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 :ػزصَدر  یکبرآهْسایٌتزػیپ طزح  یهؼزف                                     

هبهبیی ّ مالهت عؼهبت  اؿایَاف ػلْم پقىکی امت کَ ػاًو آهْعتگبى آى ثب ىبعَ ای ؿىتَ هبهبیی 

 ،فایوبى، هـالجت ُبی ًْفاػاى ّ ىیـعْاؿاىاًزبم هـالجت ُبی ػّؿاى ثبؿػاؿی ّ  ثبؿّؿی ىبهل

، تـّیذ فایوبى ٓجیؼی ّ ایوي، ّ اؿربع ثَ هْلغ هْاؿػ غیـ ٓجیؼی آهْفه ّ هيبّؿٍ ثَ فًبى اؿایَ

اف ػاًيزْیبى هبهبیی اًتظبؿ هی ؿّػ  ؼ.ٌاؿتمبی مالهت هبػؿ ّ کْػک تاله هی کٌ ػؿ رِت تبهیي ّ

. الفهَ کنت ثَ ػمت آّؿًؼصؼ هطلْة  ػؿؿا  پیيگفت تْاًوٌؼی ُبی ،هْفهػؿ ٓی چِبؿمبل آ

هبهبیی ثَ  ّظبیفّ اًزبم  ثبلیٌیػؿ ػـٍَ ػاًيزْ ّ هٌظن  ،صْْؿ توبم ّلت، کبهل هطلْة،هِبؿت 

 امت.ػؿ ٓی ػّؿاى ػاًيزْیی مْپـّایقؿ ًظبؿت  ثب ّ هنتملهنتمل، ٍْؿت ًیوَ 

مبل چِبؿم ػّؿٍ کبؿىٌبمی پیْمتَ هبهبیی ثَ کبؿآهْفی ػؿ ػـٍَ اعتَبً ػاؿػ کَ ُؼف آى کنت 

ىبهل  ،ثـًبهَ کبؿآهْفی ػؿ ػـٍَ کبؿىٌبمی پیْمتَ هبهبیی هِبؿت ػؿ اًزبم ّظبیف ؽکـ ىؼٍ امت.

. هؼت ی آهْفىی ارـا هی گـػػثیوبؿمتبى ُبی ػؿهبًی ُب-ثغوّاصؼ آى ػؿ  61ّاصؼ امت کَ  61

هتفبّت اف کبؿآهْفی ُبی مَ مبل اّل  کبؿآهْفی ػؿ ػـٍَىیٍْ ارـای فهبى ُـ ّاصؼ ّ ًیق 

هنئْلیت امت ّ صْْؿ ػاًيزْی ػـٍَ تبثغ مبػت کبؿی پـمٌل ػؿهبًی  امت.تضَیل ػاًيزْیبى 

همـؿات  تبثغای ثب ثیوبؿاى، ُوـاُبى ّ پـمٌل،  اف ًظـ ثـلـاؿی اؿتجبٓبت هٌبمت صـفَ آى ُب

 .امت ثیوبؿمتبى

ثَ هٌظْؿ ُوبٌُگی ّ آالع ؿمبًی ثَ ػاًيزْیبى هبهبیی، امبتیؼ، هنئْلیي ّ کبػؿ ایي ثنتَ آهْفىی 

ف ًضٍْ ارـای ػؿهبًی ػؿ ثیوبؿمتبى ُبی آهْفىی ّاثنتَ ثَ ػاًيگبٍ ػلْم پقىکی کـهبًيبٍ ا

اهیؼ امت کلیَ اػْبی عبًْاػٍ  ىؼٍ امت.تؼّیي ؛ کبؿآهْفی ػؿ ػـٍَ ػاًيزْیبى ثَ ىیٍْ ایٌتـىیپ

ئْلیت ؿّفافقّى ػؿ اهـ اؿتمبی فِین ّ عؼهتگقاؿ ػاًيگبٍ ػلْم پقىکی کـهبًيبٍ ثب اصنبك هن

. اًتظبؿ هی ین ثبىٌؼمالهت ربهؼَ، ػؿ ایي اهـ هِن عْػ ؿا ٍبصت فـآیٌؼ ػاًنتَ ّ ػؿ پیيجـػ آى مِ

 ثِجْػ ارـای ایي ثـًبهَ ثب اؿتمبی چيوگیـ هِبؿت صـفَ ای ػاًو آهْعتگبى هبهبیی، هٌزـ ثَؿّػ 

 گـػػ. عؼهبت اؿایَ ىؼٍ ػؿ صْفٍ مالهت ثَ آصبػ ربهؼَت یفیک

 

 گـٍّ هْلفیي                                                                        
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 هؼوْل طزح ایٌتزػیپػزصَ ُبی آهْسػی هؼزفی 

 

 

 ّادذ 1/2                                  (         5کبرآهْسی در ػزصَ سایوبى طجیؼی ّ غیزطجیؼی )

 ی آهْفىیثیوبؿمتبى ُبثغو اّؿژاًل، فایوبى ّ ثؼؼ اف فایوبى  هذیظ کبرآهْسی:  

 

 
 ّادذ 1/2                                   (       2کبرآهْسی در ػزصَ سایوبى طجیؼی ّ غیزطجیؼی )

 ی آهْفىیثیوبؿمتبى ُبثغو اّؿژاًل، فایوبى ّ ثؼؼ اف فایوبى  هذیظ کبرآهْسی:   

 

 

 

 

 ّادذ 5                                         کبرآهْسی در ػزصَ ثیوبری ُبی سًبى                   

 ی آهْفىیثیوبؿمتبى ُبثغو رـاصی ّ ژًیکْلْژی  هذیظ کبرآهْسی: 

 

 

 
 ّادذ 5             ذ هزاقجت ُبی ّیژٍ                          کبرآهْسی در ػزصَ ًْساداى ًیبسهٌ

 NICUثغو ًْفاػاى ّ  هذیظ کبرآهْسی:  

 
 

 

 ّادذ 5            داری                    جزادی در ثبر -ػزصَ ثیوبری ُبی داخلی کبرآهْسی در

 ی آهْفىیثیوبؿمتبى ُبػاؿای فـػ ثبؿػاؿ ػؿ رـاصی  -ػاعلی  ُبیثغو  هذیظ کبرآهْسی:  

 

 

 

 ّادذ 5                                   کبرآهْسی در ػزصَ هذیزیت ّ کبرثزد آى در هبهبیی         

 ی آهْفىیثیوبؿمتبى ُبی هـثَْٓ ػؿ ػؿهبًگبٍ ُبثغو ُبی فًبى ّ هبهبیی، فایوبى ّ  هذیظ کبرآهْسی:  

 

 

 ّادذ 5     در هبهبیی ّ سًبى     کبرآهْسی در ػزصَ رادیْلْژی ّ طًْْلْژی، الکتزّلْژی

 ی آهْفىی ثیوبؿمتبى ُبّاصؼُبی ؿاػیْلْژی ّ مًْْگـافی  هذیظ کبرآهْسی:
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 در ػزصَ ُبی آهْسػی هؼوْل طزح ایٌتزػیپ یکبرآهْساُذاف 

 ثتْاًذ: دّرٍاًتظبر هی رّد داًؼجْی هبهبیی در طْل 

 آییي ًبهَ ؿفتبؿ ّ پْىو صـفَ ای ػاًيزْیبى ؿا ثَ ْٓؿ کبهل ؿػبیت ًوبیؼ. •

 آىٌب ىْػ.آى ثغو ُبی ّ ُـ یک اف ثیوبؿمتبى، لْاًیي ّ همـؿات صبکن ثـ ثب  •

اٍْل هـثْٓ ثَ اؿتجبٓبت هٌبمت، کؼُبی اعاللی ّ صـفَ ای ؿا ػؿ هضیٔ ثبلیٌی فـاگـفتَ ّ ثَ ًضْ  •

 گیـػ. ثَ کبؿٍضیش 

ّ غیـ  ػؿ هْاؿػ ٓجیؼی هـالجت اف فائْ اف پؾیـه تب تـعیٌهِبؿت ػلوی ّ ػولی الفم ؿا ػؿ  •

 آّؿػ. جَ ػمتٓجیؼی

ؿی ُبی فًبى ّ ًیق هيکالت ًبثبؿّؿی ّ عؼهبت هـثْٓ ثَ ثیوب اؿایَهِبؿت الفم ػؿ تيغیٌ ّ  •

