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  مقدمه
  

رشته جراحی عمومی به عنوان یکی از رشته هاي اصلی و مادر علوم 

مورد توجه خاص بوده است و ضروري است کـه رونـد    همواره طب،

تعلیم و نیز مطالب آموخته شده از نظر تعداد و کیفیت مورد ارزیابی 

از طرفی مهارت هاي جراحی نیازمند یک سري ممارست . قرار گیرد

ها و تمرین هاي حداقل در حضور اساتید براي انجام یـک جراحـی   

  .مطمئن و به شکل مستقل می باشد

روش هاي مختلفی جهت ارزیابی توانایی عملی یک رزیدنت جراحی 

اشاره کرد ولـی   DOPSمطرح است که به شکل موردي می توان به 

است که تعداد عمـل جراحـی    (Log Book)تنها در کتابچه کارنما 

انجام شده در هر زمینـه براسـاس کوریکولـوم مصـوب مربوطـه و      

  .ص می شودهمچنین درجه مشارکت در عمل جراحی مشخ

 

  

  

  

بسیار مهم است که دستیار بتواند توانایی هاي علمـی و عملـی اش را بـه    

این امر از سویی باعث مـی  . صورت عینی و در عین حال مستند ارائه دهد

شود آنچه را که او کمبود دارد راحت تر شناخته و راحت تر به او آمـوزش  

یار باید آموخته باشـد  داد و این به اطمینان از آموزش تمام نکاتی که دست

 Logاز سوي دیگر آمموزش دهندگان با بررسی تمـام  . منتهی خواهد شد

Book  ها از کمیت و کیفیت آموزش در بخش خود بصورت عینی و مستند

آگاه خواهند شد و براي رفع نقایص دیدگاه بهتري خواهند داشت که ایـن  

  .امر به ارتقاي کمیت و کیفیت آموزش منتهی خواهد شد
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  اهداف
 

 

 اهمیت موضوع و اهداف           

Ø   نمایان , تجربیات کمک به دستیار در جهت ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستندسازي

  .شدن کمبودها و تالش در جهت رفع آنها می گردد

 Ø  کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش هر دستیار و تعیین و فراهم آوردن تجارب مکمل و مـورد

 .نیاز در حیطه هایی که دستیار نیاز بیشتري دارد

 Øش آموزشی در ایجاد زمینه کمک به مسئولین آموزش گروه مربوطه در ارزیابی میزان موفقیت بخ

  .کسب تجارب عملی توسط مجموعه دستیاران گروه

Ø         تامین بخشی از اطالعات مورد نیاز جهت برآورد میزان توانایی هاي  بـالقوه و بالفعـل یـک گـروه

 .آموزشی در فراهم آوردن زمینه هاي کسب تجارب عملی جهت دستیاران

حیت بالینی دستیاران مورد استفاده مسئولین ارزیـابی هـاي    این اطالعات می تواند در جهت تایید صال(

 .)درون دانشگاهی و ارزیابی هاي سراسري قرار گیرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررات
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 Ø   تمامی دستیاران رشته جراحی عمومی می بایست اطالعات مربوط به تجربیات عملـی خـود را در

  قالب کتابچه کارنما جمع آوري نمایند

Ø     می بایست کتابچه کارکرد خود را شخصا تکمیل نمایدهر دستیار  

Ø          هر دستیار موظف است کلیه اطالعات ثبت شده در کتابچه کارنمـاي خـود را بـه تفکیـک بـه تاییـد

  .اساتید مربوطه برساند 

Ø     در مورد دستیارانی . (تکمیل کتابچه کارنما می بایست از ابتداي دوره آموزش تخصصی آغاز گردد

تکمیل کتابچه کارنما بایـد  , چه کارنما از ابتداي دوره آموزش در اختیار ایشان قرار نگرفته است که کتاب

  ).از شروع سال تحصیلی آغاز گردد

 Ø    گروه آموزشی می تواند در هر زمان که تشخیص دهد کتابچه کارنما را جهت بررسی و یـا نسـخه

  .برداري در اختیار داشته باشد

Ø   کتابچه کارنما در اختیار دستیار قرار دارد) ث(ج در بند غیر از موارد مندر.  

