
 ١٠٠

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       ○

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

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



 ١٠١

91              

92              

93              

94              

95              

96              

97              

98              

99              

100              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   ی عال○   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          ○
  پایین ترکمک و نظارت به دستیار سال  ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

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

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



 ١٠٢

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                   ○     با نظارت استاد         انجام جراحی  ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  
  ه شرکت داشته یا انجام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالن
  آپاندیس

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



 ١٠٣

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

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



 ١٠٤

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    ○حین جراحی        مهارت هاي عملی             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
  آپاندیس

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



 ١٠٥

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 ○بدون حضور استاد          انجام جراحی ○

  نیاز به تقویت جدي ○سط   متو ○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
  آپاندیس

  نام استاد و تائید  قش دستیارن  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ١٠٦

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

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

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



 ١٠٧

51              

52              

53              

54              

55              

56              

57              

58              

59              

60              

   :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

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



 ١٠٨

61              

62              

63              

64              

65              

66              

67              

68              

69              

70              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  جدينیاز به تقویت  ○   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         ○

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

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



 ١٠٩

71              

72              

73              

74              

75              

76              

77              

78              

79              

80              

   :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         ○

  ه استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داد
  آپاندیس

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



 ١١٠

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         ○

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

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



 ١١١

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 ○جراحی بدون حضور استاد          انجام ○

  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         ○



 ١١٢

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

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  کو تکنی جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

19              

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 ○      ستاد        انجام جراحی با کمک ا ○

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



 ١١٣

  کبد
  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 

  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   لی عا○   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          ○
  پایین تر کمک و نظارت به دستیار سال ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○



 ١١٤

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

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
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                   ○     جراحی با نظارت استاد         انجام  ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○



 ١١٥

  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  
  کیسه صفرا و مجاري

  نام استاد و تائید  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                                                    :تیار نقش دس
  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                    دوم                  کمک  ○     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



 ١١٦

  صفرا و مجاري کیسه
  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 
  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         ○



 ١١٧

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

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



 ١١٨

  جدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده است
  کیسه صفرا و مجاري صفراوي

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  وندهشماره پر  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
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 ○ور استاد         انجام جراحی بدون حض ○

  یاز به تقویت جدين ○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                                    



 ١١٩

  کیسه صفرا و مجاري صفراوي
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  ر نام و نام خانوادگی بیما  ر دیف

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 ○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
  کیسه صفرا و مجاري صفراوي



 ١٢٠

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی عمل نوع  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
51              

52              

53              

54              

55              

56              

57              

58              

59              

60              

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

  دينیاز به تقویت ج ○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                                               
  کیسه صفرا و مجاري صفراوي

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



 ١٢١

61              

62              

63              

64              

65              

66              

67              

68              

69              

70              

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

  نیاز به تقویت جدي ○سط   متو ○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
  کیسه صفرا و مجاري صفراوي

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی لنوع عم  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ١٢٢

71              

72              

73              

74              

75              

76              

77              

78              

79              

80              

   :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

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



 ١٢٣

.              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   رباره جراحیوریک دئتاطالعات                          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          ○
  ارت به دستیار سال پایین ترکمک و نظ ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

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

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



 ١٢٤

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  به تقویت جدينیاز  ○   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         ○



 ١٢٥

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

  نام استاد و تائید  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 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



 ١٢٦

  فتق ها
  نام استاد و تائید  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 جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○عالی    ○رت هاي عملی حین جراحی       مها             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
  فتق ها



 ١٢٧

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  ماره پروندهش  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
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 ○دون حضور استاد         انجام جراحی ب ○

  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         ○



 ١٢٨

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

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



 ١٢٩

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

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
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          ○
  سال پایین تر کمک و نظارت به دستیار ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○



 ١٣٠

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

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



 ١٣١

  تیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دس
  فتق ها

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
51              

52              

53              

54              

55              

56              

57              

58              

59              

60              

   :نظر استاد                                                    :ش دستیارنق
  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                    مک دوم                  ک ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○



 ١٣٢

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

  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 ○   وریک درباره جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

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



 ١٣٣

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

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  ره پروندهشما  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
71              

72              

73              

74              

75              

76              

77              

78              

79              

80              

   :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



 ١٣٤

  فتق ها
  نام استاد و تائید  تیارنقش دس  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف

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 ○      تاد        انجام جراحی با کمک اس ○

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



 ١٣٥

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
91              

92              

93              

94              

95              

96              

97              

98              

99              

100              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   الی ع○   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          ○
  ل پایین ترکمک و نظارت به دستیار سا ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○



 ١٣٦

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

  نام استاد و تائید  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 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                                   



 ١٣٧

  جراحی هاي جدار شکم
  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
  ينیاز به تقویت جد ○   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         ○

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



 ١٣٨

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

  نجام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا ا
  مزانتر و پشت پریتوئن

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



 ١٣٩

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
  مزانتر و پشت پریتوئن

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



 ١٤٠

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    ○ن جراحی       مهارت هاي عملی حی             کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  
  فعاالنه شرکت داشته یا انجام داده استه دستیار جدول ثبت عمل هاي جراحی ک

  مزانتر و پشت پریتوئن
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  ماره پروندهش  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ١٤١

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 ○دون حضور استاد         انجام جراحی ب ○

  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

  تیرویید
  نام استاد و تائید  ش دستیارنق  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ١٤٢

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
  تیرویید

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



 ١٤٣

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          ○
  ین ترکمک و نظارت به دستیار سال پای ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

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

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



 ١٤٤

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                   ○     راحی با نظارت استاد         انجام ج ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  االنه شرکت داشته یا انجام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فع
  تیرویید