 ؿا کنت ًوبیؼ. آى ُبی هـثْٓ ثَ آهْفه ُباًزبم هيبّؿٍ ّ 

هِبؿت الفم ػؿ تيغیٌ هْاؿػ غیـ ٓجیؼی ػؿ ًْفاػاى ؿا کنت ًوْػٍ ّ تْاًبیی اًزبم هـالجت الفم  •

 آّؿػ. ثَ ػمتّ پـعطـ ؿا ، ثیوبؿمبلن، اف ًْفاػاى 

ّ  آى ُبی ػاعلی ّ رـاصی ػؿ هبػؿاى ثبؿػاؿ ّ ًضٍْ اػاؿٍ هِبؿت الفم رِت تيغیٌ ثیوبؿی ُب •

ًیق ػْاؿُ اصتوبلی ایي ثیوبؿی ُب ثـ هبػؿ ثبؿػاؿ، رٌیي ّ ًْفاػ ّ ًضٍْ پیيگیـی ّ کبُو ایي 

 ّ هيبّؿٍ ُبی الفم ؿا کنت کٌؼ. آهْفه ُباؿایِػْاؿُ تْام ثب 

 کبؿ گیـػ.َ کیفیت عؼهبت هبهبیی ث اؿتمبی، ّ هضیٔ کبؿثِجْػ ىـایٔ ثَ هٌظْؿ اٍْل هؼیـیت ؿا  •

ًیق کبؿثـػ ؿّىِبی پبؿاکلیٌیک ًظیـ ؿاػیْلْژی، مًْْگـافی، ّ فیقیْتـاپی ػؿ هْاؿػ هبهبیی ّ ثب  •

هِبؿت الفم ػؿ کبؿثـػ ػمتگبُِبی هبًیتْؿیٌگ، مًْْگـافی ّ آىٌب ىؼٍ،  ؿّه ُبتفنیـ ًتبیذ ایي 

 ّTENS ػمت آّؿػ.َ ؿا ث 
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 ضزّری ّیژٍ داًؼجْیبى هؼوْل طزح ایٌتزػیپ یآهْسػ یکبرگبٍ ُب

 ثَ ىـس فیـػؿ کبؿگبٍ ُبی آهْفىی  طـس ایٌتـىیپْل گؾؿاًؼًٓلجل اف ىـّع ّ ػؿ ػاًيزْیبى هْظفٌؼ 

ثَ ػؿ لبلت پْؿت فْلیْ اف گـٍّ هبهبیی ػؿیبفت ّ گْاُی هؼتجـ صْْؿ ػؿ کبؿگبٍ ؿا ّ ىـکت ًوْػٍ، 

 ثب ُوکبؿی هـاکق آهْفىی ػؿهبًیّ  اػْبی ُیبت ػلویػٌُؼ.ایي کبؿگبٍ ُب تْمٔ  اؿایَهؼؿك ًبظـ 

  ثـگقاؿ هی ىْػ.

  ػزصَ )ُفتَ آخز ػِزیْر(در قجل اس ػزّع کبرآهْسی 

ىبهل ایوٌی ثیوبؿ ّ عطبُبی هـاکق آهْفىی ػؿهبًی چِبؿ ؿّف)اػتجبؿ ثغيی آىٌبیی ثب کبؿگبٍ -6

مالهت ىغلی،  -صمْق ّ همـؿات ثیوبؿمتبًیاعالق صـفَ ای ّ  -گقاؿه ًْینی -پقىکی

 (ثِؼاىت هضیٔ ّ کٌتـل ػفًْت

 یک ؿّففایوبى ٓجیؼی کبؿگبٍ  -2

 کبؿگبٍ اصیبی ًْفاػ یک ؿّف -3

  ػزصَ در در طْل ثزگشاری  کبرآهْسی 

 ّفتغؾیَ ًْفاػ ثب ىیـ هبػؿ ّ هيبّؿٍ ىیـػُی ػّ ؿ کبؿگبٍ -6

 یک ؿّف( ثب تبکیؼ ثـ اصیبی هبػؿ ثبؿػاؿکبؿگبٍ اصیبی ثقگنبل ) -2

 کبؿگبٍ هؼبیٌبت ثبلیٌییک ؿّف -3

 ػّ ؿّفآىٌبیی ثب ثنتَ ُبی عؼهتی تین مالهت  کبؿگبٍ -4

 )ػزایظ داًؼجْیبى ثزای ّرّد ثَ کبرّرسی در ػزصَ )طزح ایٌتزػیپ 

 کبؿآهْفی ىـٓ الفم ثـای ّؿّػ ثَ ػـٍَ هی ثبىؼ. گؾؿاًؼى کلیَ ّاصؼُبی ًظـی، ػولی ّ 

ػؿك ًظـی ؿا  یکػاًيزْ هی تْاًؼ  ،کبؿّؿفی ػؿ ػـٍَثب ػؿ ُـ ًین مبل تضَیلی ُوقهبى  تجصزٍ:

 ثگؾؿاًؼ. 

  ٍرِت ّؿّػ ثَ کنت ًوـٍ لجْلی اف آفهْى ربهغ هبهبیی )ًظـی ّ ثبلیٌی( ٓجك همـؿات ػاًيکؼ

 ٓـس ایٌتـىیپ ّـّؿی امت.

 اػْبی ُیبت ػلوی ػاًيکؼٍ پـمتبؿی ّ هبهبیی ثَ اًتغبة ىبهل  ،ثـگقاؿ کٌٌؼٍ آفهْى ثبلیٌی تین

 ػاًيگبٍ هی ثبىؼ.ًوبیٌؼٍ هؼبًّت ػؿهبى ّ هؼیـ گـٍّ ّتبییؼ ىْؿای آهْفىی ػاًيکؼٍ 
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 در ػزصَ ُبی آهْسػی هؼوْل طزح ایٌتزػیپتْسیغ ػیفت ُبی داًؼجْ 

 

ف
دی

ر
 

 طبػبت رسیذًتی ثخغ
 تؼذاد

 ػیفت صجخ 

 تؼذاد 

 ػیفت ػصز

 تؼذاد 

 ػیفت ػت

 61 61 61 462  لیجـ ّ فایوبى 5

 3 4 1 89 اّؿژاًل 2

 --- --- 61 16 رـاصی فًبى 9

 --- --- 61 16 هـالجت ُبی ّیژٍ ًْفاػاى* 4

 --- --- 61 16 ػاعلی رـاصی 1

 --- 1 1 16 هؼیـیت هبهبیی 6

 --- --- 61 16 ؿاػیْ لْژی ّ مًْْگـافی 7

 

 دضْر هزثی اًجبم هی ػْد.ثب کبرآهْسی ثخغ هزاقجت ّیژٍ ًْساداى * 
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قًاویه ي مقررات حاکم 

بر کارآمًزی در عرصه                 

 طرح ایىترشیپ( )
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 ًذٍْ اػتغبل داًؼجْیبى در ػزصَ ُبی آهْسػی هؼوْل طزح ایٌتزػیپ

  .هنئْلیت تمنین ّ ُوـاٍ کـػى ػاًيزْیبى ثب پـمٌل ثب هنئْل ثغو هی ثبىؼ 

  ْتذْیل ثیوبر در اثتذای ػیفت ثَ داًؼجْ هوٌْع اطت ثذیِی اطت در پبیبى ػیفت ًیش داًؼج

 ًجبیظتی ثیوبراى را ثَ ػیفت ثؼذی تذْیل دُذ.

  ػ. ًفـ ػاًيزْی ػؿ ػـٍَ ثَ ثغو ػاػٍ هی ىْ 3تب  2ػؿ ُـ کيیک صؼاکخـ 

  ثؼیِی امت ػؿ ثغو ُبی آهْفىی ؿّال آهْفىی مبیـ ػاًيزْیبى ػؿ تـم ُبی هغتلف تضَیلی

 )ثَ غیـ اف ػاًيزْیبى ػـٍَ( هطبثك ثب همـؿات ربؿی اًزبم عْاُؼ پؾیـفت. 

  ْػاًيزْیبى ثَ ؿّه هؼّالؿ ثب پـمٌل ُوـاٍ ىؼٍ ّ الؼاهبت ثبلیٌی هْؿػ ًیبف ثیوبؿاى تْمٔ ػاًيز

 هبی هـثَْٓ اًزبم هی پؾیـػ. ّ تضت ًظبؿت هب

  ػاًيزْیبى هْظف ثَ ثـلـاؿی اؿتجبٓ هٌبمت ثب ثیوبؿاى عْػ ّ پـمٌل ًبظـ عْػ ثْػٍ ّ ُیچ الؼام

 ػؿهبًی ؿا ثؼّى آالع پـمٌل ًبظـ عْػ اًزبم ًغْاٌُؼ ػاػ. 

