاه – 2  

.دمقررات گروه و بخش نباید با آیین نامه هاي ابالغی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منافات داشته باش: تبصره  

رعایت مفاد آیین نامه ها و مقررات ابالغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – 3  

:مراقبت از بیمار و مدارك پزشکی–ب  
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اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی، تفسیر و پیگیري نتایج آزمایشات و بررسی هاي پاراکلینیک، ارزیابی و بیان برنامه  – 4

.شخیص هاي افتراقی مناسب از کلیه بیماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و کشیکتشخیصی و مطرح نمودن ت  

ویزیت روزانه بیماران بستري مربوط در بخش و به همراه کارورز و دستیار و پزشک معالج و اطالع از کلیات برنامه درمانی و  – 5

.یزیت بیماران سرپاییلیست داروهاي دریافتی و نوشتن سیر بیماري در صورت لزوم و یا و  

به شکل غیرحضوري مگر (در صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پزشکی و گروه مربوطه پی گیري دریافت جواب آزمایشات  – 6

.و بررسی آخرین گزارش هاي پارا کلینیکی بیمار) در موارد اورژانس  

  شت هاي مخصوص آغاز و پایان هر دورهدر صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پزشکی و گروه مربوطه نوشتن یاددا – 7

 (On-and off-service notes)  

  ,MRI در صورت لزوم و به تشخیص دانشکده پزشکی و گروه مربوطه نوشتن برگه هاي درخواست تصویربرداري از جمله – 8

CT Scanدیگر، در صورتی که برابر  ، رادیوگرافی، سونوگرافی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی و کلیه برگه هاي درخواست پاراکلینیگ

  .مقررات آن گروه یا بیمارستان یا دانشکده نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد

:درمانی–اقدامات تشخیصی –پ  

ماه و با تعیین معاونت آموزشی دانشکده بر عهده کارآموز می  6فراگیري امور زیر به منظور کسب مهارت حداکثر به مدت  – 9

دیهی است باتوجه به راه اندازي مراکز آموزش مهارتهاي بالینی الزم است این مهارتها قبل از مواجه با بیمار واقعی در این ب. باشد

.مراکز و به نحو مقتضی به کارآموزان آموزش داده شود  

  تزریق -

  (IV Cannulation) رگ گیري -

  (venous blood sampling)نمونه گیري وریدي -

  وننمونه گیري براي کشت خ -

  و تفسیر آنECG گرفتن -

  پانسمان ساده -

  رنگ آمیزي گرم و مشاهده الم -

  تهیه و تفسیر میکروسکوپی نمونه ادرار و الم خون محیطی -

  ساکشن ترشحات حلق و لوله تراشه -

  فیزیوتراپی تنفسی -

  تهیه الم خون محیطی -

  نمونه گیري از گلو و زخمها -
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:تقیم پزشک معالج یا دستیار می تواند توسط کارآموز انجام شودانجام امور زیر تنها با موافقت و تحت نظارت مس – 10  

  گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده -

  )ترجیحاً در بیماران هم جنس(گذاشتن سوند ادراري بجز در نوزادان و شیرخواران  -

  (ABG)گرفتن گازهاي خون شریانی -

  فلبوتومی -

  بخیه زدن و کشیدن بخیه -

(Pure Protein Drivatives  ) PPD   تست انجام و خواندن    -

و یا بخیه مجدد طبق نظر پزشک معالج دارند ) غیر روتین(انجام پانسمان هایی که نیاز به دبریدمان، شستشوي تخصصی  -

  .و یا عفونی شده باشند

  انجام واکسیناسیون روتین اطفال در خانه هاي بهداشت و یا درمانگاه ها -

  انجام شستشوي گوش -

  و انقباضات رحم و حرکات جنین(Fetal Heart Rate) ان قلب جنینکنترل ضرب -

  گچ گیري ساده و باز کردن گچ -

مشاهده ) کارورز یا دستیار(کارآموزان در موارد زیر تنها می تواند انجام هر کدام از این اعمال را توسط فراگیران مقاطع باالتر  – 11

:نمایند  

  مشاهده تامپون قدامی بینی -

  ردن جسم خارجی از گوش، حلق، بینی و چشممشاهده خارج ک -

  مشاهده کوتر خون ریزي بینی -

  airwayمشاهده گذاشتن لوله تراشه و -

  مشاهده کارگذاري کشش پوستی -

  مشاهده آتل گیري -

  (Lumbar puncture)مشاهده انجام پونکسیون لومبار -

  مشاهده تخلیه آبسه -

  مشاهده نمونه گیري سوپراپوپیک -

  یت و پلورمایع آس(tap)مشاهده کشیدن -

  CPRمشاهده و یادگیري -

  مشاهده و یادگیري زایمان طبیعی -

  مشاهده آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان -

  مشاهده پونکسیون مفصل زانو -
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  و داخل مفصلی(Intrathecal)مشاهده تزریق داخل نخاعی -

  ingrowing nail)(ختنه، برداشتن توده هاي سطحی، خارج کردن(مشاهده انجام جراحی هاي سرپایی ساده  -

  chest tubeمشاهده گذاشتن -

  مشاهده تزرق داروهاي خطرناك -

  مشاهده تعویض لوله نفروستومی یا سیستوستومی -

  مشاهده درناژ سوپراپوبیک مثانه -

  مشاهده گذاشتن کاتتر وریدي نافی و همکاري در تعویض خون نوزادان -

  مشاهده سونداژ ادراري شیرخواران -

  مشاهده کات دان -

  .شخیصی، درمانی و تهاجمی دیگر که در برنامه آموزشی مصوب کارورزان پیشنهاد شده استمشاهدة هر اقدام ت -

  .بقیه موارد مشابه که در این آیین نامه نیامده است -

:شرکت در همایش هاي آموزشی –ت  

 شرکت منظم و فعال در کلیه کالس هاي درس تئور و یا کارگاهی و جلسات آموزشی بخش شامل گزارش صبحگاهی، – 12

  .، اتاقهاي عمل، راندهاي آموزشی و سایر برنامه هاي آموزشیmanagementکنفرانس هاي علمی، کالس هاي

.حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پزشک معالج – 13  

ی بیمار به شرکت در درمانگاه یا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعیین شده و گرفتن شرح حال، انجام معاینه از بیمار و معرف – 14

.پزشک معالج یا دستیار  

معرفی کوتاه بیمار، دلیل بستري شدن، : معرفی بیمار در راندهاي آموزشی طبق نظر پزشک معالج یا دستیار مربوط، شامل – 15

.بیان تشخیص هاي افتراقی و طرح درمانی  

.ش بخش یا دستیار ارشدارائه کنفرانس هاي علمی در صورت لزوم طبق برنامه تنظیمی توسط مسئول آموز – 16  

:حضور در بیمارستان –ث  

حضور در بیمارستان، درمانگاه و یا خانه هاي بهداشت طبق برنامه تعیین شده از سوي ریاست هر گروه یا بخش یا دانشکده  – 17

در آغاز دوره مسئول آموزش کارآموزان هر بخش موظف است براي کلیه ساعات حضور آنان در بخش برنامه آموزشی مدون تهیه و (

).اعالم کند  

حداقل  .شب درماه تجاوز نخواهد کرد 10حداکثر تعداد کشیک، براساس شرایط گروه و دانشکده تعیین و در هر صورت از  – 18

شب در ماه و درگروه هاي دیگر مدیر گروه یا رییس بخش براساس  5تعداد کشیک در گروه هاي داخلی، جراحی، کودکان و زنان 
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ساعت . ، تعداد کارآموز، امکانات رفاهی، تعداد تخت بیمارستانی و برنامه آموزشی حداقل تعداد کشیک را تعیین می کندتعداد بیمار

.کشیک کارآموزان براساس امکانات و شرایط هر دانشکده پزشکی تعیین می گردد  

.کارآموزان است زوشوآمول تنظیم برنامه چرخش کارآموزان در بخشها و کشیک ها به عهده پزشک یا دستیار مسئ – 19  

و یا در موارد اضطراري، به شرط تعیین ) ساعت قبل 24حداقل (جابجایی در برنامه کشیک ممکن نیست، مگر با اطالع قبلی  – 20

.جانشین و موافقت پزشک یا دستیار مسئول آموزش کارآموزان  

.ار ارشد کشیک مطلقا ممنوع استترك کشیک جز در موارد اضطراري و با کسب اجازه از پزشک یا دستی – 21  

خروج از بیمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک یا دستیار مستقیم و پزشک یا دستیار  – 22

.مسئول آموزش کارآموزان مقدور است  

.ر درمانگاه ها استاولویت کاري کارآموزان شرکت در جلسات و همایش هاي آموزشی، راندهاي آموزشی و د – 23  

موارد تخلف کارآموزان از شرح وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظایف و یا شکایات کارآموزان در این رابطه حسب – 24

چنانچه مسائل مطروحه . مورد در شوراي آموزشی بخش، گروه یا بیمارستان یا دانشکده مطرح و تصمیمات الزم گرفته خواهد شد

ز مراجع رسیدگی کننده اولیه به نتیجه قطعی نرسید، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارجاع خواهد در هر کدام ا

.مرجع نهایی تصمیم گیري شوراي آموزشی دانشکده خواهد بود. شد  

دانشکده هاي  روساي. مدیران گروهها و روساي بخشهاي بیمارستانهاي آموزشی مسئول حسن اجراي این آیین نامه هستند – 25

.پزشکی از طریق معاونین آموزشی بیمارستانها بر حسن اجراي این آیین نامه نظارت خواهند داشت  

برنامه مدون آموزشی کارآموزان در هر گروه باید با تایید دانشکده پزشکی تهیه و از طریق دانشکده و گروه به کارآموزان : 1تبصره

.ابالغ گردد  

موظفند در یک جلسه توجیهی کارآموزان هر دوره را در ابتداي دوره کارآموزي در آن گروه توجیه گروه هاي آموزشی : 2تبصره 

.نموده و آنان را با شرح وظایف و مقررات گروه آشنا نمایند  

به  7/9/83تبصره در بیست وهفتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ  3ماده و  26این آیین نامه در  – 26

  عمل هاي مغایر با آن لغو می گرددیب رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین نامه ها و دستورالتصو
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و�ی �ش�ی دوره د��ری  کارورزان� �� �رح وظا�ف آ
��

 

کارورز پزشکی به دانشجوي مرحله ي پایانی دکتراي عمـومی پزشـکی اطـالق مـی شـود کـه آمـوزش هـاي نظـري و دوره عملـی           

ان رسانده باشد و مجاز به کاربرد آموخته هاي قبلی، تحت نظارت اعضا هیات علمـی، بـراي کسـب مهـارت هـاي      کارآموزي را به پای

یت کارورزان در هر گروه یا بخش با مـدیر گـروه یـا ریـیس آن بخـش و در      مسئول. حرفه اي براي اخذ مدرك دکتراي پزشکی است

تشخیص مـوارد  . ا دستیار ارشد کشیک بخش یا بیمارستان استساعات کشیک با پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال ی

اورژانس در این آیین نامه بر عهده ي پزشک معالج و در ساعات کشیک بر عهده ي پزشک معالج کشیک یا عضو هیات علمی آنکال 

در بیمارسـتان  پزشک معالج به عضو هیـات علمـی کـه بیمـار تحـت نظـارت وي       . یا دستیار ارشد کشیک بخش یا بیمارستان است