Ø     مسـئولین آمـوزش   , مـدیر گـروه   , مطلع نمودن افرادي غیر از اعضاي هیات علمـی بخـش مربوطـه

درمـان و  , اعضاي هیات ممتحنه مربوطه و مسـئولین آموزشـی ذیـربط در وزارت بهداشـت     , دانشگاه 

  .ب موافقت دستیار مربوطه و تنها در موارد لزوم انجام گیردمی بایست با اطالع و جل, آموزش پزشکی

Ø   تکمیل محل در نظر گرفته شده جهت تایید استاد در جداول کتابچه کارنما بر عهده استادي که ناظر بر

در مواردي که عمل جراحی با اجازه استاد مستقال توسط دستیار انجام گرفتـه  . عمل بوده است می باشد

  .ید الزم است توسط استاد مربوطه صورت گیردباز تای, باشد 

Ø     صالحیت تایید صحت مندرجات کتابچه کارنما دستیاران در اختیار سلسله مراتب آموزشـی رشـته

  . تخصصی مربوطه می باشد

  

  

  

  

  

Ø      مندرجات کتابچه کارنما به عنوان تجربه کاري و توانایی عملی  فرد و همچنین بـراي اهـداف پـیش

  .ئین نامه هاي وزارت بهداشت قابل استناد می باشدبینی شده در آ
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Ø          دستیار موظف است در پایان دوره آموزشی و انجـام تاییـدات بنـد خ یـک نسـخه از تصـویر کلیـه

  .صفحات تهیه و در اختیار رئیس بخش مربوطه قرار دهد تا در دفتر آموزش بخش نگهداري شود

ت الزم را براي ورود به اطالعـات کتابچـه کارنمـا    ضرورت دارد کلیه بخش هاي آموزشی جراحی امکانا

هاي کلیه رزیدنت هاي آن بخش در رایانه فراهم آورند و به تدریج کـه صـفحات کتابچـه کارنمـاي هـر      

 .شودشود از طریق اسکنر  به حاحظه رایانه  منتقل میدستیار تکمیل می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )Log Book ( کتابچه کارکرد اصول کلی تکمیل
 
 

 Ø        توصیه می گردد دستیاران کتابچه کارکرد خـود را در تمـامی اوقـات بـه همـراه داشـته باشـند و

این روش سبب کاهش موارد ثبت اطالعات از طریق رجوع . اطالعات را با نظم مشخص در آن ثبت نمایند

  .به حافظه که با خطا همراه است خواهد گردید

 Ø اقدام عملی و یا فعالیت علمی می بایست در اولین زمان ممکن , اطالعات مربوط به هر عمل جراحی

 . توسط دستیار در جدول مربوطه ثبت شود و سپس به تایید استاد مربوطه برسد
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Ø       الزم است جدول ثبت اطالعات کتابچه کارکرد در بیمارستان محل آمـوزش دسـتیار تکمیـل گـردد تـا

  .اشته باشداطالعات مورد نیاز به سهولت در دسترس قرار د

 Øدستیاران می توانند , در صورتی که نرم افزارهاي مربوطه در دسترس دستیاران قرار داشته باشد

بدین صورت عالوه بـر اطمینـان خـاطر    . د ناطالعات کتابچه کارکرد خود را در رایانه شخصی ثبت نمای

هیـه خالصـه کتابچـه    دستیار از برخوردار بودن از یک نسخه پشتیبان امکان بررسـی هـاي آمـاري و ت   

به هر صــورت این نسخــه به هیچ وجه نمی تواند جایگزین دفتري . کارکرد به راحتی فراهم خواهد بود

 . که به مرور زمان و در طول سال هاي آموزشی تکمیل و امضا شده است گردد

 Øقتا در کپـی  زمانی که کتابچه کارکرد نزد گروه آموزشی می باشد دستیار باید اطالعات جدید را مو

جدول کتابچه کارکرد ثبت نموده و در اولین فرصت و پس از وارد نمودن اطالعـات در کتابچـه کـارکرد    

  .این زمان نبایستی متجاوز از یک هفته گردد: به تایید استاد مربوطه برساند, اصلی

  

  

 
 
 
 
 

:در مورد نقش دستیار از عبارات  Ø 

  ).به تنهایی عمل را انجام دهد نباشد و دستیاردر صورتیکه استاد سر عمل (عمل مستقل : الف

چنانچه استاد سر عمل باشد و به دستیار جهت انجام عمل کمک کند یا (تحت نظر مستقیم استاد : ب

  ).بخشی از عمل را استاد انجام داده و بخش دیگري را دستیار انجام دهد

م و با حضور و کمک دستیار چنانچه عمل توسط دستیار سال چهار(کمک به دستیار سال پایین : ج