 ضْاثظ کبرآهْسی در ػزصَ ُبی آهْسػی هؼوْل طزح ایٌتزػیپ

 لی )ٍجش ّ ػَـ( ػؿ ػّ ؿّف پيت مـُن ّ ثیيتـ هوٌْع کبؿآهْفی ػاًيزْ ػؿ ػّ ىیفت هتْا        

 هی ثبىؼ.

  ٔحجت صْْؿ ّ غیبة ػاًيزْ ػؿ ثیوبؿمتبى تْمٔ مبهبًَ صْْؿ ّ غیبة )تبیوکل(  ّ ٓجك ّْاث

 ثیوبؿمتبى عْاُؼ ثْػ.

  لینت کبهپیْتـی صْْؿ ّ غیبة ػاًيزْ ػؿ پبیبى ُـ هبٍ ثـای هؼؿك ًبظـ یب ػاًيکؼٍ اؿمبل

 ىؼ.عْاُؼ 

 .کلیَ فؼبلیت ُبی ػاًيزْ ػؿ ثغو ثبیؼ فیـ ًظـ هنئْل ثغو ٍْؿت گیـػ 

  ػاًيزْیبى رِت امتـاصت یب تغؾیَ ًجبیؼ اف ثغو عبؿد ىًْؼ. ثؼیي هٌظْؿ ػاًيزْیبى هی تْاًٌؼ ثب

ُوبٌُگی هنئْل ثغو اف اتبق امتـاصت پـمٌل امتفبػٍ ًوبیٌؼ )ثـای ٍـف ًبُبؿ، ٍجضبًَ ّ ىبم 

 .ثغو( هنئْلٓجك همـؿات ثیوبؿمتبى ّ ثب ُوبٌُگی 

 ثغو تْمٔ هنئْل ىیفت ثبىؼ. ػاًيزْ ثبیؼ تبثغ ؿّه تمنین کبؿ پـمٌل 
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 ػزح ّظبیف داًؼجْیبى در ػزصَ ُبی آهْسػی هؼوْل طزح ایٌتزػیپ

 اًزبم ػلیك کلیَ تکبلیف هضْلَ ثـ امبك الگ ثْک تضْیل ىؼٍ •

 ػؿ ػـٍَ ُبی آهْفىی هيوْل ٓـس ایٌتـىیپ( Dress Codeکؼ پْىو ػاًيزْیبى )ؿػبیت  •

 دطتیبثی ثَ هْارد سیز اطت:ُذف اس تؼییي ضْاثظ پْػغ ثزای داًؼجْیبى 

 ُبی ػیٌی ّ فـٌُگی ربهؼَ اصتـام ثَ اؿفه •

 آى ُبرلت اػتوبػ هؼػرْیبى ّ آصبػ ربهؼَ رِت ثـلـاؿی اؿتجبٓ هْحـ ّ صـفَ ای ثب  •

 کبػؿ ػؿهبى صـفَ ایای ّ صفع اػتجبؿ ؿػبیت هْافیي صـفَ •

 پیيگیـی اف اًتمبل ػفًْت •

 هْسػی ثبیذ هتذذالؼکل ثْدٍ ّ ػبهل ّیژگیِبی سیز ثبػذ:لجبص داًؼجْیبى جِت ّرّد ثَ هذیظ ُبی آ

امتفبػٍ اف کبؿت ىٌبمبیی هؼتجـ ػکل ػاؿ ثـ ؿّی پْىو، ػؿ ًبصیَ میٌَ موت چپ ػؿ توبم هؼت  •

 صْْؿ ػؿ ثبلیي القاهی امت.

 ػؿ کلیَ ػـٍَ ُبی ثبلیٌی پْىیؼى یًْیفـم ّـّؿی امت.  •

 .غیـ چنجبى ثب آمتیي ثلٌؼ ثبىؼ ؿّپْه مفیؼ ثلٌؼ ثب ّغبهت هٌبمت ػؿ صؼ فاًْ ّ •

ػؿ ثلْک فایوبى پْىیؼى یًْیفـم ) ىبهل همٌؼَ، هبًتْ ّ ىلْاؿ ( مجقؿًگ ٓجك همـؿات ثغو  •

 القاهی امت.

 یًْیفـم ثبیؼ تویق ّ اتْکيیؼٍ ثبىؼ. •

 ػکوَ ُبی ؿّپْه ثبیؼ ُویيَ ثنتَ ثبىؼ.  •

 ؼ گيبػ ّ آفاػ ثبىؼ.ؿّپْه ثبی •

ثیوبؿمتبًی، پْىیؼى ىلْاؿی کَ ػؿ عبؿد اف ثیوبؿمتبى پْىیؼٍ هی ىْػ ثَ هٌظْؿ کٌتـل ػفًْت  •

  )هخل ىلْاؿ ریي( ػؿ ثیوبؿمتبى هوٌْع امت.

ثَ ػالیل ایوٌی، کفو ػاًيزْی هبهبیی ثبیؼ ثنتَ ثْػٍ، ؿاصت ثبىؼ ّ اف پبی ػاًيزْ ػؿ ثـاثـ  •

 ٍؼهبت ّ تـىش هبیؼبت آلْػٍ هضبفظت کٌؼ.

 یوبؿمتبى، ػؿ عبؿد اف هضیٔ ثیوبؿمتبى هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ ًگیـػ.اکیؼا تٍْیَ هی ىْػ کَ کفو ث •

 کفو ثیوبؿمتبى ًجبیؼ ػاؿای ؿًگ ُبی تٌؼ ّ ًبهتؼبؿف ثبىؼ. •

  کفو ثیوبؿمتبى ثبیؼ ثَ ْٓؿ هٌظن تویق ىْػ. •

 پْىیؼى ٌٍؼل، چکوَ ّ کفو پبىٌَ ثلٌؼ ػؿ ثغو هوٌْع امت. •

 ىْػ.ًبعي ُب ثبیؼ تویق، کْتبٍ ّ هـتت ًگَ ػاىتَ  •

 امتفبػٍ اف ًبعي هٌَْػی هزبف ًوی ثبىؼ. •
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 امتفبػٍ اف الک هزبف ًوی ثبىؼ.  •

امتفبػٍ اف ػطـ ّ اػکلي ّ لْمیْى ُبی هؼطـ هی تْاًؼ ثبػج تيؼیؼ تِْع، امتفـاؽ، صوالت آمن ّ  •

 ىْػ، لؾا امتفبػٍ اف ػطـُبی تٌؼ هزبف ًوی ثبىؼ. ػؿ فائْ مبیـ ػالین 

ػمتجٌؼ ّ ُـ گًَْ رْاُـ ػؿ ػمت ُب ثَ ػلیل اًتمبل ػفًْت هوٌْع امتفبػٍ اف اًگيتـ تـاه ػاؿ،  •

 امت. 

 ّطبیل ُوزاٍ:

 ػاًيزْیبى ثبیؼ ُویيَ عْػکبؿ آثی ّ لـهق ّ هؼاػ ّ پبک کي ؿا ثَ ُوـاٍ عْػ ػاىتَ ثبىٌؼ. •

 ػاًيزْیبى ثبیؼ رِت حجت هْاؿػ آهْفىی، یک ػفتـچَ یبػػاىت ثَ ُوـاٍ ػاىتَ ثبىٌؼ. •

 

 :َتْج 

  ٍػاىتي تلفي ُوـاٍ ػؿ ثغو فایوبى هوٌْع امت.ثَ ُوـا 

 .ػؿ مبیـ  ثغو ُب تلفي ُوـاٍ ثبیؼ کبهال ثؼّى ٍؼا ثبىؼ 

  ػؿ ٌُگبم هـالجت اف ثیوبؿ ّ اًزبم ؿّه ُبی ػؿهبًی ّ تيغیَی، ٍضجت کـػى ثب تلفي ُوـاٍ اکیؼا

 هوٌْع امت.

 وبؿ هزبف هی ثبىؼ.ٍضجت کـػى ثب تلفي ُوـاٍ فمٔ ػؿ ىـایٔ اّطـاؿی ّ عبؿد اف اتبق ثی 

 .ٍضجت کـػى ثب تلفي ُوـاٍ ًجبیؼ ثبػج اعتالل ػؿ مکْت ّ آؿاهو ثغو ّ امتـاصت ثیوبؿ ىْػ 

  ُـ گًَْ تَْیـ ثـػاؿی ثَ ُـ هٌظْؿ ّ ثب ُـ ّمیلَ ای ًظیـ تلفي ُوـاٍ ػؿ کلیَ هضیٔ ُبی

 ػؿهبًی هوٌْع امت. 