                                                                                                                         .گردد بستري می شود اطالق می

:شرح وظایف کارورز مطابق بندهاي زیر است  

:کلیات –الف  

.یه ي ساعات حضور در بیمارستانشرعی و اخالق پزشکی در کلشئون  حفظ و رعایت. 1  

.رعایت مقررات داخل گروه یا بخش، بیمارستان، دانشکده و دانشگاه. 2  

رعایت مفاد آیین نامه ها و مقررات ابالغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 3  

:مراقبت از بیمار و مدارك پزشکی –پ   

ی و طرح برنامه تشخیصی درمانی از کلیه ي بیماران بستري مربوط به خود در اوقات اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی، ارزیاب. 4

.عادي و کشیک و مطرح نمودن تشخیص هاي افتراقی مناسب  

.ویزیت بیماران بستري مربوط در بخش، قبل از پزشک معالج یا دستیار. 5  

و بررسی آخرین گزارش هاي پاراکلینیکی ) رژانسبه شکل غیر حضوري مگر در موارد او(پی گیري دریافت جواب آزمایشات . 6

.بیمار  

.نوشتن برگه ي سیر بیماري. 7  

.نوشتن دستورات پزشکی تحت نظارت پزشک معالج یا دستیار. 8  

  )on-and off-service notes(نوشتن یادداشت هاي مخصوص آغاز و پایان هر دوره. 9
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.در بخش مسئولیار نوشتن خالصه ي پرونده زیرنظر پزشک معالج یا دست. 10  

.در بخش مسئولنوشتن برگه ي مشاوره با نظر پزشک معالج یا دستیار . 11  

، رادیوگرافی، سونوگرافی، آندروسکوپی، آنژیوگرافی و MRI,CT Scanنوشتن برگه هاي درخواست تصویربرداري از جمله. 12

آن گروه یا بیمارستان یا دانشکده نیاز به نگارش شرح  کلیه ي برگه هاي درخواست پاراکلینیک دیگر، در صورتی که برابر مقررات

  .حال بیمار در فرم مربوط باشد

   CPRبالین بیمارانی که احیا می شوند و انجام برحضور . 13

حضور بر بالین بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و هر بیماري که در بخش نیاز به ویزیت مجدد داشته . 14

.دباشن  

کنترل عالئم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات تشخیصی تهاجمی نظیر بیوپسی کبد، بیوپسی کلیه، یا کسانی . 15

که براي آنها تست هاي خطیر نظیر محرومیت از آب یا تست تحمل گلوکز و انسولین انجام می شود، تحت نظارت پزشک معالج یا 

.در بخش مسئولدستیار   

راهی با بیماران بدحال که عالئم حیاتی بی ثبات داشته باشند و بیمارانی که نیاز به مراقبت هاي خاص پزشکی دارند و هم. 16

امکان بروز عارضه اي آنها را تهدید می کند، در انتقال به بخش هاي دیگرو یا سایر بیمارستان هاي با نظر پزشک معالج یا دستیار 

.ارشد کشیک  

:درمانی–اقدامات تشخیصی –پ  

:انجام اقدامات زیر بر عهده ي کارورز می باشد. 17  

گذاشتن لوله ي معـده؛ گذاشـتن سـوند ادراري در بیمـاران ترجیحـا هـم جـنس بـه جـز در شـیرخواران؛ گـرفتن گازهـاي خـون              

ن بخیـه؛  تهیه ي الم خون محیطی؛ نمونه برداري از زخم ها؛ نمونه گیري براي کشـت گلـو؛ بخیـه زدن و کشـید     ؛](ABGشریانی

و نوشتن آن در پرونده؛ انجام پانسمان هایی که نیاز به دبریدمان، شست و   ECGیتدمامقخواندن آن؛ تفسیر و PPDانجام تست

و یا بخیه مجدد طبق نظر پزشک معالج دارند و یا عفونی شـده باشـند؛ انجـام شسـت و شـوي گـوش؛       ) غیر روتین(شوي تخصصی 

  .ت کیسه خون یا فرآورده خونی براي تزریق خون یا فرآورده به بیمارتامپون قدامی بینی، چک کردن مشخصا

  :انجام امور زیر تنها با موافقت و تحت نظارت مستقیم پزشک معالج یا دستیار بر عهدة کارورز می باشد. 18

ام اینداکشـن در  ؛ گـرفتن زایمـان واژینـال؛ انجـ    airwayنوشتن نسخه هاي دارویی بیماران بستري خود؛ گذاشتن لوله ي تراشه و

، کورتاژ، خارج کـردن جسـم خـارجی از    IUDو انقباضات رحم و حرکات جنین؛ گذاشتن FHR زایمان؛ کنترل ضربان قلب جنین

 (گوش، حلق، بینی و چشم؛ کوتر خون ریزي بینی؛ کارگذاري کشش پوستی؛ آتل گیري؛ گچ گیري ساده؛ انجام پونکسـیون لومبـار  

LP (استخوان؛ پونکسیون مفصل زانو؛ تزریق داخـل نخـاعی  و بیوپسی مغز  آسپیراسیون )intrathecal(     و داخـل مفصـل؛ انجـام
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، تخلیه ي آبسـه؛ نمونـه گیـري    )ingrowing nail( ختنه، برداشتن توده هاي سطحی، خارج کردن(جراحی هاي سرپایی ساده 

تزریق داروهاي خطرنـاك؛ تعـویض    ؛colon washoutمایع آسیت و پلور؛ )tap(؛ کشیدنchest tubeسوپراپوبیک؛ گذاشتن

لوله ي نفروستومی یا سیستوستومی؛ درناژ سوپراپوبیک مثانه؛ گذاشتن کاتتر وریـدي نـافی و همکـاري در تعـویض خـون نـوزادان؛       

سونداژ ادراري شیرخواران؛ کات دان و هر اقدام تشخیصی درمانی تهاجمی دیگـر کـه ممکـن اسـت در برنامـه آموزشـی کـارورزان        

  .شده باشدپیشنهاد 

ماه و به تعیین معاونت آموزشی دانشکده بـر   6انجام امور زیر به منظور کسب مهارت تنها در دو دوره کارورزي حداکثر به مدت . 19

چنانچـه در دانشـکده اي ایـن    (عهده ي کارورز می باشد، مگر در موارد اورژانس به تشخیص پزشک معالج یا دستیار ارشد کشـیک  

  ):ارآموزي کسب شده باشد به تشخیص دانشکده کارورزان از انجام این وظیفه معاف می باشندمهارت ها در دوره ک

نمونه گیري براي کشت خون؛  ؛)venous blood sampling(؛ نمونه گیري وریدي)IV cannulation(تزریق؛ رگ گیري

خون محیطی؛ ساکشن ترشـحات حلـق و    ؛ پانسمان ساده؛ رنگ آمیزي گرم؛ تفسیر میکروسکوپی نمونه ي ادرار و المECG گرفتن

  .لوله تراشه؛ فیزیوتراپی تنفسی

  :انجام امور زیر تنها در موارد ضروري و اورژانس به تشخیص پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک بر عهدة کارورز می باشد. 20

فلبوتـومی؛ نوشـتن برگـه هـاي     ؛ گرفتن نمونه از ترشحات معده؛ باز کردن گـچ؛  Intake/outputکنترل و چارت عالئم حیاتی و

 حضـوري جـواب اقـدامات    ال نمونـه بـه آزمایشـگاه؛ پـی گیـري     درخواست پاراکلینیک که نیاز به نگارش شـرح حـال ندارنـد؛ انتقـ    

بـر بـالین بیمـار؛ شـیمی      )standby(زدن؛ حضـور پیوسـته   لپاراکلینیک؛ همراهی بیماران به قسمت هاي دیگر بیمارستان؛ آمبو

  ته هاي خوندرمانی؛ انتقال بس

شرکت در همایش هاي آموزشی–ت  

.حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پزشک معالج یا دستیار بخش. 21  

شرکت در درمانگاه طبق برنامه ي تعیین شده و گرفتن شرح حال، انجام معاینه و معرفی به پزشک معالج یا دستیار و نوشتن . 22

.نسخه با نظارت پزشک معالج یا دستیار  

.شرکت در راندهاي تحویلی و سپردن بیماران خطیر به کارورز کشیک بعد. 23  

شــرکت مــنظم و فعــال در کلیــه ي جلســات آموزشــی بخــش شــامل گــزارش صــبحگاهی، کنفــرانس هــاي علمــی، کــالس   . 24

managementهاي ر در ، اتاق هاي عمل، راندهاي آموزشی و سایر برنامه هاي آموزشـی مگـر در مـواردي کـه بـه علـت حضـو       

                                  .اورژانس یا بر بالین بیماران بدحال در بخش به تایید پزشک معالج یا دستیار مربوط، امکان پذیر نباشد

معرفـی کوتـاه بیمـار،    : معرفی بیمار در گزارش صبحگاهی یا سایر کنفرانس ها طبق نظر پزشک معالج یا دستیار مربوط، شامل. 25

.ي شدن، بیان تشخیص هاي افتراقی، بیان علت درخواست اقدامات پاراکلینیک و تفسیر نتایج آن ها و اقدامات درمانیدلیل بستر  
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           .آموزش بخش یا دستیار ارشد لئومستوسط ارائه ي کنفرانس هاي علمی در صورت لزوم طبق برنامه ي تنظیم شده . 26

:حضور در بیمارستان–ث  

آمـوزش   لئومسـ (مارستان در اوقات طبق برنامه ي تعیین شده از سوي ریاست هر گروه یا بخش یا دانشـکده  زمان حضور در بی.27

.)کارورزان هر بخش موظف است براي کلیه ي ساعات حضور آنان در بخش برنامه ي آموزشی مدون تهیه و در آغاز دوره اعالم کند  

عداد کشیک در گروه هاي داخلی، جراحی، کودکان و زنان هشت شـب  حداقل ت. حداکثر تعداد کشیک، ده شب در هر ماه است. 28

در ماه و در گروه هاي دیگر مدیر گروه یا رییس بخش براساس تعداد بیمار، تعداد کارورز، امکانات رفاهی، تعداد تخت بیمارسـتانی و  

  .برنامۀ آموزشی حداقل تعداد کشیک را تعیین می کند

آمـوزش کـارورزان و یـا در     لئومسـ ن در بخش ها و کشیک ها به عهده ي پزشک یا دسـتیار  تنظیم برنامه ي چرخش کارورزا. 29

  .آموزش کارورزان به عهده کارورز ارشد است لئومسصورت تفویض اختیار و با نظارت پزشک یا دستیار 

ارد اضـطراري، بـه شـرط    و یا در مـو ) ساعت قبل 24حداقل (جابه جایی در برنامه ي کشیک ممکن نیست، مگر با اطالع قبلی . 30

  .آموزش کارورزان پس از کسب موافقت پزشک معالج یا دستیار بخش مسئولتعیین جانشین و موافقت پزشک یا دستیار 

.ترك کشیک جز در موارد اضطراري و با کسب اجازه از پزشک یا دستیار ارشد کشیک مطلقا ممنوع است. 31  

فاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک یا دستیار مستقیم و پزشک یا دستیار خروج از بیمارستان در اوقات عادي با است. 32

.آموزش کارورزان مقدور است مسئول  

به طور کلی، اولویت با جلسات و همایش هاي آموزشی است مگر در مواردي که با نظر پزشک یا دستیار مستقیم، وجود خطر . 33

.ی را در اولویت قرار دهددرمان –جانی براي بیمار، انجام امور تشخیصی   

برنامه دوره یک ماهه کارورزي بهداشت و پزشکی «در مورد دوره ي کارورزي پزشکی اجتماعی و بهداشت، باید مطابق آخرین . 34