  ).الگ بوك انجام شده باشد صاحب

  ).چنانچه استاد عمل را انجام دهد و دستیار کمک اول به استاد باشد( کمک به استاد : د

  .در تمامی موارد فوق نقش دستیار به عنوان نفر اول است: توضیح

کمک نماید تا عمل را انجام  چنانچه دستیار مربوطه مستقیما به دستیار سال باالتر(کمک اول : ه

  ).دهد

  ).چنانچه دستیار در عمل حضور داشته باشد اما عمل کننده و کمک اول نباشد(کمک دوم : و
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  ).چنانچه از محیط بیرون اتاق عمل جریان جراحی را منظم و کامل مشاهده نماید( مشاهده عمل: ز

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

:تفاده نمودظر استاد نیز باید از عبارات زیر اسدر مورد ن  Ø 

: Ø 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات 

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی       
  

  عمومی جراحی دستیاري ساله 4 دوره شده زمانبندي برنامه
 

 بیماران مسائل با وبرخورد عمل از قبل بیمار ردنك آماده روش ، اول ماه ٣در جراحي دستیار - الف

 Chest ها از قبیل گذاشتن   Procedureبعضی از  انجام همچنین . گیرد می فرا را جراحی عمل از بعد

 tube و Cut- down  در "ضمنا . ببیند آموزش سینیور رزیدنت نظارت با و بخش در باید را غیرهو 

 . نماید مطالعه عمومی جراحی کتب از یستیبا را زیر مباحث حداقل مزبور مدت

a. History of surgery 
b. Nutrition and metabolism 
c. Fluid, electrolyte and acid – base disturbances 
d. Wound healing 
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e. Metabolic response to surgery and trauma 
f. Shock 
g. Pre-operative and post. Operative care of the surgical 
patients 
h. Hemostasis and coagulation 
i. Blood transfusion 
j. Anti sepsis and surgical infections 
k. Sutures and suture materials  

 در موارد بجز ، اتاق عمل در حضور از بایستی دستیار ، بهتر آموزش جهت مزبور مدت در : تبصره

 . نماید خودداري ، اورژانس

 نگارش صحیح و روش شده آشنا نیز جراحی وسائل با و عمل اتاق مقررات و اصول با اول سال در -ب

 .بیاموزد را عمل شرح

 حداقل اول ماه 24درطی  باید دستیاران کرد خواهد پیشنهاد ارشد رزیدنت که اي برنامه اساس بر -ج

 و سوختگی بخش در یکماه ، لاطفا جراحی سه ماه ، عروق و قلب جراحی ماه ، یکICUدر  ماه یک

 برنامه عمومی جراحی بخش در ومابقی اورژانس بخش دوماه و ماه اسکرین یک ، ترمیمی جراحی

  . باشند آموزشی داشته

   . بود خواهد دوره سینیوري شروع سپس و Rotationاول  ماه 3: سوم سال آموزشی برنامه -د

 بخشهاي از کدام سرپرست هر توسط دونم بصورت Rotationبخشهاي  آموزشی محتواي : تبصره

 . شود می داده تحویل جراحی گروه مدیریت به مربوطه

 ، جراحی)ماه10(جراحی عمومی  شامل وچهارم سوم سالهاي در که ماه 13بمدت  سینیوري دوره -ه

 بعد ماه 11و  سینیوري پره بصورت اول دوماه می باشد که) ماه 2(اتفاقات  و اورژانس و ،)ماه 1(اطفال 

 . بود خواهد سینیوري بصورت

 باقی Rotationدستیاري بخشهاي  دوره آخر ماه شش . است شده گرفته نظر در طرح براي نیز یکماه

 .است شده گرفته نظر در نیز بورد امتحان شرکت در براي مطالعه فرصت و شود گذرانده باید مانده
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 Rotationماه  و یک اجباري Rotationماه  6شامل  سینیوري دروه در Rotationبخشهاي  - و

  . میباشد اختیاري

Rotation یکماه ادراري و مجاري کلیه جراحی – یکماه استخوان جراحی از عبارتند اجباري هاي – 

 یکماه زایمان و زنان جراحی

 . یکماه واعصاب مغز جراحی – ماه2پالستیک  جراحی و سوختگی

Rotation شود گذرانده باید خود دستیار اختیار به یکماه که است زیر بخشهاي شامل اختیاري هاي.  