  ًيزْ صؾف عْاُؼ ىؼ.لبًًْی، ّاصؼ ػا ثؼّى هزْفػؿ ٍْؿت هيبُؼٍ تَْیـ ثـػاؿی 

 .ُـ گًَْ فعن ثبف یب ػفًْی ثبیؼ کبهال تْمٔ پبًنوبى پْىیؼٍ ىْػ 
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 و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک

 ییو ماما یدانشکده پرستار

 

 

 طرح اینترشیپفرم تعهد دانشجویان در 

 

 

 

 

                               ................با شماره دانشجویی ....................  اینجانب                      

            طرح اینترشیپمتعهد می شوم کلیه قوانین و مقررات مربوط به حضور در

 .را دقیقا مطالعه و رعایت نمایم کارآموزی در عرصه

 

 امضاء:                                                

 تاریخ:                                                
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شرح يظایف کارکىان، 

ي  ،مدرس واظر بالیىی

عرصه های در داوشجًیان 

آمًزشی مشمًل طرح 

 ایىترشیپ
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 ػزصَ ُبی آهْسػی هؼوْل طزح ایٌتزػیپدر ّ هبهبیی  یپزطتبر پزطٌلف یػزح ّظب

 آهْسع ّ ًظبرت ثز ػولکزد داًؼجًْقغ  -5

 آىٌب مبفی ػاًيزْ ثب الؼاهبت ؿّتیي ػؿ ثغو ّ هنئْلیت ُبی پـمٌل هبهبیی ػؿ ثغو -

 اؿفىیبثی ػوْهی ػاًيزْ ػؿ پبیبى ُـ ػّؿٍ اف کبؿآهْفی -

ّلْع صْاػث صیي عؼهت صوبیت ّ اًزبم الؼاهبت ػؿهبًی یب تيغیَی، ٓجك ّْاثٔ ػؿ ٍْؿت  -

 هخل آلْػگی ثب مْفى( ثـای ػاًيزْ )

 گْىقػ پـّتکل ُبی کٌتـل ػفًْت ػؿ ثغو، ثب تْرَ ثَ ًیبف ػاًيزْ ثَ هضبفظت اف عْػ ّ مبیـیي -

ّ ًَ ؿّتیي ُبی غیـ  پبمظ ثَ مْاالت ػاًيزْ ّ اٍالس ػولکـػ ّی ٓجك اٍْل امتبًؼاؿػ ) -

 امتبًؼاؿػ(

 بف صـفَ ای ّ هـالجتی ػؿ اعتیبؿ ػاًيزْلـاؿ ػاػى آالػبت هْؿػ ًی -

 ػاػى امتمالل ػول ثَ ػاًيزْ ػؿ ٍْؿت ٍالصؼیؼ ّ اٍالس عطبُبی ػولکـػی ّی  -

 رفتبر ثب داًؼجْ:ًقغ دوبیتی  -2

 ایزبػ هضیٔ آهْفىی عْىبیٌؼ، ثؼّى اّطـاة، هطوئي، ایوي ّ آؿاهجغوصوبیت اف ػاًيزْ ّ  -

 ایزبػ رْی ٍویوی ّ پؾیـا ثـای ػاًيزْ -

ثـعْؿػ اصتـام آهیق ثب ػاًيزْ ، ثَ ػٌْاى ُوکبؿ آیٌؼٍ ّ صفع ىبى اّ ثَ ػٌْاى ػْْی اف تین  -

 هـالجت مالهت

 ارتٌبة اف ىْعی ُبی عبؿد اؿ ػـف هضیٔ کبؿی -

 ارتٌبة اف تونغـ یب ثی اصتـاهی ثَ ُـ ػٌْاى ثَ ػاًيزْ -

 :الگْی داًؼجْ ًقغ -3

 ثَ ػٌْاى یک هٌجغ آالػبتی هِن، ثب تزـثَ ّ هؼتجـ ػؿ ؿاثطَ ثب ػولکـػ ایوي ّ ثب کیفیت  -

 ثَ ػٌْاى یک الگْی ؿفتبؿی، ػلوی ّ اعاللی ػؿ ػولکـػ صـفَ ای -

 ثب دفع راسداری( ثَ هزثی ارػذ یب داًؼکذٍ گشارع ّضؼیت ُبی غیز هؼوْل ) -4

 گقاؿه هْاؿػ تغلف ػاًيزْ  -

 ی یب ؿّاًی غیـ ٓجیؼی ػاًيزْ گقاؿه ّّؼیت ُبی رنوبً -

 گقاؿه مْء ؿفتبؿ صـفَ ای ّ یب لَْؿ ػاًيزْ کَ هوکي امت هٌزـ ثَ الؼاهبت لبًًْی گـػػ  -

 گقاؿه هْاؿػ ًمِ لْاًیي ّ همـؿات ثیوبؿمتبى یب ثغو تْمٔ ػاًيزْ -
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 ػزح ّظبیف هذرص داًؼکذٍ در ػزصَ ُبی آهْسػی هؼوْل طزح ایٌتزػیپ

 آهْسػی داًؼکذٍ ثب اُذاف هزاقجتی ثیوبرطتبى ُبی آهْسػیُوبٌُگ طبسی اُذاف  -5

 پـمتبؿی هؼیـ عؼهبت اؿایَ اثالؽ ثـًبهَ ػاًيزْیبى ثَ ػفتـ -

 ُوبٌُگی ثب هؼیـیت پـمتبؿی ػؿ مطْس هغتلف ػؿ ؿاثطَ ثب آهْفه ّ اؿایَ عؼهت ػاًيزْیبى -

 ّهبهبیی ّ ثیوبؿمتبىتجبػل ّ اًتمبل آالػبت هـتجٔ ثب کبؿآهْفی ػـٍَ ثیي ػاًيکؼٍ پـمتبؿی  -

ُوبٌُگی ّ ثـگقاؿی ػّؿٍ ُبی هغتلف آهْفىی ّ ُوبٌُگی ثـصنت ّـّؿت رِت ىـکت  -

 ػاًيزْیبى  

 ت ثز ػولکزد داًؼجْی هبهبییًظبر -2

 پیگیـی صْْؿ ّ غیبة ػاًيزْ ٓجك ثـًبهَ ثغو -

 ًظبؿت ثـ ؿػبیت لْاًیي ّ ّْاثٔ ثیوبؿمتبى تْمٔ ػاًيزْ -

 ػولکـػ ػاًيزْ  ػؿ هْؿػثغو هنئْل  اف ػؿیبفت گقاؿه هبُیبًَ -

 اؿفىیبثی ػلوی ػاًيزْ ثـ امبك ػؿیبفت کبؿپْىَ اف ػاًيزْ -

 رفتبر ثب داًؼجْ -3

 ثـعْؿػ اصتـام آهیق ثب ػاًيزْ ّ صفع ىبى اّ ثَ ػٌْاى ػْْی اف تین هـالجت مالهت -

 ارتٌبة اف تونغـ یب ثی اصتـاهی ثَ ُـ ػٌْاى ثَ ػاًيزْ -

 صـکبت یب الفبظ تضمیـ آهیق یب تُْیي آهیق ثَ ػاًيزْارتٌبة اف اثـاف ُـ گًَْ  -

 ػؼم اػوبل تِؼیؼ یب عيًْت ثَ ػاًيزْ -

صوبیت ّ پیگیـی اًزبم الؼاهبت ػؿهبًی یب تيغیَی، ٓجك ّْاثٔ، ػؿ ٍْؿت ّلْع صْاػث صیي  -

 هخل آلْػگی ثب مْفى( عؼهت ثـای ػاًيزْ )

 ًقغ الگْی داًؼجْ: -4

 تزـثَ ّ هؼتجـ ػؿ ؿاثطَ ثب ػولکـػ ایوي ّ ثب کیفیت  ػؿهبًی ثَ ػٌْاى یک هٌجغ آالػبتی هِن، ثب -

 ثَ ػٌْاى یک الگْی ؿفتبؿی، ػلوی ّ اعاللی ػؿ ػولکـػ صـفَ ای -

 الگْی ًمو ثـای یبػگیـی ّ ػولکـػ هجتٌی ثـ ىْاُؼ -

 آهْسع ثَ داًؼجْ: -1

 ػؿ ًظـ ػاىتي اُؼاف کبؿآهْفی ػـٍَ -

 لکـػ ّی ٓجك اٍْل امتبًؼاؿػ ؿاٌُوبیی ّ پبمظ ثَ مؤاالت ػاًيزْ ّ اٍالس ػو -

 لـاؿ ػاػى آالػبت هْؿػ ًیبف صـفَ ای ّ هـالجتی ػؿ اعتیبؿ ػاًيزْ -
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 پیگیزی ّضؼیت ُبی غیز هؼوْل: -1