عمل شود و بر اهمیت این دوره تاکید  23/11/78مصوب پنجمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ » اجتماعی

.گردد  

وارد تخلف کارورزان از شرح وظایف فوق و یا هرگونه اهمال در انجام وظاف و یا شکایات کارورزان در این رابطه حسب مورد م. 35

چنانچه مسائل مطروحه در هر . در شوراي آموزشی بخش، گروه یا بیمارستان یا دانشکده مطرح و تصمیمات الزم گرفته خواهد شد

. به نتیجه قطعی نرسید، مورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارجاع خواهد شدکدام از مراجع رسیدگی کننده اولیه 

.مرجع نهایی تصمیم گیري شوراي آموزشی دانشکده خواهد بود  

رؤساي دانشکده . حسن اجراي این آیین نامه هستند مسئولآموزشی مدیران گروه ها و رؤساي بخش هاي بیمارستان هاي . 36

.اجراي آیین نامه نظارت خواهند داشت هاي پزشکی بر حسن  
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در هیجدهمین جلسۀ شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی تصویب شد و  11/3/1381ماده در تاریخ  37این آیین نامه در . 37

.ط استکلیه آیین نامه ها و دستورالعمل هاي قبلی مغایر با این آیین نامه از تاریخ تصویب این آیین نامه از درجه اعتبار ساق  
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رد  ا�ول ا��یاطات ا�تا�دا

 

:مرحله 5شستن دستها با آب و صابون یا مایع ضد عفونی کننده الکلی در  -1  

قبل از تماس با بیمار )الف  

بعد از تماس با بیمار) ب  

قبل از انجام هر نوع اقدامی براي بیمار) ج  

بعد از تماس با خون و سایر ترشحات بدن ) د  

یط اطراف  بیماربعد از تماس با مح) ه  

در مواقعــی که احتمال پاشیدن آنها وجود دارد ، از دستکش،  "در هنگام نمونه گیري از خون یا سایر مایعات بدن خصوصا -2

.عینک محافظ ، گان و ماسک استفاده کنید   

ت ، خـم کردن یا با دو دس )Recap(پس از استفاده از سرنگ ، سرسوزن و آنژیوکت ، از گذاشتـــن در پوش سرسوزن  -3

  ) .از روش بکار بردن یک دست استفاده کنید ( شکستن سرسوزن  خودداري کنید 

  . جمــع آوري کنید  ) Safety Box(سرسوزنها و وسایل نوك تیز و آلـــوده را در ظرف مخصوص جعبه  ایمن  -4

  .ید و کزاز خود اقدام نمائ Bدر اسرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون هپاتیت  -5

در صورت فرو رفتن سوزن ، جراحت  با اجســـــــام تیز و برنده آلوده محــل را با  آب فراوان  و صابون بشوئید - 6  

در صورت پاشیده شدن خون و سایـر ترشحات بیمار یا مایعات بالقــوه عفونی، به چشــــم ، دهان یا بینی محل را  با آب یا  -7

.ستشو دهید ســـرم نرمال سالیـن استریل ش  

موضوع رابه اطــالع  پزشک و مسئول بخش رسانده و  نسبت به  "در صورت مشخص بودن منبــع تمــاس ، حتما -8

  .اقدام نمایید   HIV ،HCV  ،HBSبررســــــــی وضعیت ابتالي بیمـــار به 

ساعت  72زمــایش  قبل  از مشخـص نیست ،  درخواست آ   HCV, HBS,  HIV ورتیکه وضعیت بیمــار از  نظر در ص-9

     .نتیجه ثبت شود وانجــام 



29 

 

نوع تمـاس ، مدت تمــاس و حجـم خون یا مایعات ) خطر سوزن درشت و تو خالی بیشتر است (میزان آلودگی به نوع سوزن -10

        یفت اطالع بدهیدگـزارش کامل مواجهه شغلــی خود را به کارشناس کنتـرل  عفونت یا سوپروایزر ش. آلوده بستگــــی دارد

                                                                                             

از هر گونه دست کاري و فشردن محل مواجهه خودداري نمایید -11  

رد مورد تماس گرفته جهت سی سی از ف 5و  HIVو  C/Bمیلی لیتر خون از منبع تماس جهت بررسی هپاتیت  5- 10گرفتن 12-

HbsAb   

  .از استفاده مواد گند زدا یا ضد عفونی کننده که میتوانند باعث التهــاب شوندپرهیز نمائید -13
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کان ��� ای  ر�تار و �و�ش �وا��ن ��ا��ران �ش�ی و ��  

  م شده و شامل موارد ذیل میگردمصوب در آیین نامه هاي آموزشی تنظی فیتعارکلیه اصطالحات این آیین نامه بر اساس 

پوشش فراگیران و پزشکان باید به گونه اي باشدکه ضمن رعایت اصول ایمنـی و سـهولت انجـام کـار، اثـرات مثبتـی بـراي بیمـار،         

نوع پوشش و رفتار انعکاسی ازشخصیت حرفه اي افراد می باشد که عـدم پیـروي از قـوانین    . بیمارستان و حرفه پزشکی داشته باشد

  .و رفتار حرفه اي ، اثرات منفی برروي بیماران می گذارد پوشش

:لذا رعایت موارد زیر از زمان ورود تا خروج از بیمارستان الزامی است   

.روپوش یا لباس فرم نباید تنگ یا کوتاه باشد. از روپوش سفید ویا لباس فرم تمیز و اتو کشیده استفاده شود  

.کارت شناسایی باید قابل رویت باشد  

.فش ها باید جلو بسته و تمیز بوده و از صندل و یا کفش پاشنه بلند استفاده نشودک  

.لوازم و جواهرات مورد استفاده باید محدود به ساعت و حلقه باشد  

.لباس فراگیران  و پزشکان باید مطابق عرف جامعه بوده و نباید باعث انتقال آلودگی شود  

.کردن یا تزئین ناخن ها اجتناب گردد بهداشت فردي روزانه رعایت شود و ازبلند  

.همچنین صورت ، آرایش مشخص نداشته باشد. موي سر باید کوتاه بوده و مدل ساده داشته باشد  

.شود پرهیز ازخوردن وآشامیدن در بالین بیمار  

.دربیمارستان باید آرام صحبت شود و ازخندیدن با صداي بلند پرهیز شود  

. ل مانند میزمعاینه و ایستگاه پرستاري پرهیز شوداز نشستن در مکانهاي غیرمعمو  

.از مجادله در حضور بیمارو همراهان پرهیزشود  

.دربرخورد با بیماران ، خانواده آنها و همکاران باید اصول اخالق اسالمی رعایت شود  

.بربالین بیمار، هنگام فعالیت آموزشی  با تلفن همراه صحبت نشود  

.شناسایی شود باید با اخذ رضایت آگاهانه انجام شود به گونه اي که هویت بیمارگرفتن عکس یا فیلم آموزشی   
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 ���ور ��وق ��مار � ا�ان

���ش و ارزش   
 

این امر در شرایط بیمـاري از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار     . یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسانها می باشند

اسی توجه به کرامت واالي انسانی از اصول پایه نظام جمهوري اسالمی بوده، دولـت موظـف اسـت خـدمات     بر اساس قانون اس. است

بر این اساس ارائه خدمات سالمت  باید عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق . بهداشتی درمانی را براي یکایک افراد کشور تامین کند

نشور با توجه به ارزشهاي واالي انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسـالمی و ایرانـی و   این م. و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد

بر پایه برابري کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سالمت وبا هدف حفظ،ارتقاء و تحکیم رابطـه انسـانی میـان ارائـه کننـدگان و      

  . گیرندگان خدمات سالمت تنظیم شده است

 ��وق ��مار

  . المت حق بیمار استدریافت مطلوب خدمات س.1

  : ارائه خدمات سالمت باید-

  شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد؛ 

  بر پایه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد؛ 

  فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماري و جنسیتی باشد؛ 

 اساس دانش روز باشد؛  بر 

  مبتنی بر برتري منافع بیمار باشد؛ 

  در مورد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویتهاي درمانی بیماران باشد؛ 

  مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد؛ 

 به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیتهاي غیر ضروري باشد؛  به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروري و 

  ،توجه ویژه اي به حقوق گروه هاي آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان

 معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد؛ 

 ه وقت بیمار باشد؛ در سریع ترین زمان ممکن و با احترام ب 

  با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد؛ 
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  بر ) الکتیو(در موارد غیر فوري. ، بدون توجه به تامین هزینه آن صورت گیرد)اورژانس(در مراقبت هاي ضروري و فوري

 اساس ضوابط تعریف شده باشد؛ 

 نباشد، الزم است پس از ارائه ي  ممکن مناسبدر صورتی که ارائه خدمات ، )اورژانس(در مراقبت هاي ضروري و فوري

 خدمات ضروري و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛ 

  وضعیت بیماري غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع میباشد با هدف حفظ آسایش  که حیاتدر مراحل پایانی

ر از آسایش، کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهاي روانی، اجتماعی، معنوي و عاطفی وي و منظو.وي ارائه گردد

بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردي که می . خانواده اش در زمان احتضار می باشد

 . خواهد همراه گردد

  . تیار بیمار قرار گیرداطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اخ.٢

 محتواي اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد : 

 مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش -

ضوابط و هزینه هاي قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم  -

 هاي حمایتی در زمان پذیرش؛

اي اعضاي گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و نام، مسئولیت و رتبه ي حرفه  -

 ارتباط حرفه اي آنها با یکدیگر؛

روشهاي تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماري، پیش آگهی و  -

 مار؛عوارض آن و نیز کلیه ي اطالعات تاثیرگذار در رونتد تصمیم گیري بی

 نحوه ي دسترسی به پزشک معالج و اعضاي اصلی گروه پزشکی در طول درمان؛ -

 کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند؛ -

 ارائه آموزشهاي ضروري براي استمرار درمان؛ -

 نحوه ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد : 

و درد و ویژگی هاي فردي وي از جمله زبان،  اطالات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب -

 :مگر اینکه. تحصیالت و توان درك در اختیار وي قرار گیرد

  در این صورت انتقال اطالعات (تاخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛

  )پس از اقدام ضروري، در اولین زمان مناسب باید انجام شود

 لی رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار بیمار ع

  مگر اینکه عدم اطالع بیمار، وي یا سایرین را در معرض خطر جدي قرار دهد؛ . محترم شمرده شود

تصویر آن را دریافت نموده و  بیمار می تواند به کلیه اطالعات ثبت شده در پرونده بالینی خوددسترسی داشته باشد و -

 . تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید

  .حق انتخاب و تصمیم گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود.3
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 محدوده انتخاب و تصمیم گیري درباره موارد ذیل می باشد : 

 سالمت در چارچوب ضوابط؛ انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ي خدمات  -

 انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور؛ -

شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم گیري وي تاثیري در تداوم و نحوه ي دریافت  -

 خدمات سالمت نخواهد داشت؛ 

مالیناشی از پذیرشیا رد آن مگر در موارد خودکشی یا قبول یا رد درمان هاي پیشنهادیپس از آگاهی از عوارض احت -

 مواردي که امتناع از درمان شخص دیگري را در معرض خطر جدي قرار می دهد؛ 

اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقداماتدرمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیري می باشد ثبت و به  -

ن فقدان ظرفیت تصمیم گیري وي با رعایت موازینقانونی مدنظر ارائه عنوان راهنماي اقدامات پزشکی در زما

 کنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد؛ 

 شرایط انتخاب و تصمیم گیري شامل موارد ذیل میباشد : 

) مذکور در بند دوم( عانتخاب و تصمیم گیري بیمار باید آزادانه وآگاهانه، مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جام -

 باشد؛ 

 پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیري و انتخاب داده شود؛  -

  .و رعایت اصل رازداری باشد) حق خلوت(ھ خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام بھ حریم خصوصی بیمارئارا.۴

کرده  استثناءبیمار الزامی است مگر در مواردي که قانون آن را رعایت اصل رازداري راجع به کلیه ي اطالعات مربوط به  -

 باشد؛ 

در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود، ضروري است بدین  -

 منظور کلیه ي امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛ 

نی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند میتوانند به فقط بیمار و گروه درما -

 اطالعات دسترسی داشته باشند؛ 

همراهی یکی از والدین . بیمار حق دارد در مراحل تشخیص از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد -

 مگر اینکه این امر برخالف ضرورتهاي پزشکی باشد؛  .کودك در تمام مراحل درمان حق کودك می باشد

  .دسترسی بھ نظام کارآمد رسیدگی بھ شکایات حق بیمار است.۵

ھر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود کھ موضوع این منشور است بدون اختالل در کیفیت  -

 دریافت خدمات سالمت بھ مقامات ذیصالح شکایت نماید؛ 

 د از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند؛ بیماران حق دارن -

خسارت ناشی از خطای ارائھ کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه  -

 ترین زمان ممکن جبران شود؛ 
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مـذکور در  -کلیه ي حقوق بیماردر اجراي مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیري باشد، اعمال 

البتـه چنانچـه تصـمیم گیرنـده ي جـایگزین بـرخالف نظـر        . برعهده ي تصمیم گیرنده ي قانونی جایگزین خواهد بود -این منشور

چنان چه . پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیري را بنماید

، بایـد تصـمیم   ه فاقد ظرفیت کافی براي تصمیم گیري است، اما می تواند در بخشی از روند درمان معقوالنه تصمیم بگیردبیماري ک

  او محترم شمرده شود
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��

  ا��امات ���ه ای و �وا�ط ���ه �و

  

 کنترل مشخصات صاحب دفترچه و تاریخ اعتبار ان -

خط خوردگی،کاربنی،الك گیري،پانچشدگی،دو خط و : وش شامل موارد مخد(تاریخ درخواست نسخ مخدوش نباشد  -

 )دو رنگ بودن متن نسخه

 معتبر بودن تاریخ اعتبار و قید نمودن در نسخ -

 نسخه توسط پزشک و بروز تاریخ گذاري گردد و در لیست همان ماه منظور گردد -

  .و مهمور گردد ییدعالج تأتوسط پزشک م یدمجدداً با( یخاز جمله تار)در متن نسخ  یخوردگ هر گونه قلم -

 یگرددمحسوب م یالتنسخ با نسخ کاربنه جزء تعد یکپ -

 یباشدقابل پرداخت نم یمهگرصندوق توسط سازمانهاي ب ییرو تغ( یماربرگ مخصوص ب)نسخ متفرقه  -

 باشد یدهمربوطه رس یمهگرسازمانهاي ب ییدبه تأ یدنسخ قبل از انجام خدمات برابر ضوابط با یبرخ -

 توسط پزشک متخصص مربوطه نوشته شود یستیاز خدمات با یخدرخواست بر -
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 ��ا�ند ��ارش د�ی �طا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 وقوع خطا

مسئول بخش بھ استاد مربوطھ و اطالع  

آیا فرد خطا کننده تمایل به 

 اعالم خطا دارد؟

ر تکمیل فرم گزارش دهی خطا ها قرار دادن فرم د

 باکس گزارش خطا

توسط مسئول بخش سوپروایزر کشیکاطالع رسانی به   

و نگارش دستورات ویزیت بیمار توسط پزشک  

 اجراي دستورات پزشک توسط پرستار مربوطه

 خیر

 بلی

آیا فرد دیگري متوجه 

 خطا می شود؟

هماهنگی ما بین استاد مربوطه، سوپروایزرکشیک و مسئول 

بخش جهت ثبت خطا در برگه گزارش خطا و شرح توضیحات 

يدر برگه سیر بیماري و گزارش پرستار  

 بررسی باکس ها توسط مسئول ایمنی بیمار

بررسی فرم هاي تکمیل شده توسط مسئول ایمنی 

کردن خطا   RCAتشکیل تیم مدیریت خطا و 

  با افراد درگیر خطا

فراگیراناعالم برنامه اصالحی به   
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������ا�ند آ��� �غ�ی با ��د  �پا��� ب   

 

  

  

   

 نیدل استیک از فرد مشکوك به هپاتیت ب

  قطر سوزن، مقدار و نوع مایعی که با ان الوده شده اید، مشخص نمودن زمان دقیق برخورد،

زیر پوستی، (عمق زخم، مدت زمان تماس، ویژگی هاي بیمار، مرحله بیماري وي، سابقه درمان،نوع تماس

و وضعیت ایمینی خود......)مخاطی و  

  ایا خود را واکسینه 

 نموده اید؟

میزان آنتی کور (پاسخ ایمنی کافی 

اقدام ) ی باالتر واحد بین الملل 10

 خاصی نیاز ندارد 

+ HBIGدر اسرع وقت یک دوز 

 یک دوز واکسن تزریق کنید

 خیر بلی

شده اید واز  ایا واکسینه

پاسخ ایمینی خود اطالع 

 دارید؟

میزان آنتی کور (پاسخ ایمنی کافی 

اقدام ) واحد بین المللی باالتر  10

 خاصی نیاز ندارد 

 بلی

فوري تیتر انتی بادي خود را 

 اندازه گیري نمائید

 خیر

است،  در اسرع  وقت یک دوز   10اگر کمتر از 

HBIG+ یک دوز واکسن  

 تزریق کنید 

  یک تا دو ماه بعد انتی بادي خود را 

 ارزیابی کند

 تشکیل پرونده
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حاد� �غ�ی��ا�ند  

 

 

 

    

لی وقوع یک حادثه شغ  

شتشوي محل فرو رفتگی سوزن یا زخم با اب ولرم و صابون بدون ایجاد فشار در ناحیه شتشوي چشمها و 

 غشاءمخاطی با مقادیر زیاد نرمال سالین توسط فرد اسیب دیده

گرفتن نمونه از منبع شامل  ؟منبع الودگی مشخص میباشدایا 

HIIV,HCV-HBSAB 

ایشات شامل و انجام ازم , فرد حادثه دیده گرفتن نمونه از 

HIIV-HCV-HBSAB-SGPT- SGOT-ALPH 

 

 فرد حادثه دیده گرفتن نمونه از 

- HIIV-HCV-HBSABشامل 

SGPT- SGOT-ALPH 

 بلی

 خیر

توسط پرستار کنترل -بررسی جواب ازمایش فرد حادثه دیده

 عفونت

 

 ؟مشکلی وجود دارد  ایا

 ارجاع به متخصص عفونی 

 

 پیگیري موارد مورد نیاز فردحادثه 

 

 درج در پرونده

 خیر

 بلی
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  ��ا�ند �یدل ا��یک �دن

 

  به مسئول شیفت اطالع پرسنل نیدل استیک

 شتشن محل اسیب دیده با اب ولرم و صابون طبق پروتکل شستن دست

 اطالع  به سوپروایزر کشیک

 پر کردن فرم هاي مربوط توسط مسئول شیفت

 از بیمار مربوطه و پرسنل نیدل استیک شده نمونه خون گرفته و تحویل

و هماهنگ می شود ازمایشگاه داده   

ایا پرسنل نیدل استیک شده واکسنه شده؟ 

 است

اطالع پژشک متخصص به  

 عفونی رسانده شود

 جواب ازمایش از ازمایشگاه تحویل گرفته شود

طبق نظر ایشان پرسنل واکسینه و ایمنوگلوبین 

 تزریق شود 

ایا تیتر انتی بادي پرسنل باالي 

 میباشد؟ 10

 بلی

 بلی خیر
پژشک به  اطالع 

شش ماه بعد از واکسینه شدن مجدد  متخصص عفونی 

 تیتر انتی بادي چک شود

مجدد واکسیناسیون انجام می شود 
 و ایموگلوبین تزریق می شود

آزمایشات نوبت هاي بعدي نیز طبق پروتکل نیدل 

 استیک شده پیگیري و ضمیمیه پرونده می گردد 

 خیر
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ش �ی ا�وز�ی
��

 ����ی 

 



ر مورد نحوه شرح حال گیري ، پرونده نویسی ، و تکریم مادران باردار و سایر بیماران و 

ه هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود و غیبت 

. با توجه به کوتاه بودن دوره لطفا فقط در موارد ضروري از مرخصی استفاده شود و حتی االمکان در این دوره مرخصی کرفته نشود

مورنینگ الزامی میباشد و پس از مورنینگ طبق تقسیم بندي که مسئول گروه و نماینده شما 

  .که در ابتداي دوره در اختیار شان قرار میگیردمیباشند

 .می باشد صبح روز بعد

  .عدم حضور یا ترك بخش تحت هر عنوان بدون هماهنگی با استاد ممنوع و به عنوان حذف دوره خواهد بود

  . شد اینترن کشیک موظف به ارایه گزارش کشیک شب قبل و مطالعه کامل در مورد انها میبا

تقسیم ) اموزش در درمانگاهها و راند بخش و اتاق زایمان 

در ) که در روز آخر دوره برگزار خواهد شد 

نمره خواهد بود  10مجموع این دو امتحان 

ش ز�ن و زا�مان �وز�یآ��� 
��

  

گروه زنان و زایمان بیمارستان فیروزابادي ورود شما را به بخش خیر مقدم می گوید

ر مورد نحوه شرح حال گیري ، پرونده نویسی ، و تکریم مادران باردار و سایر بیماران و روز اول ورود به بخش جلسه توجیهی د

.یکی از متخصصین برگزار خواهد شد

  .به صورت خالصه مقررات اموزشی بخش به شرخ زیر ارائه می گردد

ه هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود و غیبت و تاخیر ب,.بعد از ظهر می باشد 1صبح تا  8ساعت حضور در بخش از ساعت 

  .پوشیدن روپوش سفید و داشتن اتیکت الزامی است

با توجه به کوتاه بودن دوره لطفا فقط در موارد ضروري از مرخصی استفاده شود و حتی االمکان در این دوره مرخصی کرفته نشود

مورنینگ الزامی میباشد و پس از مورنینگ طبق تقسیم بندي که مسئول گروه و نماینده شما  حضور کلیه دانشجویان در برنامه

  . در ابتداي دوره انجام خواهد دادهر دانشجودر قسمت مربوطه حضور خواهد یافت 

که در ابتداي دوره در اختیار شان قرار میگیردمیباشند  log bookاینترنها موظف به پر کردن 

صبح روز بعد 8صبح تا  8در روزهاي غیرتعطیل و تعطیل از ساعت ) اینترن ( 

عدم حضور یا ترك بخش تحت هر عنوان بدون هماهنگی با استاد ممنوع و به عنوان حذف دوره خواهد بود

اینترن کشیک موظف به ارایه گزارش کشیک شب قبل و مطالعه کامل در مورد انها میبا

اموزش در درمانگاهها و راند بخش و اتاق زایمان ( اینترنها به دو گروه جهت اموزش در درمانگاهها و استاژرها به سه گروه 

  . ساعته در ماه خواهد بود 24کشیک 10-8  آموزش لیبر براي اینترنها به صورت 

که در روز آخر دوره برگزار خواهد شد ( چهار جوابی وآزمون پایان دوره  به صورت کتبی دوره میان

face to face    و در مورد اینترنها کتبی وOSCE  مجموع این دو امتحان .برگزار خواهد شد

  . نمره دیگر ارزیابی عملکرد دانشجو در طی دوره خواهد بود 
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  دانشجوي گرامی

 گروه زنان و زایمان بیمارستان فیروزابادي ورود شما را به بخش خیر مقدم می گوید

روز اول ورود به بخش جلسه توجیهی د

یکی از متخصصین برگزار خواهد شدقوانین بخش  توسط   

به صورت خالصه مقررات اموزشی بخش به شرخ زیر ارائه می گردد

ساعت حضور در بخش از ساعت  -1

  .محسوب خواهد شد

پوشیدن روپوش سفید و داشتن اتیکت الزامی است -2

با توجه به کوتاه بودن دوره لطفا فقط در موارد ضروري از مرخصی استفاده شود و حتی االمکان در این دوره مرخصی کرفته نشود-3

.  