• ICU یکماه 

• Animal lab در صورت وجود و امکان (  یکماه ( 

 یکماه نامه پایان •

  جراحی عملی آموزشی برنامه

  جراحی اول سال

  روتیشن ماه دو ، اتفاقات بخش ماه سه و عمومی جراحی ماه 7

1 - Preop and postop care  )اول ماهه سه(  

2-Chest tube   

   Suturingانواع   - 3

4-Incision of laparotomy   

5 -Appendectomy  )جراح کمک عنوان به ساده موارد(  

6-Second and third Aids in major op   

7-Minor surgery   

8 - Handling of the traumatic Pt’s  

9 - (Skin) Wound closure  
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 Jugularباستثناي  Cut downانواع  - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : جراحی دوم سال

  روتیشن ماه 2 ، عمومی جراحی ماه10

1 - (Incision+ closure) Laparotomy  

2-(Wound debridment+skin graft) management of Burn   

Pt’s  
3-(Lung Bx+closure+exploration) thoracotomy   

4-Repair of hernias   

5-Simple bowel anastomosis   

6-Jugular cut down   

7-Synovial cyst , breast Bx   

8 - Sigmoidoscopy  

   G.Iپارگیهاي  ترمیم -9

10 - Vein striping  
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11 - Lat.Sphinctrotomy  

12 - Hemorrhoidectomy 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 : جراحی سوم سال

  عمومی ماه 8روتیشن،  ماه 4زنان  ، اعصاب جراحی ، ارتوپدي ، یورولوژي مثل دیگر بخشهاي

  شامل عمومی جراحی اعمال -

1-Cholocystectomy   

2-splenectomy   

3-drainage procedures   

4 - Gastrostomy  

  تیروئید زخم بستن - 5

6 - Pilonidal cyst  

  Colostomyانواع  - 7

8 - EXP laparotomy  

9 - Amputation 
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  :جراحی چهارم سال

  شود انجام کامل همی داد انجام ناقص 3و 2سالهاي  در که جراحی اعمال تمام - 1

  )امتحان بورد براي مطالعه فرصت و روتیشن ماه 6طرح،  یکماه ، عمومی جراحی ماه 5(

  Thyroidectomyانواع  - 2

  Mastectomyانواع  - 3

4 - Bypass graft + Vascular anastomosis  

5-Esophagectomy   

6-Gastrectomy   

7-Pericardial window   

8 -Lobectomy + pneumonectomy   

9-Portosystemic shunt   

10 - Abdominoperineal resection  

  Colectomyانواع  - 11



 ١٦

  ندوسکوپی آ - 12

13-Evacuation of Hydatid cyst of liver & lung   

14-Sternotomy   

15 - Lumbar sympothectomy  

  اتندینگ حضور با ویپل عمل - 16

  .ببیند موزشآ عمومی جراح یک بایستی که جراحی اعمال سایر و -17

 
 
 
 

  فرم ثبت اطالعات شخصی دستیار 
 

  :نام خانوادگی:                                       نام -1

 :شماره نظام پزشکی -2

 
 

محل الصاق 
 عکس



 ١٧

 :تاریخ تولد -3

 :دانشگاه محل تحصیل -4

 :تاریخ شروع دوره تخصصی -5

 ):پس از فارغ التحصیلی نوشته شود(تاریخ خاتمه دوره تخصصی  -6

 :نام مدیر یا مدیران گروه آموزشی -7

 :نام بخش:                             نام بیمارستان -8

 :نام و امضاي رئیس بخش -9

  :لفن تماس دستیارنشانی محل سکونت و ت- 10

.)در صورتی که دستیار در بیش از یک بخش آموزش می بیند جدول زیر تکمیل گردد(  
 

  

نام و امضاي رئیس 
 ردیف نام دانشگاه نام بیمارستان از تاریخ تا تاریخ بخش

     
1 

     
2  

     
3  

     
4  

     
5  

     
6  

     
7  

     
8  

     
9  

     
10  



 ١٨

  یا انجام داده است جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته
  تروما

  و تائید استادام ن  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتعات اطال                         کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○



 ١٩

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته است
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  قویت جدينیاز به ت ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○



 ٢٠

  جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت  داشته و یا انجام داده استجدول ثبت عمل هاي 
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ردیف
21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○          انجام جراحی با نظارت استاد     ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  



 ٢١

  انجام داده است جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت  داشته و یا
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ردیف

31              

32              

33              

34              

35              

36              

37              

38              

39              

40              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت  داشته و یا انجام داده است



 ٢٢

  تروما
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  ادگی بیمار نام و نام خانو  ردیف

41              

42              

43              

44              

45              

46              

47              

48              

49              

50              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○الی    ع○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت  داشته و یا انجام داده است
  تروما