 ًظبؿت ػّؿٍ ای ثـ ػولکـػ ػاًيزْ -

 پیگیـی گقاؿه هْاؿػ تغلف ػاًيزْیی )ثب صفع ؿافػاؿی(  -

 فع ؿافػاؿی( پیگیـی ّّؼیت ُبی رنوبًی یب ؿّاًی غیـ ٓجیؼی ػاًيزْ )ثب ص -

پیگیـی مْء ؿفتبؿ صـفَ ای ّ یب لَْؿ ػاًيزْ کَ هوکي امت هٌزـ ثَ الؼاهبت لبًًْی گـػػ )ثب  -

 صفع ؿافػاؿی(

 پیگیـی هْاؿػ ًمِ لْاًیي ّ همـؿات ثیوبؿمتبى یب ثغو تْمٔ ػاًيزْ )ثب صفع ؿافػاؿی( -
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 عرصه: یان مامایی در کارورزیف دانشجویشرح وظا

 

 :ش مددجویو پا یبررس

 مددجو یستم هایس یبررس -

 فیزیکی مددجو نه یمعا -

 فشارخون و ثبت آن یریاندازه گ -

 مارینبض، تنفس و درجه حرارت ب یریاندازه گ -

 معاینه واژینال -

 انقباضات دردناک رحمی   یبررس -

 عاتیش جذب و دفع مایو پا یریاندازه گ -

 FHR یبررس -

 پوست )رنگ، حرارت، رطوبت، تورگور( یاتیعالئم ح یبررس -

 یادم از نظر وسعت و گوده گذار یبررس -

 (GCS) یاریو سطح هوش (AVPU)یسطح پاسخده یبررس -

 (ماریا پس رفت بیش رفت ی)پ یج دارودرمانینتا یبررس -

 مددجو بررسی گروه خونی -

 بررسی نتایج آزمایشات درخواستی -

 ر:یه به شرح زیاول یمراقبت ها یاجرا

 و زایمان رش مددجو در بخش لیبریپذ -

 و زایمان ص مددجو از بخش لیبریترخ -

 گرفتن شرح حال  در بدو ورود -

 انجام معاینات فیزیکی اولیه -

 پذیرش انجام مانورهای لئوپلد هنگام -

 گرفتن عالیم حیاتی اولیه -

  FHRکنترل  -

 در زمان پذیرش انجام معاینه واژینال -

 :هیاول یمراقبت ها ینظارت بر اجرا

 ماریآماده کردن تخت ب -

 تعویض لباس بیمار در صورت لزوم -

 ه از راه دهانیتغذ -

 ماریدفع ب یاز هایبه ن یدگیرس -

 انجام انما در صورت لزوم -

 شیو در صورت لزوم انجام -
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 :یجسمان یمراقبت ها

 استقرار در بخش لیبر مددجو برای یآماده ساز -

 مددجو در پوزیشن مناسب قرار دادن -

 یانواع روش ها یاجرا یمددجو برا یآماده ساز -

 یصیتشخ

 خارجی یا داخلی جنین انجام مانیتورینگ -

 مادر و جنین بالفاصله بعد از کنترکشن ها کنترل -

 مراقبت از مثانه مادر -

 انجام  صحیح پرپ و درپ  -

 نهیه پریو مراقبت از ناح یبررس -

 نوزاد پس از تولد گرم نگه داشتن -

 معاینه فیزیکی نوزاد پس از تولد -

 بررسی ارتفاع رحم پس از زایمان -

 انواع ماساژ در لیبر -

 همجوار کردن مادر و نوزاد جهت شیردهی -

 انجام یک فرآیند مراقبتی توسط هر دانشجو -

 مراقبت از محل عمل   -

 

 :مامایی یجرهایپروس یاجرا

 یطیمح یدهایاز ور یریرگ گ -

 کروستیم قطرات سرم و میتنظ            -

افاسمان، استیشن،   )دیالتاسیون،معاینه واژینال            -

موقعیت سرویس وضعیت کیسه آب و تا حدی معاینه پوزیشن، 

 (لگن

 یژن درمانیانواع اکس           -

  اینداکشن -

 آمنیوتومی -

 ونیم پمپ انفوزیتنظ -

 بی حسی اپی زیوتومی -

 ترمیم اپی زیوترمی           -

 ترمیم پارگی           -

 ون خونیترانسفوز           -

 انجام زایمان            -

 رسیدگی به وضعیت نوزاد  -

 تحریک تنفس( -) تعیین نمره آپگار             

 ساکشن نوزاد -

 کالمپ بند ناف نوزاد -

 زایمان جفت و معاینه کامل آن  -

خروجی دستی جفت و بررسی داخل رحم  -

 4درمرحله

 خونریزی پس از زایمان کنترل -

 ماساژ رحمی پس از زایمان            -

 یانواع سونداژ ادرار -

 یویر یقلب یایاح -

 رگ گیری نوزاد           -

 احیای نوزاد           -
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 :یشگاهیآزما یه نمونه هایته

 خون           -

 تست فرن -

 ادرار )ساده و کشت(           -

 ند ناف نوزادنمونه خون ب           -

 مدفوع ) ساده و کشت (           -

 یانیخون شر -

 کشت از زخم -

 کشت خون           -

 نمونه خون نوزاد           -

 

 :ییدستورات دارو یاجرا

ق یا از طری یدهان ) یخوراک یدادن دارو     -
 گاواژ(

 ID,SC,IM,IVق دارو به صورت یتزر      -

 یسرم درمان      -

 رکتال( نال، یواژ اف )یش یگذار یجا      -

 نوزاد Kتزریق ویتامین        -

 یپوست یاستفاده از داروها       -

 انواع آروماتراپی       -

 نوزادانجام واکسیناسیون       -

 تجویز انتونوکس      -

 ییرات و عوارض دارویتاث یبررس     -

 مار:یآموزش به ب

 صیآموزش به مددجو و وابستگان او هنگام ترخ       -            رشیپذ ه به مددجو در زمانیآموزش اول -

 مراقبت از نوزاد حین ترخیص آموزش       -                       ین بستریآموزش به مددجو ح -

 یا کتابچه آموزشیه پمفلت یته        -                   آموزش شیردهی و تنطیم خانواده -

 :یروان یمراقبت ها

 پرخاشگر یمراقبت از مددجو      -ی      و با مددجو و وابستگان یارتباط درمان یبرقرار -

 آموزشهای الزم و حمایت عاطفی مادر ارائه      -                   وی پاسخ به سئواالت زائو یا همراهان -

 هتباط و آموزش با خانوادبرقراری ار        -                              انجام ارزیابی روانی مددجو -

 :یسیگزارش نو

 صیتشخ یش هایرات آزماییق تغیگزارش دق -ند                     یبر مراحل فرا یمبتن یسیگزارش نو -

 یج مداخالت دارویق نتایگزارش دق   -                          یاتیرات عالئم حییق تغیگزارش دق -

 گزارش وضعیت نوزاد پس از زایمان -

 خود راهبر: یریادگیو  یخودآموز

 ویف محوله در قالب پورتفولیه تکالیق کلیانجام دق -
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 در ػزصَ ُبی آهْسػی هؼوْل طزح ایٌتزػیپ:داًؼجْ  یبثیارسػ ًذٍْ

 یبثیارسػ تْسیغ ًوزٍ ّاصؼ ّادذ ًبم

 1 فایوبى ٓجیؼی ّ غیـٓجیؼی 

 ػؿٍؼ  21هنئْل ثغو اّؿژاًل  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  31هنئْل ثغو لیجـ ّ فایوبى  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ 61هنئْل ثغو پل اف فایوبى  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ 61کبؿپْىَ ػاًيزْ  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  1اؿفىیبثی مْپـّایقؿ آهْفىی 

 ػؿٍؼ  61اؿفىیبثی هؼؿك ًبظـ 

 6 هؼیـیت ّ کبؿثـػ آى ػؿ هبهبیی 
 ػؿٍؼ 41اؿفىیبثی هـثی 

 ػؿٍؼ  31کبؿپْىَ ػاًيزْ  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  61اؿفىیبثی مْپـّایقؿ آهْفىی 

 ػؿٍؼ  21اؿفىیبثی هؼؿك ًبظـ 

 6 ثیوبؿی ُبی فًبى 
 ػؿٍؼ  11هنئْل ثغو رـاصی   یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  21کبؿپْىَ ػاًيزْ  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  61اؿفىیبثی مْپـّایقؿ آهْفىی 

 ػؿٍؼ  21اؿفىیبثی هؼؿك ًبظـ 

ًْفاػاى ًیبفهٌؼ هـالجت ُبی 

 ّیژٍ 
6 

 ػؿٍؼ  NICU 11هـثی ثغو ًْفاػاى ّ  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  31کبؿپْىَ ػاًيزْ  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  1اؿفىیبثی مْپـّایقؿ آهْفىی

 ػؿٍؼ  61اؿفىیبثی هؼؿك ًبظـ  

رـاصی ّ ثیوبؿی ُبی ػاعلی 

 ػؿ ثبؿػاؿی 
6 

 ػؿٍؼ  11ثغو  ػاعلی ّ رـاصی  ونئْلیبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  31کبؿپْىَ ػاًيزْ  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  1اؿفىیبثی مْپـّایقؿ آهْفىی

 ػؿٍؼ  61اؿفىیبثی هؼؿك ًبظـ  

ؿاػیْلْژی ّ مًْْلْژی، 

 الکتـّلْژی ػؿ هبهبیی ّ فًبى 
6 

 ػؿٍؼ 11ثغو ؿاػیْلْژی  ونئْلیبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  31کبؿپْىَ ػاًيزْ  یبثیاؿفى

 ػؿٍؼ  1اؿفىیبثی مْپـّایقؿ آهْفىی

 ػؿٍؼ  61اؿفىیبثی هؼؿك ًبظـ  
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 کبرّرس گزاهی

 
ثـگقاؿی کبؿآهْفی ػؿ ػـٍَ ثَ ٍْؿت ایٌتـىیپ ثب ُؼف تنِیل گؾؿ اف هـصلَ ػاًيزْیی ثَ 

ؼ امت ػؿ یاه امت.هـصلَ ای کَ ػاًو آهْعتَ  پـمتبؿی ّ هبهبیی هنتمل ػول هی کٌؼ ٓـاصی ىؼٍ 

 یّ ػول یؼ ثـای اؿتمبء مالهت هؼػرْیبى ّ افقایو ٍالصیت ػلویثتْاً ػّؿٍ كبؿّؿفی ػؿ ػـٍَ

 ؼ.یعْػ كْىب ثبى

 

 قجل اس ّرّد ثَ ثخغ هْارد سیز را هطبلؼَ ًوبییذ:

لطفب کلیَ فؼبلیت ُبی آهْفىی عْػ ؿا ٓی ػّؿٍ کبؿّؿفی ػؿ ایي ػفتـچَ حجت ّ یب پیْمت   -

 ًوبییؼ.

 زبم پـّمیزـُبی اًزبم ىؼٍ ؿا ثَ تبییؼ ًبظـ ثـمبًیؼ.اً -

 ػفتـچَ عْػ ؿا ػؿ پبیبى ػّؿٍ پل اف تکویل ثَ هؼیـ گـٍّ تضْیل ػُیؼ. -

ىیفت  9مبػتَ ّ  61ىیفت کبؿی )ٍجش ّ ػَـ  61ّاصؼ هؼبػل  1/2 هذت کبرّرسی: -

 ىت(. ػّ ىیفت ثـای ىـکت ػؿ کبؿگبٍ ُب کنـ هی ىْػ.

 ثـًبهَ تؼییي ىؼٍ ّ ثَ هْلغ ثبىؼ.صْْؿ ػؿ ىیفت ُب ٓجك  -

 هنئْل مْپـّایقؿ اف کتجی هزْف كنت ثب فمٔ ٍـفب عبً ىـایٔ ػؿ وبؿمتبىیث اف عـّد -

 .ثبىؼ هی همؼّؿ ىیفت

 ىیفت ػؿ صْْؿ اهکبى ػؼم یب ّ ربثزبیی ُـگًَْ. ثبىیؼ ًوی غیجت ثَ هزبف ػّؿٍ ْٓل ػؿ -

 ًیق ّلت امـع ػؿ ّ گیـػ ٍْؿت ثغو هنئْل یب مْپـّایقؿ ُوبٌُگی ثب ثبینتی ثیوبؿی ػلیل ثَ

 .گـػػ رجـاى

 ػؿ عًَْ هنبئل هـثْٓ ثَ کبؿآهْفی ثب هـثی ًبظـ ّ اػْبی گـٍّ توبك ثگیـیؼ. -
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  گقاؿه هْؿػ، ثبفاًؼیيی، یبػگیـی اف ؿاًؼُبی ثبلیٌیتکبلیف دّرٍ: 

 

مبعتبؿیبفتَ ػیٌی،  ػاپل، کبؿ ثبلیٌی ّ فؼبلیت ُبی آهْفىی،  آفهْى ًذٍْ ارسػیبثی :   

ػؿرَ )هـثی،  311گقاؿه یک هْؿػ ثیوبؿی، ثبفاًؼیيی/صکبیت ثبلیٌی،  اؿفىیبثی 

  پـمٌل/هنئْل ثغو/ مْپـّایقؿ، ثیوبؿ/ُوـاٍ، ُوتبیبى/عْػاؿفیبثی(،

 

یب هيبُؼٍ هنتمین هِبؿت ُبی ػولی )پـّمیزـُب(. صؼالل ػّ هْؿػ هـثی ( DOPSداپض ) -

  ف چک لینتًبظـ ثب امتفبػٍ ا

 

 اینتگبٍ  هْاؿػ فیـ اؿفیبثی هی گـػػ: 62تب  9ػؿ  -( OSCEآطکی)  -

*. آهْفه ثَ ثیوبؿ  *.. پـّمیزـُبی ؿایذ هبًٌؼ هؼبیٌَ ّاژیٌبل، هبًْؿُبی لئْپْلؼ، کٌتـل  

لیجـ، اًزبم فایوبى، هؼبیٌَ ًْفاػ، فایوبى رفت، هؼبیٌَ رفت، اًزبم اپی فیْتْهی، تـهین اپی 

 ّ پبؿگیِب، اًزبم ثیضنی، هؼبیٌَ کبًبل فایوبى، هبمبژ ؿصوی ّ کٌتـل عًْـیقیفیْتْهی 

*.. گقاؿه ًْینی، *.. تيغیٌ افتـالی، تيغیٌ فهبى ثنتـی ّ فایوبى*.. مٌبؿیْی    

هيکالت ىبیغ. *..  تٌظین مـم ّ هضبمجَ ػّف ػاؿّ، تفنیـ آفهبیيبت ؿایذ ػؿ ثغو، *.. اعؾ 

 ٔ هغتلف ىـس صبل اف  ثیوبؿ ثب ىـای

 

 ػؿ ىؼٍ آهْعتَ اٍْل هطبثك ّ ىیٍْ ثِتـیي ثَ اینتگبٍ ُـ ػؿ تب ثبىیؼ لبػؿ ؿّػ هی اًتظبؿ

 .ًوبییؼ ؿفتبؿ کتبة،
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 ًبم ّ ًبم خبًْادگی:                                                               ػوبرٍ داًؼجْیی

 

 ثبرداری ّ سایوبىدر ّادذ گذارًذٍ ػذٍ ُبی ػیفت  ثجت 

 

 

 

 

 

 ػت ػصز صجخ تبریخ ًبم ثخغ ردیف

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
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 داًؼجْییًبم ّ ًبم خبًْادگی:                                                               ػوبرٍ 

 

 جزادی سًبىثجت  ػیفت ُبی گذارًذٍ ػذٍ در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػت ػصز صجخ تبریخ ًبم ثخغ ردیف

1.          

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
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 ػوبرٍ داًؼجْیی                                            ًبم ّ ًبم خبًْادگی:                   

 

 ثجت  ػیفت ُبی گذارًذٍ ػذٍ در ّادذ هزاقجت ُبی ّیژٍ ًْساداى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف

 

 ػت ػصز صجخ تبریخ ًبم ثخغ

1.          

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
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 ًبم ّ ًبم خبًْادگی:                                                               ػوبرٍ داًؼجْیی

 

 ثجت  ػیفت ُبی گذارًذٍ ػذٍ در ّادذ داخلی جزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف

 

 ػت ػصز صجخ تبریخ ًبم ثخغ

1.          

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
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 ًبم ّ ًبم خبًْادگی:                                                               ػوبرٍ داًؼجْیی

 

 ثجت  ػیفت ُبی گذارًذٍ ػذٍ در ّادذ هذیزیت هبهبیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف

 

 ػت ػصز صجخ تبریخ ًبم ثخغ

1.          