حضور کلیه دانشجویان در برنامه. 5

در ابتداي دوره انجام خواهد دادهر دانشجودر قسمت مربوطه حضور خواهد یافت 

اینترنها موظف به پر کردن . 6

( کشیک  مدت زمان. 6

عدم حضور یا ترك بخش تحت هر عنوان بدون هماهنگی با استاد ممنوع و به عنوان حذف دوره خواهد بود.7

اینترن کشیک موظف به ارایه گزارش کشیک شب قبل و مطالعه کامل در مورد انها میبا. 8

 

اینترنها به دو گروه جهت اموزش در درمانگاهها و استاژرها به سه گروه 

. خواهند شد  

آموزش لیبر براي اینترنها به صورت 

میانآزمون  :روش آزمون 

 face to faceمورداستاژرها 

نمره دیگر ارزیابی عملکرد دانشجو در طی دوره خواهد بود  10و 
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باید توسط یکی از   must to learnکه مباحث .در قسمت ذیل لیست میشوند مباحث آموزشی بخش میباشد  مباحثی که

برنامه ریزي کنفرانس دهنده و . مدآو امتحان از این مباحث به عمل خواهد. دانشجویان با هدایت یکی از اساتید کنفرانس داده شود 

  . ماینده دانشجوها با مسئول گروه زنان انجام خواهد شد استاد هدایت کننده در ابتداي ورود به بخش توسط ن

Must To learn   : روشهاي ارزیابی سالمت جنین -- زایمان طبیعی    -  - مراقبتهاي دوران بارداريNST,BPP,OCT)(---

 –د جنین رشتشخیص و چگونگی برخورد با اختالل  –تشخیص و چگونگی برخورد با دیابت بارداري  –دوران نفاس و عوارض آن 

 خارج حاملگی با برخورد چگونگی و تشخیص – مول با برخورد چگونگی و تشخیص – اکالمپسی پره با برخورد چگونگی و تشخیص

چگونگی  و تشخیص—دیررس و زودرس زایمان با برخورد چگونگی و تشخیص – سقط با برخورد چگونگی و تشخیص – رحم از

 روشهاي  ---  رحم طبیعی غیر هاي خونریزي – اسمیر پاپ  – )PPH(از زایمان  برخورد با خونریزي هاي زودرس و دیررس پس

   --- و واژینیتها  PID – بارداري از جلوگیري

Better to learn  : و بدخیم  خیم خوش بیماریهاي ---  سرویکس کانسر---  آندومتر کانسر –کانسر تخمدان  --- جند قلویی

 – نازایی ----  بارداري از قبل مراقبتهاي – لگن مزمن دردهاي – آمنیوتیک مایع اختالل – خونی ناسازگاریهاي – آمنوره –پستان 

   مبولیآ و ترومبوفلبیت– حاملگی در ریوي و قلبی بیماریهاي ---  آندومتریوز

Nice to learn   : رس  ردی و زودرس بلوغ – قاعدگی فیزیولوژي –یائسگی  ---  ادرار اختیاري بی –پروالپس لرگانهاي لگنی  

  

  برنامه آموزشی هفتگی به شرح زیر خواهد بود

12-9:45  12:45 -9:45  12:30-9:45  9:30 -8  روزهاي هفته  

و لیبر) مربوط به استاژرها ( راند بخش   شنبه        گزارش صبحگاهی و کنفرانس  درمانگاه پره ناتال  درمانگاه ژنیکولوژِي  

و لیبر)مربوط به استاژرها ( راند بخش  نگاه پره ناتالدرما  و مورتالیتی  lab skillهفته در میانیک  درمانگاه ژنیکولوژِي 

   موربیدیتی
 یکشنبه           

ولیبر) مربوط به استاژرها ( راند بخش   دوشنبه گزارش صبحگاهی و کنفرانس درمانگاه پره ناتال درمانگاه ژنیکولوژِي 

و لیبر)مربوط به استاژرها ( راند بخش  پره ناتالدرمانگاه   راند  نداگر درمانگاه ژنیکولوژِي   سه شنبه 

و لیبر) مربوط به استاژرها ( راند بخش  اولین چهارشنبه ژورنال و سایر چهارشنبه ها  درمانگاه پره ناتال درمانگاه ژنیکولوژِي 

 گزارش صبحگاهی و کنفرانس
 چهارشنبه

 پنج شنبه  درمانگاه ژنیکولوژِي درمانگاه پره ناتال  
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ش  �وز�یآ�� �
��

  داخ�ی

 دانشجوي گرامی 

بیمارستان فیروزابادي ورود شما را به بخش خیر مقدم می گوید داخلیگروه   

  :گردد مقررات کلی بخش داخلی بدینوسیله حضورتان ارائه می 

ها حاضر  ر بخشبعدازظهر د 1: 00صبح در بیمارستان حضور یابند و حداقل تا ساعت  7: 30همۀ فراگیران موظفند ساعت  - 1

  .باشند

  .صبح در کالس گزارش صبحگاهی حضور بهم رسانند 8: 00همه فراگیران موظفند ساعت  -2

  .هر بیمار باید اینترن و دانشجوي مشخص داشته باشد - 3

مربوطه هاي آموزشی استاد  شوند و موظفند خود را با برنامه بندي می در اول هر دوره فراگیران در گروههاي مشخص تقسیم - 4

  .هماهنگ نمایند

  .فراگیر عالوه بر شناخت دقیق بیمار خویش، الزم است که سایر بیماران بخش داخلی را نیز بشناسد - 5

  .باشد با توجه به اینکه کارورز در درمان بیمار، نقش مستقیم دارد پیگیري امور درمانی بیمار به عهدة وي می - 6

  .باشد خراج از بخش میغیبت غیرموجه به هر شکل برابر با ا -7

  .باشد ها می به هنگام کشیک شبانه، اتندینگ مقیم داخلی مسئول آموزش اینترن -8

  .شود دایر می 12 - 13کالسهاي آموزشی فراگیران در روزهاي شنبه الی سه شنبه در محل مقرر از ساعت  -9

س با حضور اساتید فوق تخصص از رأس ، راند آموزشی و کالCase Presentation برنامۀ روزهاي چهارشنبه شامل -10

  .شود دایر می 8: 00ساعت 

  .گردد برگزار می 11- 13برنامۀ روزهاي یکشنبه شامل گراندراند آموزشی از ساعت  -11

باشد که با یک آزمون شفاهی در پایان دورة  امتحان پایان دوره بصورت ترکیب سؤاالت تشریحی و تصویري در پایان هر ماه می -12

  .اهه همراه خواهد بودسه م

  انضباط، سلوك و رفتار مناسب با شأن پزشک، از اهم قوانین بخش است -13
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 نحوۀ ارزشیابی

 :شود بندي امتیازات بدست آمده از موارد زیر انجام می ارزشیابی براساس جمع 

  )نمره 5(امتیاز حضور منظم و انضباط -1

  )رهنم 10(بخشی شامل  امتیاز فعالیتهاي عمل درون-2

  شرح حال وشناخت بیماران -

  گزارش صبحگاهی -

  کنفرانسها و ژورنال کالب-

  کشیک شبانه -

  فعالیت در درمانگاه -

  )نمره 5(آزمون پایان دوره -3

  برنامه آموزشی هفتگی به شرح زیر خواهد بود

1 -12  12-9:20  9-8 روزهاي  

 هفته 

ژورنال کالب/ کالس ، طهرانیدکتر :درمانگاه ،حاضر اساتید مراند اموزشی توسط تما   

انس دکتر مقسومیژ، اوربخش ها دکتر عربی: ها مشاوره  

  گزارش صبحگاهی

  )هفته در میان ک ی(کنفرانس بین گروهی
 شنبه       

   )11-12(، گراند راند  حاضر اساتید مراند اموزشی توسط تما کالس

یرانپور کتر اد:درمانگاه،تاجیکاورژانس دکتر طهرانی،بخش ها دکتر: مشاوره ها  

 یکشنبه     گزارش صبحگاهی

، مقسومیدکتر:درمانگاه ،حاضر اساتید مراند اموزشی تما کالس  

  پوربخش ها توسط دکترتاجیک،اورژانس دکترایران: مشاوره ها

دوشنبه  گزارش صبحگاهی  

،دکتر تاجیک:، درمانگاهحاضر اساتید مراند اموزشی توسط تما کالس  

یهرانترمقسومی، اورژانس دکترطبخش ها دک: مشاوره ها  

 سه شنبه  گزارش صبحگاهی

 توسط تمام یراند اموزش

تر بخش دک:  مشاوره، یداسات

عربی اورژانس دکتر ایرانپور،

،        درمانگاه دکترطهرانی  

کالس  /بربالین بیمار  Presentation  Case presentation  
 با حضوراساتید فوق تخصصی

 چهارشنبه   

  دکتر ایرانپور،دکتر طهرانی، دکتر عربی،بخش ها دکترمقسومی،: هامشاوره  

 دکتر عربی: درمانگاه به شکل چرخشی: اورژانس  

پنجشنبه   راند اموزشی  



46 

 

ش آ��� 
��

  ا�فال�وز�ی 

 دانشجوي گرامی 

  .را به بخش اطفال خیرمقدم می گوید گروه اطفال بیمارستان فیروزآبادي ورود شما

: امه هاي آموزشی و محیط آموزشی این بخش توجه شما را به موارد زیر معطوف میداردجهت اطالع از برن  

 : اهداف آموزشی بخش اطفال 

در بخش اطفال بیمارستان فیروزآبادي اهداف بر مبناي کسب مهارت هاي شناختی، کاربردي و نگرش الزم جهت شناخت 

ي و درمان بیماریهاي شایع اطفال به منظور تربیت پزشک عمومی که بیماریهاي شایع و اورژانس اطفال و یادگیري اصول پیشگیر

  . بر اساس طرح درس بالینی مدون ارائه می شود

 : برنامه آموزشی

  . ظهر به شرح زیر ادامه می یابد 12صبح آغاز و تا ساعت  8برنامه آموزشی بخش اطفال همه روزه از ساعت 

  صبح درمانگاه با حضور اساتید  8- 10از ساعت 

  برگزاري گزارش صبحگاهی با حضور اساتید و اینترنها و دانشجویان  10- 11از ساعت 

  آموزش سرپایی در بخش، پیگیري نت نویسی روزانه اینترنها و کنترل شرح حال دانشجوئی و بعضا کالس 11- 12از ساعت

 توسط اساتید 

 : نکات مهم آموزشی

  باربرا بیتز می باشد2016منابع درسی ناسون ،.  

 صبح انجام می شود و هرگونه تاخیر و عدم حضور دقیقا محاسبه می شود 8ور و غیاب دانشجویان ساعت حض . 

  برنامهfollow up یکشنبه هر هفته بعد از گزارش صبحگاهی برگزار می شود بیماران . 

  پس از گزارش صبحگاهی.(برگزار می شود پنجشنبه هر هفتهبرنامه ژورنال کالب در ( 

 ه مایل به شرکت در ارائه ژورنال کالب و یا دانشجویانی کcase report  می باشند پس از هماهنگی با مسئول مربوطه می

 . این برنامه شرکت داشته باشند متوانند در انجا

 هر هفته روزهاي یکشنبه گراند راند برگزار می شود . 

 حضور کلیه دانشجویان در برنامه مورنینگ الزامی می باشد . 

  کوتاه بودن دوره لطفا فقط در موارد ضروري از مرخصی استفاده شود و حتی االمکان در این دوره مرخصی گرفته با توجه به

 .نشود
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  ارائه دهنده این ( طبق برنامه هفتگی ارائه می شود ومباحث آموزشی هر ماه مشخص شده و در برد آموزشی نصب می شود

 .)ل آنها الزامی استمطالب دانشجویان و اینترنها می باشند و حضور فعا

  نحوه ارزیابی

  : امتحان پایان دوره کاراموزان و کارورزان در آخرین روز حضورشان در بخش انجام می شود که شامل موارد زیر است

است که از بیماران معرفی شده در گزارش صبحگاهی در طی مدت  power pointسوال تهیه شده با  10آزمون آسکی شامل .1

  . شود که عمدتا تشخیص و تشخیص افتراقی مطرح می شود حضور انتخاب می

نوشتن شرح حال با فرمت خاص که در پایان دوره تحویل داده شود براي دانشجویان الزامی است و شامل درصدي از نمره پایان .2

  .دوره ایشان می باشد

  . شامل درصدي از نمره نهائی دوره می باشدبرگزاري گزارش صبحگاهی و ارائه ژورنال کالب و حضور و غیاب هرکدام جداگانه .3

  ارزیابی هیات علمی در طی دوره و در زمان حضور در درمانگاه ها .4

  برنامه آموزشی هفتگی به شرح زیر خواهد بود

  11-12  10-11  8-10  هاي هفته روز

راند بخش و ارائه کنفرانسهاي   گزارش صبحگاهی  درمانگاه آموزشی   شنبه

  ماهانه آموزشی طبق برنامه 

fگزارش صبحگاهی و       درمانگاه آموزشی  یکشنبه ol l ow 

up   بیماران  

  گراند راند

راندبخش و کنفرانس آموزشی طبق   گزارش صبحگاهی  درمانگاه آموزشی   دوشنبه

  برنامه ماهانه 

راندبخش و کنفرانس آموزشی طبق   گزارش صبحگاهی   درمانگاه آموزشی   سه شنبه

  برنامه ماهانه 

راندبخش و کنفرانس آموزشی طبق   گزارش صبحگاهی  درمانگاه آموزشی   شنبهچهار

  برنامه 

    گزارش صبحگاه  درمانگاه آموزشی   پنجشنبه

  )است  2016کلیه کنفرانسهاي آموزشی بر اساس نلسون ( 
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ش  �وز�یآ��� 
��

  �وش و ح�ق و�

  با سالم و آرزوي موفقیت 

رمانی فیروزآبادي ورود شما را به بخش خیر مقدم گفته و نهایت بهره آموزشی از این گروه گوش، حلق و بینی مرکز آموزشی د

  . بخش را براي شما آرزومند است

یکی از اولویت هاي آموزشی بیمارستان فیروزآبادي، استفاده حداکثري از امکانات موجود در راستاي ارتقاي آموزشی دانشجویان 

  . نگی در برنامه هاي آموزشی و فعالیت هاي درمانی حاکم باشداست که در این راستا باید نظم و هماه

عالوه بر آیین نامه و مقررات دوره ي پزشکی عمومی که از طریق دانشکده پزشکی در جریان آن قرار گرفته اید موارد زیر نیز به 

  .عنوان مقررات آموزشی بخش گوش، حلق و بینی اعالم می گردد

  

  : ان محترمموارد قابل توجه کارورز) الف

هفته می باشد که منوط به ارائه معرفی نامه ي کتبی از معاونت پزشکی عمومی  2مدت زمان حضور کارورزان در بخش  .1

 . دانشکده می باشد و از حضور کارورزان بدون معرفی نامه خودداري خواهد شد

داشتن درمانگاه، کارورزان بدیهی است در صورت ادامه . می باشد 14صبح لغایت  8ساعت حضور در بخش از ساعت  .2

 . موظفند تا انتهاي درمانگاه حضور داشته باشند

بدیهی است در . در مدت پانزده روز حضور در بخش، کارورزان به مدت یک روز می توانند از مرخصی استفاده نمایند .3

 . محروم خواهد شدصورت غیبت موجه یا غیر موجه بیش از یک روز، بخش حذف شده و کارورز از آزمون انتهاي دوره 

نمره نهایی دوره کارورزي مربوط به حضور و غیاب می باشد که بر اساس تعداد غیبت ها و تاخیرها و حضور  20نمره از  3 .4

 . منظم در کشیک ها محاسبه می گردد

 . مرخصی هاي استعالجی نیز باید حتما از طریق کارشناس آموزش با اساتید همان روز هماهنگ شود .5

 .ظفند بطور منظم در کشیک حضور داشته و حضور خود را به بخش هاي بستري و اورژانس اعالم نمایندکارورزان مو .6

 . غیبت در کشیک، حتی یک مورد نیز موجب تجدید دوره می گردد .7

 . شب می باشد که به تشخیص رئیس بخش ممکن است تغییر یابد 4تعداد کشیک ها در دوره ي پانزده روزه،  .8

در صورتیکه روز اول دوره، تعطیل . اولین روز دوره، لیست کشیک را تحویل کارشناس آموزش دهند کارورزان موظفند در .9

 . ساعت قبل باید نماینده ي کارورزان براي ارائه لیست کشیک با کارشناس آموزش تماس بگیرد 48رسمی باشد حداقل 

و  8:30الی  8گ یا ژورنال از ساعت برنامه آموزشی بخش گوش و حلق و بینی به صورت روزانه شامل جلسه مورنین .10

نفر در  2-1صبح می باشد، سپس طبق تقسیم بندي،  9:30الی 8:30سپس کالس درس طبق تقویم اعالمی از ساعت 

 . اتاق عمل و سایرین در درمانگاه حضور پیدا می کنند
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پرونده براي بیماران بخش و کارورزانی که در اتاق عمل حضور دارند وظیفه ي نگارش شرح حال، سیر بیماري و خالصه  .11

 . اتاق عمل را دارند

 . اساتید حضور یابند) عصر(کارورزان کشیک موظف هستند در کلینیک ویژه .12

براي کارورزان کالس آموزش پروسیجرهاي گوش و حلق و بینی نیز ارائه می گردد که مباحث آن شامل نحوه ي سوچور  .13

 . و جسم خارجی می باشد زدن سر و صورت، تامپون قدامی بینی، شستشوي گوش

هر کارورزي موظف است در طول مدت حضور حداقل یک مقاله را در جلسه ژورنال کالب به انتخاب و راهنمایی اساتید  .14

 . ارائه نماید

و ارائه ) نمره3(، حضور و غیاب)نمره5(، ارزیابی اساتید)نمره10(ارزیابی انتهاي دوره بر اساس آزمون کتبی انتهاي دوره .15

 .می باشد) نمره 2(ژورنال

 . آزمون کتبی شامل تست و سواالت تشریحی است که توسط اساتید طراحی می گردد .16

 ,Ear, Nose and Throat Disease with head& Neck surgery/Behrbohn, Kaschke, Nawaka منبع آزمون کتاب .17

swift/3
rd

/Thieme/2010 می باشد.  

  

  : موارد قابل توجه کارآموزان محترم) الف

ضور دانشجویان در بخش تنها منوط به ارائه معرفی نامه ي کتبی از معاونت پزشکی عمومی دانشکده می باشد و از ح .1

 . حضور سایر دانشجویان بدون معرفی نامه خودداري خواهد شد

ظهر می باشد، بدیهی است در مواردي  12:30صبح و ساعت خروج از بخش ساعت  8ساعت ورود به بخش هر روز ساعت  .2

 . تشخیص اساتید ممکن است ساعت کاري تا بعد از ظهر نیز ادامه یابد به

حداکثر غیبت موجه یا غیر موجه در این بخش حداکثر دو روز می باشد که مشمول کسر از نمره ي حضور و غیاب می  .3

خواهد شد و  در صورت غیبت موجه یا غیر موجه بیش از دو روز از شرکت کارآموز در امتحان آخر دوره جلوگیري. گردد

 . دانشجو تجدید دوره خواهد شد

نمره نهایی دوره کارآموزي مربوط به حضور و غیاب می باشد که بر اساس تعداد غیبت ها یا تاخیر ها و  20نمره از  5 .4

 . حضور منظم در دوره محاسبه می گردد

 . ز هماهنگ شودهر گونه مرخصی استعالجی باید از قبل از طریق کارشناس آموزش با اساتید همان رو .5

از ) در صورت تشکیل( برنامه آموزشی بخش گوش و حلق و بینی به صورت روزانه شامل جلسه ي مورنینگ یا ژورنال .6

 . صبح می باشد 9:30تا  8:30کالس هاي درس طبق تقویم اعالمی از ساعت . می باشد 8:30تا  8ساعت 

نفر در  1- 2نفر در اتاق عمل،  1-2ي خواهد بود که هر روز بسته به تعداد کارآموزان در هر دوره، تقسیم بندي به نحو .7

 . بخش ادیومتري و سایرین در درمانگاه حضور پیدا کنند

 . کارآموزانی که در اتاق عمل حضور پیدا می کنند وظیفه اخذ شرح حال از بیماران عمل شده را نیز خواهند داشت .8
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را در جلسه ژورنال کالب به انتخاب و راهنمایی اساتید ارائه نماید کارآموزان در صورت تمایل می توانند حداقل یک مقاله  .9

 .که در ارزیابی نهایی ایشان تاثیر مثبت خواهد داشت

 5(و نمره حضور و غیاب ) نمره 5(، ارزیابی اساتید)نمره 10(ارزیابی انتهاي دوره بر اساس آزمون کتبی تستی پایان دوره  .10

 . خواهد بود) نمره

 . توسط اساتید از مباحث تدریس شده طراحی می گردد آزمون کتبی تستی .١١

 ,Ear, Nose and Throat Disease with head& Neck surgery/Behrbohn, Kaschke, Nawakaمنبع آزمون کتاب  .12

swift/3
rd

/Thieme/2010 می باشد.  