 ٢٣

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک حیجرا نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ردیف

51              

52              

53              

54              

55              

56              

57              

58              

59              

60    

            

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          ک اولکم ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      جام جراحی با کمک استاد        ان ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  تروما



 ٢٤

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
61              

62              

63              

64              

65              

66              

67              

68              

69              

70              
   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 

  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   درباره جراحی وریکئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  نظارت به دستیار سال پایین ترکمک و  ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٢٥

71              

72              

73              

74              

75              

76              

77              

78              

79              

80              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  ه تقویت جدينیاز ب ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  ي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده استجدول ثبت عمل ها
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٢٦

81              

82              

83              

84              

85              

86              

87              

88              

89              

90              
   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 

  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○          انجام جراحی با نظارت استاد     ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  ام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انج
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٢٧

91              

92              

93              

94              

95              

96              

97              

98              

99              

100              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  بیمار  نام و نام خانوادگی  ر دیف



 ٢٨

101              

102              

103              

104              

105              

106              

107              

108              

109              

110              
   :ادنظر است                                                    :نقش دستیار 

  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○    مهارت هاي عملی حین جراحی                کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٢٩

111              

112              

113              

114              

115              

116              

117              

118              

119              

120              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○         انجام جراحی بدون حضور استاد ○

  قویت جدينیاز به ت ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  تروما

  د و تائیدنام استا  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٣٠

121              

122              

123              

124              

125              

126              

127              

128              

129              

130              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      د        انجام جراحی با کمک استا ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٣١

131              

132              

133              

134              

135              

136              

137              

138              

139              

140              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   حیوریک درباره جرائتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  تیار سال پایین ترکمک و نظارت به دس ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٣٢

141              

142              

143              

144              

145              

146              

147              

148              

149              

150              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  تقویت جدي نیاز به ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است جدول ثبت عمل هاي
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٣٣

151              

152              

543              

154              

155              

156              

157              

158              

159              

160              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     استاد         انجام جراحی با نظارت  ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  ته یا انجام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داش
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٣٤

161              

162              

163              

164              

165              

166              

167              

168              

169              

170              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                                کمک دوم       ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  تروما

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٣٥

171              

172              

173              

174              

175              

176              

177              

178              

179              

180              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○عملی حین جراحی        مهارت هاي             کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  
  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است

  تروما
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  روندهشماره پ  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٣٦

181              

182              

183              

184              

185              

186              

187              

188              

189              

190              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○احی بدون حضور استاد         انجام جر ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

 جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  تروما                                                                                   

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٣٧

191              

192              

193              

194              

195              

196              

197              

198              

199              

200              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  ول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده استجد
  سوختگی ها

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  ادگی بیمار نام و نام خانو  ر دیف



 ٣٨

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○احی بدون حضور استاد         انجام جر ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

 جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  سوختگی ها

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  نیکو تک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٣٩

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      ی با کمک استاد        انجام جراح ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  خوش خیمی ها: و بافت نرم پوست

  تاد و تائیدنام اس  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤٠

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  خوش خیمی ها: پوست و بافت نرم 

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤١

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  ر سال پایین ترکمک و نظارت به دستیا ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  پوست و بافت نرم خوش خیمی ها

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤٢

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  
  بت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده استجدول ث

  خیمی ها بد: و بافت نرم   پوست
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤٣

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     جراحی با نظارت استاد         انجام  ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  
  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  

  بد خیمی ها: و بافت نرم پوست                                                                         
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤٤

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   یوریک درباره جراحئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  یار سال پایین ترکمک و نظارت به دست ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  بدخیمی ها: پوست و بافت نرم

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤٥

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  
  ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده استجدول 

  بدخیمی ها: پوست و بافت نرم
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤٦

31              

32              

33              

34              

35              

36              

37              

38              

39              

40              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  تیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دس
  خوش خیمی ها :پستان

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤٧

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

 
استدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده ج  

  هاخوش خیمی :  پستان
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤٨

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  
  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است

  خیمی ها خوش: پستان
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٤٩

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○جراحی        مهارت هاي عملی حین             کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  خوش خیمی ها:پستان 

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  ه پروندهشمار  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ٥٠

31              

32              

33              

34              

35              

36              

37              

38              

39              

40              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○ن حضور استاد         انجام جراحی بدو ○

  نیاز به تقویت جدي ○ متوسط   ○عالی    ○مهارت هاي عملی حین جراحی                    کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  بد خیمی ها: پستان

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  کنیکو ت جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف