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
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 ًبم ّ ًبم خبًْادگی:                                                               ػوبرٍ داًؼجْیی

 

 ُبی گذارًذٍ ػذٍ در ّادذ رادیْلْژی ّ طًْْگزافی ثجت  ػیفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ردیف

 

 ػت ػصز صجخ تبریخ ًبم ثخغ

1.          

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

11.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
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 برگه ثبت فعالیت ها

 = عذم اًجبم(1= ضعیف، 2=هتَسط، 3=خَة، 4= خیلی خَة،  5ٍ تعییي کیفیت کبر  ًبظرتَسط  تبییذ) 
 کیفیت نحوه انجام 

 

 مشاهده  کمک مستقل 
 

 + کیفیت کار ناظرتوسط  تایید رخ نداد.

 

      اًجبم هبًَرّبی لئَپَلذ

      

      ٍریذی ٍ هبیعبت سرم تسریك 

      تسریك عضالًی یب ٍریذی

      

      کٌترل عالئن حیبتی

      

      هعبیٌِ ٍاشیٌبل 

      

      رسن پبرتَگراف

      

      کٌترل اًمببضبت

      

      هثبًِ سًَذاش 

      

      اًجبم ایٌذاکشي

      

      اًجبم زایوبى

      اًجبم اپی زیَتَهی

      اًجبم بی حسی

      ترهین اپی زیَتَهی

      

      هعبیٌِ ًَزاد ٍ تعییي ًورُ آپگبر

      احیبی ًَزاد

      

      خرٍج جفت

      هعبیٌِ جفت

      

      هبشبش رحوی

      کٌترل کبًبل زایوبى

      

      هرالبت پس از زایوبى

      ارائِ آهَزشْبی الزم
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  برگه ثبت فعالیت ها

 = عذم اًجبم(1= ضعیف، 2=هتَسط، 3=خَة، 4= خیلی خَة،  5ٍ تعییي کیفیت کبر  ًبظرتَسط  تبییذ)
 کیفیت نحوه انجام 

 

 مشاهده  کمک مستقل 
 

 + کیفیت کار ناظرتوسط  تایید رخ نداد.

 

      اًجبم هبًَرّبی لئَپَلذ

      

      ٍریذی ٍ هبیعبت سرم تسریك 

      تسریك عضالًی یب ٍریذی

      

      کٌترل عالئن حیبتی

      

      هعبیٌِ ٍاشیٌبل 

      

      رسن پبرتَگراف

      

      کٌترل اًمببضبت

      

      هثبًِ سًَذاش 

      

      اًجبم ایٌذاکشي

      

      اًجبم زایوبى

      اًجبم اپی زیَتَهی

      اًجبم بی حسی

      ترهین اپی زیَتَهی

      

      هعبیٌِ ًَزاد ٍ تعییي ًورُ آپگبر

      احیبی ًَزاد

      

      خرٍج جفت

      هعبیٌِ جفت

      

      هبشبش رحوی

      کٌترل کبًبل زایوبى

      

      هرالبت پس از زایوبى

      ارائِ آهَزشْبی الزم
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 برگه ثبت فعالیت ها
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  برگه ثبت فعالیت ها
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  برگه ثبت فعالیت ها
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  Reflective Thinking  /ببزاًذیشی

 

. ػُؼ هی ؿط ثبلیٌی هضیٔ ػؿ کَ امت اهْؿی ثـ تبهل ّ تفنیـ ایٌزب ػؿ ثبفاًؼیيی اف هٌظْؿ

 ػؿمی گـفتیؼ، یبػ ؿا چیقی ّ ىؼ ایزبػ تبى ثـای مْال ّ کـػیؼ تبهل آى ثبؿٍ ػؿ ىوب کَ ؿّیؼاػُبیی

 تزـثیبت اف هْؿػ 4 ىْػ هی تٍْیَ. ثٌْینیؼ ؿا ثْػ، ثـایتبى ای تْرَ لبثل تزـثَ گـفتیؼ، آى اف

 . ثٌْینیؼ ؿا عْػ

 . ایؼ ىؼٍ هـتکت کَ ثبىؼ ثبلیٌی عطبُبی ثَ هـثْٓ ثبینت هی آى هْؿػ یک صؼالل

 افتبػ؟ اتفبلی چَ. 6

 ثْػ؟ چَ افکبؿتبى ّ اصنبمبت. 2

 ثْػ؟ چَ تزـثَ ایي ثؼ ّ عْة. 3

 گـفتیؼ؟ هْلؼیت ایي اف ػؿمی چَ. 4

 ػُیؼ؟ اًزبم تْاًنتیؼ هی ػیگـی کبؿُبی چَ. 1

 کـػ؟ عْاُیؼ چَ ثیفتؼ اتفبق ػّثبؿٍ اگـ. 1
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 گشارع هْرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عًْـیقی پل اف فایوبى ّ الؼاهبت الفم هؼـفی هْؿػ: هثبل: 

ػٌْاى گقاؿه هْؿػ، ًابم ػاًيازْ، ایویال ّ تلفاي، ًابم ثیوابؿ، ىاوبؿٍ پـًّاؼٍ ّ آالػابت توابك ثاب  صفذَ اّل:

 ثیوبؿ )ثـای پیگیـی ُبی ثؼؼی(،

 

 : اُویت هيکل ّ هیقاى ثـّف یب ىیْع آى ّ ىـصی ػؿ ثبؿٍ ثیوبؿی، چـایی اًتغبة هْؿػ صفذَ دّم: هقذهَ

 

رؼااَ، تيااغیٌ اّلیااَ، تيااغیٌ لطؼاای، تيااغیٌ ُاابی : اف ىااکبیت ثااَ ٌُگاابم هـاصفففذَ طففْم: هؼزفففی هففْرد

، الؼاهبت ػؿهبًی ّ هـالجتی ّ آفهبیيبت ّ گـافی ُب ثَ ُوـاٍ تّْیش ػؿ ثبؿٍ ٓجیؼای ّ یاب غیـٓجیؼای افتـالی

وبؿ یث ییذ آى ؽكـ ىْػ. مـًْىت ًِبیٍْؿت گـفتَ ثَ آى اىبؿٍ ّ ًتب یثْػى، ًتبیذ ػؿهبى یؼٌی اگـ هؼاعلَ ا

 كبهل هْؿػ. یـیگیبى ىْػ؛ پیث

 

اىبؿٍ ثَ ًکبت لبثل تْرَ ػؿ هْؿػ هؼـفی ىؼٍ ّ ثـعی اف هطبلؼبت هيبثَ کَ ػؿ کياْؿ اًزابم  صفذَ چِبرم:

( یااب یبفتااَ ُاابیی اف هٌاابثغ عاابؿری )ػؿ ایااي لنااوت اف ّة ماابیت ُاابی هؼتجااـ SIDىااؼٍ اماات )ایااـاى هااؼکل ّ 

 )ایویذیظي، پبة هذ( امتفبػٍ ىْػ

 

 ًکبت یبػگیـی ایي گقاؿه: هِن تـیي صفذَ ًتیجَ گیزی

 

 ػؿ ٍْؿت لقّم اف ُوکبؿی عبًْاػٍ ّ پـمٌل ّ یب پقىک هـثَْٓصفذَ تقذیز ّ تؼکز: 

 

ؽکـ ػلیك هٌبثغ ّ ؿػبیت ًکبت آئیي ًگبؿه ٓجك ػماتْؿالؼول ًّکاّْؿ ّاـّؿی امات. صاؼالل صفذَ هٌبثغ: 

ـاى هاؼکل ّ پابة هاؼ ًیاق اماتفبػٍ ىو هٌجغ ًیبف امات. ػاالٍّ ثاـ کتابة اف هٌابثؼی هبًٌاؼ همابالت هْراْػ ػؿ ایا

 ىْػ. فبیل همبالت هْؿػ امتفبػٍ،پیْمت ىًْؼ.

 

 گقاؿه هْؿػ هی ثبینت تبیپ ىؼٍ ُوـاٍ ثب فبیل ُب تضْیل ػاػٍ ىْػ. 

http://jouybari.blogfa.com/post-4694.aspx
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 ایذ گزفتَ یبد تجزثَ ثبلیٌی اس کَ هِوی ًکبت

 شیفت ٍ بخش. آیب ایي یبدگیری ّب بب اصَل علوی اًطببق دارد؟  هَرد یبدگیری از پرسٌل هبهبیی بب رکر 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًبم پسشک ٍ شیفت ٍ بخش هَرد از ٍیسیت ّبی پسشک بب رکر 6
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 DOPS داپض  ارسیبثی فزم

 ًبم خبًْادگی..................                                    ًبم........                        آسهْى ػًْذٍ:    

 هذل آسهْى:  ثخغ ...                                                                      پزّطیجز هْرد ارسیبثی: ...... 