  

صورت زیر  جلسه برگزار خواهد شد، به 20جهت آموزش پزشکی عمومی که طی  ENTسرفصل هاي منتخب گروه 

  :اعالم میگردد

 ENTمعاینات کلی در   ) الف

  :مباحث اتولوژي  ) ب

 اوتیت اکسترنال حاد، مزمن و قارچی -1

 مبانی شنوایی شناسی و تست هاي اودیومتریک -2

 بیماریهاي گوش میانی شامل اوتیت مدیاي حاد و مزمن، کلستئاتوم، اوتیت سروز حاد و مزمن و اتواسکلروز -3

 )ماستوئیدیت، البیرنتیت، ترومبوزسینوس سیگموئید(اکرانیال اوتیت مدیا عوارض اتولوژیک و اینتر -4

 BPPVبیماریهاي وستیبوالر محیطی شامل منیر، نوریت وستیبوالر و  -معاینات سیستم تعادلی  -5

 و آکوستیک نوروما SSNHL ،NIHLاختالالت شنوایی کوکلئار و رتروکوکلئار شامل پیرگوشی، اتوتوکسیسیته ي دارویی،  - 6

 اینات عصب فاسیال و اختالالت عصب فاسیال شامل بلز پالزي، فلج فاسیال اتولوژیک و فلج تروماتیک عصبمع -7

 :مباحث رینولوژي    ) ج

 رینیت ها و اختالالت بویایی -معاینات بینی و سینوس ها -1

 )شامل عوارض اوربیتال، موکوسل، استئومیلیت فرونتال(سینوزیت حاد و مزمن و عوارض آنها  -2

 ، اختالالت سپتوم بینی، آنژیوفیبروم نازوفارنکساپیستاکسی -3

 :مباحث دهان و حلق      ) د

 عفونت هاي راه تنفسی فوقانی شامل فارنژیت و عوارض آن، اپی گلوتیت، کروپ، الرنژیت حاد و تراکئیت باکتریال -1

 تانسیلر عالیم و نشانه هاي هایپرتروفی آدنوتانسیلر و اندیکاسیون هاي آدنوتانسیلکتومی و آبسه ي پري -2

 بدخیم حفره ي دهان و اوروفارنکس هايرتوموکلیات  -3

 :گردن و غدد بزاقی و  حنجره)   هـ

شامل لنف آدنیت ها برانکیال سیست، سیست تیروگلوس، آدنوپاتی متاستاتیک و (تشخیص افتراقی هاي توده ي گردنی  -1

 )لنفانژیوم

 سیالوآدنیت حاد و مزمن و سنگ غدد بزاقی -2
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  اي افتراقی آندیسفونی و تشخیص ه -3

 :ENTاورژانس هاي 

 جسم خارجی بینی، گوش، حلق و مري و جسم خارجی راه هوایی -1

 )شامل ساب مندیبوالر، آنژین لووردیگ، رتروفارنکس و پارافارنژیال(آبسه هاي گردنی  -2

 تروماي ماگزیلوفاسیال، تروماي تمپورال و تروماي حنجره -3

  

  برنامه آموزشی بخش گوش، حلق و بینی

 روزهاي هفته 8 - 30/8 30/8 – 30/9 10-12  ملاتاق ع

 آقاي دکتر کالنتري
 درمانگاه

 آقاي دکتر قنبري
 کالس درس

هفته یک (کنفرانس بین گروهی

 )در میان
 شنبه

 آقاي دکتر قنبري
 درمانگاه

 آقاي دکتر کالنتري
 کالس درس

یا ژورنال  گزارش صبحگاهی

 یکشنبه کالب

 خانم دکتر عالمه
 درمانگاه

کتر بیاضیانآقاي د  
 کنفرانس بیمارستانی کالس درس

 دوشنبه

 آقاي دکتر قنبري
 درمانگاه

 آقاي دکتر کالنتري
یا ژورنال  گزارش صبحگاهی کالس درس

 کالب
 سه شنبه

- 
 درمانگاه

 خانم دکتر عالمه
یا ژورنال  گزارش صبحگاهی کالس درس

 کالب
 چهارشنبه

 پنجشنبه - - - آقاي دکتر بیاضیان

. 
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شآ ���
��

  اورو�وژِی �وز�ی 

یکارورز گرام  

یتموفق يرزوسالم و آ اب   

می گوید مقدم  یرورود شما را به بخش خ یروزآباديف یمارستانب اورولوژي گروه  

::گردد یحضورتان ارائه م ینوسیلهبد شرح وظایف عمومی  

.را رعایت نمائید) نظیف و متعارف(شئون شرعی و پوشش مناسب و آراستگی ظاهر را   

.همواره روپوش پزشکی درمحیط بیمارستان بپوشید  

.ورود و خروج خود را در دفتر حضور و غیاب اداره آموزش درج و امضاء نمایند  

.رعایت نمائید) پرهیز از بلند صحبت کردن، جلوگیري از سر وصدا در هنگام مشاهده پروسیجرها( سکوت و آرامش در بخش ها  

ران ، پرستاران، پرسنل، بیماران و رده هاي آموزشی باال دست خود متانت و وقار شایسته در محیط مرکز و در برخورد با همکا

.پزشکی را به نمایش گذارید  

.اخالق پزشکی را در برخورد با بیماران و پرسنل به دقت رعایت نمائید  

. همواره کارت شناسایی خود را الصاق نماید  

. حداقل تا ساعت  تعیین شده طبق برنامه حضور فیزیکی مستمر داشته باشد صبح در بخش حضور یابد و 8هر روز قبل از ساعت   

.غیبت بیش از دو روز موجب حذف دوره خواهد گردید  

: رئوس برنامه آموزشی دانشجویان   

)تمامی دانشجویان(صبح  9الی  8حضور در کالس درس ساعت   

 تقسیم شده و در 4 روز اول هفته بعد از کالس درس طبق برنامه تعیین شده در بخش،درمانگاه،  A-B-C-Dدانشجویان به 4گروه 

 اتاق عمل-  اورژانس حضور خواهند داشت.

.ارائه کنفرانس توسط دانشجویان روز چهارشنبه بعد از کالس درس طبق برنامه ریزي انجام شده صورت می گیرد  

:نمره بخش شامل موارد زیر است.امتحان کتبی و شفاهی به عمل خواهد آمد) آخرین چهارشنبه(در پایان دوره   
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  نمره 10) : سوال 25(امتحان کتبی  -

  نمره 5: و شرح حال  log bookارائه  -

  نمره 2: ارائه کنفرانس -

  نمره 3: امتحان شفاهی -

بخش) الف  

  .می باشد 13الی  9:30ساعت حضور در بخش از ساعت  -

 .راند آموزشی توسط استاد مسئول 10:30الی 9:30از ساعت  -

 .يارولوژگرفتن شرح حال و بررسی پرونده بیماران بستري تحت نظر رزیدنت  13الی  10:30از ساعت  -

: اهداف اختصاصی   

 .آشنا شود ارولوژيبا نحوه گرفتن شرح حال و معاینه بالینی در بیماران  -

 .با قسمت هاي مختلف پرونده بیماران بستري آشنا شود -

 .آشنا شود ارولوژي با انواع درن ها ، سوند ها و کاتتر ها در رشته ي -

:وظایف آموزشی  

 .دانشجو طبق برنامه تعیین شده به موقع در بخش حضور یابد -

- log book تکمیل نماید را آموزش بخشمربوط به  قسمت. 

  .درپایان دوره ارائه گردد  log bookدو شرح حال در طول دوره گرفته شود و به همراه  -

هفتگی به شرح زیر خواهد بود برنامه آموزشی   

  به بعد 12  9-12  8-9  7-8  روزه هاي هفته 

  اتاق عمل  درمانگاه  راند بخش  کالس درس  به     شن

  اتاق عمل  درمانگاه  کالس درس  راند بخش  یک شنبه 

  اتاق عمل  درمانگاه  راند بخش  کالس درس  دوشنبه 

  اتاق عمل  درمانگاه  راند بخش  کالس درس  سه شنبه 

  اتاق عمل  درمانگاه  کالس درس  راند بخش  چهارشنبه

          پنج شنبه



54 

 

ش آ��� 
��

��ا�ی�وز�ی   

: دانشجوي گرامی  

فیروزآبادي ضمن عرض خیر مقدم به شما جهت ارتقا سطح علمی و افزایش مهارت هاي عملی  بیمارستان عمومی جراحی گروه

راگیران عزیز مطالعه و در طول دوره اقدام به تدوین برنامه آموزشی به شرح زیر نموده است که الزم است در ابتداي دوره توسط ف

  .به خوبی رعایت گردد

عمومی می باشد رعایت زمان حضور در  جراحی با توجه به اینکه نظم وانضباط اساس آموزش در بخش: حضور و غیاب  )١

با  روز در ماه بوده که 2مدت مجاز مرخصی فراگیران . بعدالظهر می باشد الزامی است 1صبح لغایت  8بخش که از ساعت 

الزم به ذکر است یک روز غیبت غیر موجه از بخش منجر به حذف دوره خواهد .هماهنگی مدیر گروه امکان پذیر است

 شد

پوشیدن روپوش سفید و داشتن اتیکت که نشانگر موقعیت شما در بیمارستان می باشد ونیز : رعایت پوشش مناسب  )٢

 .یابی انضباطی دانشجویان لحاظ می گرددرعایت شئونات اسالمی در امر پوشش ضروري بوده و در ارز

 

رفتار مناسب و توام با رعایت احترام در برخورد با پرسنل و بیماران و همراهان بیمار الزمه ادامه فعالیت در : حسن رفتار  )٣

ع الزم است در صورت بروز هرگونه مشکل در این زمینه مراتب سریعا به مدیرگروه یا استاد مربوطه اطال. بخش می باشد

 .داده شود

  :برنامه آموزشی 

زمان بندي شده آموزشی بوده که به صورت روتین به شرح زیر اجرا می گردد و حضور کلیه  جراحی داراي یک برنامه بخش 

اینکه کالس هاي تئوري جهت  به توجه ضمنا با. بخش الزامی می باشد آموزشی فراگیران اعم از کارآموز و کارورز در برنامه هاي

لذا در طول هر دوره مباحث منتخب به صالح دید گروه .ان در ابتداي هر دوره در بیمارستان رسول اکرم برگزار می گردد کارآموز

  شده تدریس می گردد مشخص قبل از برنامه طبق
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  برنامه آموزشی هفتگی به شرح زیر خواهد بود

  

  

  

  11- 12:30  10:30- 11  9-10,3  8- 9  روزهاي هفته

  :و سوم راند،  هفته اول  شنبه

  کنفرانس مشترك بیمارستان 

  گزارش   )یک نفر(درمانگاه، اطاق عمل 

  صبحگاهی

  کالس تئوري

شنبه  یک   گزارش  )یک نفر(درمانگاه، اطاق عمل   راند 

  صبحگاهی 

تئوري کالس  

شنبه دو کنفرانس :  راند ، هفته سوم هر ماه 

  مورتالیتی و موربیدیتی 

حداکثر (درمانگاه،  درمانگاه پستان 

  )نفر 2

  گزارش

  صبحگاهی 

تئوري کالس  

شنبه  سه    گزارش  )یک نفر(درمانگاه، اطاق عمل   راند 

  صبحگاهی

تئوري کالس  

شنبه چهار   کنفرانس –ژورنال   کنفرانس -ژورنال   درمانگاه  گراند راند 

         پنج شنبه
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ش اورژا�سآ��� 
��

  �وز�ی 

گروه طب اورژانس  ییاجرا يو با نسبت مصوب در شورا یروزاباديف ارستانیمکارورزان گروه طب اورژانس در ب یموظف يها یفتش -

  .خواهد بود

ها حذف  یفتش یستحاضر نشوند از ل 8حداکثر تا ساعت  یروزاباديف یمارستانکه در روز شروع دوره در بخش اورژانس ب یکارورزان -

   .خواهند شد

 يشده از سو یر کارورز و بدون ارتباط با تعداد کارورزان معرفه يساعته برا 12 یفتش 20در مجموع  ینیبال يها یفتتعداد ش -

مقدور خواهد  یمارستانب یگروه آموزش و معاونت آموزش ییدهرگونه دخل و تصرف در تعداد با تا.باشد یم یآموزش دانشکده پزشک

  .بود

 یشپ یقهدق 30حداقل  یکان کشکارورز.(خواهد بود 8تا 19:30شب از ساعت  يها یفتو ش20تا  7:30صبح از ساعت  يها یفتش -

  ).از حضور اتند در بخش حضور خواهند داشت

 یاو(بعد یفترا به کارورزان ش یمارانتک تک ب یشگاهیو آزما ینیبال یطشرا یفتش یانموظف هستند در پا یفتکارورزان هر ش -

   .دهند یحتوض) بعد یفتش یعلم یاتو ه یاراندست

 ییرقابل تغ یفتارشد ش یارو دست یفتاتند مسئول ش یدحضور کارورز بر حسب صالحد خاص بخش اورژانس محل یطبا توجه به شرا -

   .باشد یم

   .خواهد بود یرکارورزان امکان پذ) یعلم یاته یا(مسئول یاردست یدزمان کوتاه فقط با صالحد يبرا یترك محوطه بخش حت -

 یرارشد اورژانس امکان پذ یاردست یاو  یفتسئول شاتند م یدفقط و فقط با صالحد ینیبال يها یفتاستراحت در طول ساعات ش -

   .خواهد بود

 یاردست یبا هماهنگ ینید یضفرا يصرف غذا و ادا يبرا یقهدق 40حداکثر به مدت  ینیبال يها یفتتوانند در طول ش یکارورزان م -

  .یندمربوطه بخش را ترك نما یعلم یاته یا

 یناز ا یکهستند وعدم شرکت در هر BLS ،ACLS ،Trauma ، Airway يکارورزان موظف به حضور در کالس ها یهکل -

است  يصبح اجبار یفتشب قبل و ش یفتکالس ها حضور کارورزان ش یردر سا. دوره کارورز خواهد شد یدمنجر به تجد يکالس ها

دوره ها اعالم خواهد  یطابرنامه کالسها بر اساس شر. (دوره خواهد شد یانپا هنمره از نمر 2و عدم شرکت در هر جلسه منجر به کسر 

  )شده قابل اغماض نخواهد بود یفتعر يشد اما عدول از حداقل ها
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 یدکارگاهها منجر به تجد ینو عدم شرکت در ا یباشنداورژانس م یجرهايانجام پروس يکارورزان موظف به حضور در کارگاهها یهکل -

  .یشودالملل برگزار م ینب یسپرد یادانشکده  يهارتهاکارگاهها در مرکز م ینالزم به ذکر است که ا. یشوددوره کارورز م

. است یرامکان پذ محترم بخش یاستر یمگر در موارد خاص با هماهنگ ینیبال يها یفتش ییو جا به جا یفتاز ش یمرخص اخذ  -

   .جزء کارورزان همان دوره اورژانس باشد یدبا یگزیناست کارورز جا یهیبد

 ینا. مسئول رسانده شود یاردست ییدگردد و به تا یلتکم Problem oriented يورز با الگوتوسط کار یدبا یهبرگ شرح حال اول -

دوره براساس  یاننمره پا  5/2ها چک خواهد شد و  یفتدر ش random مسئول کارورزان به صورت یارشرح حال ها توسط دست

  .خواهد شد یینگزارش تع ینا

و بستن  ییصندل و دمپا یدنآالت، عدم پوش یورشامل عدم استفاده از ز یانآقا در(استفاده از پوشش مناسب در کارورزان  یترعا -

صندل  یدنروپوش تنگ و عدم پوش یدنمتداول و در خانم ها عدم پوش یرغ يمو به روش ها یشروپوش و عدم آرا يدکمه ها یهکل

 یتباشد و از کاروزان انتظار رعا یم یداکدر بخش اورژانس مورد ت) صورت ومو و پوشش کامل مو یشکفش بدون جوراب و عدم آرا یا

   .خواهد رفت dress codeموارد فوق و

 یلبراساس تکم یازامت 5/2 یاران،و دست یدتوسط نظر اسات یازامت 5دوره،  یانتوسط امتحان پا یازامت 10دوره،  یانپا یارامت 20از  -

 یفهر دوره تعر يموارد بر اساس آموزشها يبارم بند.شرح حال مشخص خواهد شد يبراساس برگه ها یازامت 5/2و  یجربرگه پروس

  .خواهد شد

در "درمان یشرفتپ"تحت ثبت SOAP يو بر اساس الگو یزیتتوسط کارورز مربوطه و یفتش یلپس از تحو یمارانتمام ب یستضرور -

  .یرندپرونده مربوطه قرار گ

و  ینمع یمارهر ب يکارورز یشده و در تمام لحظات متول میکارورزان محترم تقس یانم یدبا یو تخت ها م یماراناست تمام ب یهیبد -

 .مستمر داشته باشد یتخود عامل ینیبال یفبه وظا
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  برنامه آموزشی بخش اورژانس

 روزهاي هفته 8 - 30/8 شب 8صبح لغایت 8  صبح 8شب لغایت 8

  
یک هفته (کنفرانس بین گروهی

 )در میان
 شنبه

 
 کشیک آموزشی در 

 بخش اورژانس
س درس طب اورژانسکال  

 یکشنبه

 
 کشیک آموزشی در 

 بخش اورژانس

 کنفرانس بیمارستانی

)موربیدیته و مورتالیته(  
 دوشنبه

 کشیک آموزشی در 

 بخش اورژانس
 Skill lab سه شنبه 

 کشیک آموزشی در 

 بخش اورژانس

- 
 چهارشنبه - 

 کشیک آموزشی در 

 بخش اورژانس
 جمعه - -
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  ی �ماره ت��ن �ی �رور

ش-س   الف پزشک قانونی ٢۴٨ دفتر کنترل عفونت 241 

۵٨٣-۵٨۴ دفتر خدمات 366-328 سوپروایزر کشیک 441-493 ٩٩کد 223 پزشکی ھستھ ای   

 احیاء قلبی اورژانس 277 پزشک اورژانس ٢٨١ درمانگاه عفونی 471 سونوگرافی 405

٣٣٣-٣٣۶ درمانگاه روماتولوژی 466 سرد خانھ 438 سکوپیاندو 514 پذیرش   

 اکو 417 پاویون جراحی مردان ٢٨۶ درمانگاه اطفال 462 سایت کامپیوتر 306-354

ق-ف- غ-ع   اطاق عمل 442-500 پاویون جراحی زنان ٢٩٢ درمانگاه دیابت 469 

)خانم(پاویون اطفال  ٢٩٨ درمانگاه داخلی 462 عینک سازی ۴٣٧  ازمایشگاه مرکزی 568-567 

زشکیداندانپ 238 فیزیوتراپی ٣٧٢ )اقا(پاویون اطفال  ۴٩٧   مسئول ازمایشگاه 299 

 اطالعات درمانگاه 335 پاویون خدمات ۴٩٨ درمانگاه نوار قلب 342 فتوکپی ٢۵٠

٢٣۶-٢٢٧ )خانم(پاویون داخلی ٣٠٠ درمانگاه ارتوپدی 488 کارگزینی   امار 353 

ریادیومت 325 )اقا(پاویون داخلی ٢٩۶ درمانگاه اعصاب 474 کارت زنی ۴٠٠  

)خانم(پاویون بیھوشی ٢٩٧ درمانگاه زنان 486-481 کتابخانھ ۴٢٩  اشپزخانھ 426 

٢٩٣-۵٢١ درمانگاه پوست 478 گواھی والدت ۵٨٩  اطاق عینک 343 )اقا(پاویون بیھوشی 

 انبار خوارو بار 337-338 پاویون زنان ۵٧٣ درمانگاه روانپزشکی 489 - م-ل 

 انبار داروخانھ 309-331 پاویون طب اورژانس ٢٧۵ درمانگاه گوارش  منشی پرستاری ٢١٧

 اژانس 444 پاویون سر بازھا ۵٨٧ درمانگاه روان شناختی 477 مددکاری ٣۶٠

 امحاء زبالھ 431 ت  درمانگاه تغذیھ 464 مھد کودک ٣٣۴

٢٣۴-۴٢٧ درمانگاه جراحی 430 مدارک پزشکی  ٣۵١- ٣۵٢ )بخش ھا(ب  تدارکات   

ارولوژیانگاه درم 472 مشاور ریاست ۴۴۴  اورژانس 263-264 ترخیص داروخانھ ۵۶١ 

و-ن   اورژانس تحت نظر 268 تریاژ عمومی ٢٨٣ درمانگاه قلب 457 

٢٣۵-٢۴١  ENTدرمانگاه  482 لنژری ٣۴٠  NICU 544 تجھیزات پزشکی 

 CCU 413-411 تعاونی ٣۴۵ درمانگاه اسم والرژی 473 ناظر داروخانھ ٢۵۵

٣٧٠-٣٧١ لینگھبانی درب اص   CCU2 290-291 تاسیسات زایمان ۵١١ درمانگاه طب فیزیکی 459 

 POST CCU 450-451 تاسیسات ٣٩٠-٣٩۶ داروخانھ شبانھ روزی 307 نگھبانی اورژانس ٢٧٣

خ-ح  داروخانھ مرکزی 348 نگھبانی زایمان ۴۶٠  576-575 ICU2 

)رئیس(حسابداری ٢۴۶ درمانگاه چشم CCU1 322 نگھبانی ۴٩١  552-503 ICU1 

)نظام نوین(حسابداری ٢۵١ درمانگاه زخم  نیروی انتظامی ۴٣۴  اطفال  

)صدور سند (حسابداری ٢۵٢ دایره اموال 355 نقلیھ ٣٩۴  ۵۴١-۵۴٠  جراحی زنان 

٣٧۴-٣٧٣ )صدور چک(حسابداری  ٢٢٨ دفتر انبار 377-338 واحد ترخیص   ۵٧٠-۵٣١  جراحی مردان 

)بایگانی(حسابداری ٢٢٩ دفتر تغذیھ 359 واحد بیمھ گری ٢٣٣  ۵٠٧-۵٠۵  زایمان 

)دریافت و پرداخت(حسابداری ٢١٩ دبیر خانھ -244 واحدریالی ٣٣٧  ٣٩٣-٣٩٧  دیالیز 

۴۴٢-٧۵۴ )خانم اسحاقیان(حسابداری ٢٢١ ر  واحد درامد   ٣٣٢ CSR 

  ٢١۵-٢١۴  بحران اورژانس ٢٨٩ خدمات شب ۴٨۴ ریاست و مدیریت 

ات بلوکخدم ۵۵٩ رئیس امور اداری 245    بیمھ تامین اجتماعی ٣۵٧ 

ز-ر-ذ-د  رئیس کارگزینی 232     ۴٨٧-۴٨۵  بین الملل 

 بھبود کیفیت ۴٠٣ دفتر متولی موقوفھ حاج اقا ۴٣٢ رادیولوژی 401-403  

٢١٧-٢۵٢ رادیولوژی اورژانس 279    بھداشت محیط ٢۴٣ دفتر پرستاری 

 پ  درمانگاه ٢٣۵ ریکاوری اطاق عمل 501  

پزشک عمومی پاویون ٢٩٩ مسئول درمانگاه 341 رسیدگی بھ شکایات 247-253    

  