 آسهْى ػًْذٍ تب کٌْى چٌذ ثبر ایي پزّطجْر را اًجبم دادٍ اطت؟

 0                     5- 4                  5 - 3                     50 + 

   سیبد هتْطظ کن درجَ طختی پزّطیجز

پبئیي تز  هؼیبرُبی ارسیبثی

اس دذ 

 اًتظبر

دذ 

 هزسی

دردذ 

 اًتظبر

ثبالتز اس 

دذ 

 اًتظبر

ثذّى 

 ًظز

      اطالع اس اًذیکبطیْى ُب ّ تکٌیک پزّطیجز        

      اخذ رضبیت ثیوبر   

      اجزای پزّطیجزهزدلَ آهبدگی قجل اس 

      آراهجخؼی هٌبطت قجل اس پزّطیجز )در صْرت لشّم(   

      رػبیت ػزایظ اطتزیل

      تْاًبیی تکٌیکی       

      درخْاطت کوک در صْرت ًیبس

      اقذاهبت ثؼذ اس اًجبم پزّطیجز 

      هِبرتِبی ارتجبطی 

      رفتبر دزفَ ای ّ تْجَ ثَ ثیوبر

      هِبرت کلی در اًجبم پزّطیجز 

 لطفب ًقبط قْت ّ ًقبط ضؼف کبرّرس  ّ یب ُزگًَْ پیؼٌِبد ثزای ثِجْد ػولکزد ّی را در ایي هذل ثجت کٌیذ:

 تبریخ ارسیبثی:

 آسهًْگز:                              ًبم......... ًبم خبًْادگی....................

 

 

 

 ثخغ هظئْل: ارسػیبثی فزم
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 ّؼیف  هتْمٔ عْة ػوْهی

    صزبة ّ ثِؼاىت فـػی

    ّؿّػ ّ عـّد ثَ هْلغ 

    هنئْلیت پؾیـی

    اؿتجبٓ ٍضیش ّ هٌبمت ثب ػیگـاى )پـمٌل، ثیوبؿ ّ عبًْاػٍ، ًبظـ(

    تخصصی

    کتجی( -. گقاؿه ػُی )ىفبُی6

    . تْاًبیی اًزبم پـّمیزـُبی ػؿهبًی هـالجتی2

    کبؿثـػ ىیٍْ ٍضیش ػاؿّ ػؿهبًی . تْاًبیی3

    . تْاًبیی کبؿثـػ ىیٍْ ٍضیش مـم ػؿهبًی ّ تـاًنفْفیْى عْى4

    . تْاًبیی ؿفغ ًیبفُبی هـالجتی هؼػرْ )رنوی، ؿّاًی، .......(1

    . تْاًبیی پؾیـه ثیوبؿ1

 :  ارسیبثی کلی

 

 ثخغ پزطٌل: ارسػیبثی فزم

 ّؼیف  هتْمٔ عْة ػوْهی

    ثِؼاىت فـػیصزبة ّ 

    ّؿّػ ّ عـّد ثَ هْلغ 

    هنئْلیت پؾیـی

    اؿتجبٓ ٍضیش ّ هٌبمت ثب ػیگـاى )پـمٌل، ثیوبؿ ّ عبًْاػٍ، ًبظـ(

    تخصصی

    کتجی( -. گقاؿه ػُی )ىفبُی6

    . تْاًبیی اًزبم پـّمیزـُبی ػؿهبًی هـالجتی2

    . تْاًبیی کبؿثـػ ىیٍْ ٍضیش ػاؿّ ػؿهبًی3

    . تْاًبیی کبؿثـػ ىیٍْ ٍضیش مـم ػؿهبًی ّ تـاًنفْفیْى عْى4

    . تْاًبیی ؿفغ ًیبفُبی هـالجتی هؼػرْ )رنوی، ؿّاًی، .......(1

    . تْاًبیی پؾیـه ثیوبؿ1

 : ارسیبثی کلی

 

 خْدارسیبثی: ارسػیبثی فزم
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 ّؼیف  هتْمٔ عْة ػوْهی

    صزبة ّ ثِؼاىت فـػی

    ّؿّػ ّ عـّد ثَ هْلغ 

    هنئْلیت پؾیـی

    اؿتجبٓ ٍضیش ّ هٌبمت ثب ػیگـاى )پـمٌل، ثیوبؿ ّ عبًْاػٍ، ًبظـ(

    تخصصی

    کتجی( -. گقاؿه ػُی )ىفبُی6

    . تْاًبیی اًزبم پـّمیزـُبی ػؿهبًی هـالجتی2

    . تْاًبیی کبؿثـػ ىیٍْ ٍضیش ػاؿّ ػؿهبًی3

    کبؿثـػ ىیٍْ ٍضیش مـم ػؿهبًی ّ تـاًنفْفیْى عْى. تْاًبیی 4

    . تْاًبیی ؿفغ ًیبفُبی هـالجتی هؼػرْ )رنوی، ؿّاًی، .......(1

    . تْاًبیی پؾیـه ثیوبؿ1

 

 

 ًبظز: ارسػیبثی فزم

 ّؼیف  هتْمٔ عْة ػوْهی

    صزبة ّ ثِؼاىت فـػی

    ّؿّػ ّ عـّد ثَ هْلغ 

    هنئْلیت پؾیـی

    اؿتجبٓ ٍضیش ّ هٌبمت ثب ػیگـاى )پـمٌل، ثیوبؿ ّ عبًْاػٍ، ًبظـ(

    تخصصی

    کتجی( -. گقاؿه ػُی )ىفبُی6

    . تْاًبیی اًزبم پـّمیزـُبی ػؿهبًی هـالجتی2

    . تْاًبیی کبؿثـػ ىیٍْ ٍضیش ػاؿّ ػؿهبًی3

    . تْاًبیی کبؿثـػ ىیٍْ ٍضیش مـم ػؿهبًی ّ تـاًنفْفیْى عْى4

    . تْاًبیی ؿفغ ًیبفُبی هـالجتی هؼػرْ )رنوی، ؿّاًی، .......(1

    . تْاًبیی پؾیـه ثیوبؿ1

 :  ارسیبثی کلی
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 آهْسػی راٌُوبیی دریبفت هٌظْر ثَ گزٍّ اػضبی اس یکی یب ًبظز هزثی ثَ داًؼجْ هزاجؼَ دفؼبت

 دّرٍ دیي ُبی فؼبلیت اس یکی تکویل یب

 اهضب ػلت هزاجؼَ تبریخ  ردیف

    

    

    

    

    

    

 

 هالدظبت  ًوزٍ فؼبلیت ُب

 ّ هـثی پـمٌلفـم ُبی اؿفىیبثی، تْمٔ   1 ارسػیبثی در ثبلیي

 چک لینت، تْمٔ هـثی  1/6 داپض )دّ هْرد(

   اػالم کؼٍفهبى ثـگقاؿی آمکی ػؿ تبؿًْىت ػاًي  7 آطکی 

هی ىْػ. ىـکت ػؿ ایي آفهْى القاهی امت ّ تکـاؿ 

 ًوی ىْػ.

 اؿائَ القاهی امت.  1/6 گشارع هْرد

ثبفاًؼیيی ثیبًگـ تفکـ ًمبػاًَ ىوب ػؿ ثـعْؿػ ثب   6 ًْػتي ثبساًذیؼی

هنبئل ثبلیٌی امت. ػؿ ٍْؿت ّـّؿت ثَ ربی 

اًزبم کبهل ایي ثغو هی تْاًیؼ مْاالت ثبلیٌی ثَ 

هْؿػ ّ پبمظ ٓـاصی ًوبییؼ)ُوبٌُگی ٍْؿت هؼـفی 

 الفم امت(.

 اؿائَ القاهی امت.  6 راًذُبی ثبلیٌی 

                       آسهْى کتجی در طْل دّرٍ 

)دّ ًْثت آسهْى کتجی ّ ًوزات 

 کبرگبٍ ُب(

 تْمٔ گـٍّ  2

اًزبم ػاػٍ ایؼ ؿا پیْمت  ثـای اؿفىیبثی ثِتـ هی تْاًیؼ ُـ گًَْ فؼبلیت آهْفىی هـتجٔ کَ ٓی ایي کبؿّؿفی

 ًوبئیؼ.
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 :داًؼجْ یبدداػت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