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



 ١٤٥

31              

32              

33              

34              

35              

36              

37              

38              

39              

40              

   :نظر استاد                                                    :رنقش دستیا
  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
  تیرویید

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



 ١٤٦

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    ○عالی    ○ی حین جراحی       مهارت هاي عمل             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
  پارا تیرویید

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



 ١٤٧

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 ○د         انجام جراحی بدون حضور استا ○

  تقویت جدينیاز به  ○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

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



 ١٤٨

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
  ادرنال

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



 ١٤٩

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         ○

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

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



 ١٥٠

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                   ○     ستاد         انجام جراحی با نظارت ا ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

  ه یا انجام داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشت
  جراحی کودکان

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



 ١٥١

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

  جراحی کودکان
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   یفر د



 ١٥٢

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    ○ن جراحی       مهارت هاي عملی حی             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
  جراحی کودکان

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  ندهشماره پرو  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ١٥٣

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 ○استاد          انجام جراحی بدون حضور ○

  ز به تقویت جدينیا ○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

  اورولوژي
  نام استاد و تائید  رنقش دستیا  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ١٥٤

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتطالعات ا                         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
  اورولوژي

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



 ١٥٥

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار
  نیاز به تقویت جدي ○   وسط مت ○   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

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



 ١٥٦

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                   ○     اد         انجام جراحی با نظارت است ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

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

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



 ١٥٧

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

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



 ١٥٨

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 ○نجام جراحی بدون حضور استاد         ا ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○ی    عال○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
  ياورتوپد

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



 ١٥٩

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 ○      کمک استاد         انجام جراحی با ○

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

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



 ١٦٠

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   احیوریک درباره جرئتاطالعات                          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          ○
  ستیار سال پایین ترکمک و نظارت به د ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

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

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



 ١٦١

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار
  جدينیاز به تقویت  ○   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         ○

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

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



 ١٦٢

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         ○



 ١٦٣

  اده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجام د
  اورتوپدي

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



 ١٦٤

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

51              

52              

53              

54              

55              

56              

57              

58              

59              

60              

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

  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
  جراحی دست



 ١٦٥

  نام استاد و تائید  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 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 ○      مک استاد        انجام جراحی با ک ○

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

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



 ١٦٦

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

   :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

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



 ١٦٧

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار
  به تقویت جدي نیاز ○   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         ○

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

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



 ١٦٨

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                   ○     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  

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



 ١٦٩

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         ○

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

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



 ١٧٠

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
  پاي دیابتی 

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



 ١٧١

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    ○لی    عا○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

  دوره بیهوشی و اقدامات انجام شده
  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  پروندهشماره   نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف



 ١٧٢

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 ○

  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
  بیهوشی و اقدامات انجام شده

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



 ١٧٣

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 ○      ا کمک استاد        انجام جراحی ب ○

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

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



 ١٧٤

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   ی عال○   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          ○
  پایین ترکمک و نظارت به دستیار سال  ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

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

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



 ١٧٥

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                   ○     جراحی با نظارت استاد         انجام  ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○



 ١٧٦

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

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

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

   :نظر استاد                                                    :ارنقش دستی
  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         ○

  



 ١٧٧

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

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
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    ○لی حین جراحی       مهارت هاي عم             کمک دوم                   ○     انجام جراحی با نظارت استاد          ○
  کمک و نظارت به دستیار سال پایین تر ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○



 ١٧٨

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

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  روندهشماره پ  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 جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○        انجام جراحی بدون حضور استاد  ○

  ویت جدينیاز به تق ○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



 ١٧٩

  آندوسکپی
  تاد و تائیدنام اس  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  
  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



 ١٨٠

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

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          ○
  ترکمک و نظارت به دستیار سال پایین  ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

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



 ١٨١

  نام استاد و تائید  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 جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

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

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

  رکتوسیگموئیدوسکپی                                                                               



 ١٨٢

  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 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   الی ع○   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          ○
  ل پایین ترکمک و نظارت به دستیار سا ○      انجام جراحی با کمک استاد         ○

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

  رکتوسیگموئیدوسکپی                                                                  



 ١٨٣

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

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

  رکتوسیگموئیدوسکپی                                                                   



 ١٨٤

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی وع عملن  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
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     ○

  جدي نیاز به تقویت ○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

          رکتوسیگموئیدوسکپی                                                                                     



 ١٨٥

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
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    ○عالی    ○رت هاي عملی حین جراحی       مها             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

  رکتوسیگموئیدوسکپی                                                                          



 ١٨٦

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  نام و نام خانوادگی بیمار   ر دیف
51              

52              

53              

54              

55              

56              

57              

58              

59              

60              

   :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         ○

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

  برونکوسکپی



 ١٨٧

  نام استاد و تائید  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 جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

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



 ١٨٨

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

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

  نیاز به تقویت جدي ○سط   متو ○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         ○

  



 ١٨٩

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

  نام استاد و تائید  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 جراحیئتاطالعات                          کمک اول ○انجام جراحی بدون حضور استاد          ○

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

  



 ١٩٠

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

  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 
  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         ○

  



 ١٩١

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

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

  



 ١٩٢

  م داده استجدول ثبت عمل هاي جراحی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته یا انجا
  الپاراسکوپی

  نام استاد و تائید  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 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         ○

  



 ١٩٣

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

  نام استاد و تائید  نقش دستیار  و تکنیک جراحی نوع عمل  تاریخ  شماره پرونده  گی بیمار نام و نام خانواد  ر دیف
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 ○نجام جراحی بدون حضور استاد         ا ○

  نیاز به تقویت جدي ○متوسط    ○ی    عال○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         ○



 ١٩٤

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

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

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



 ١٩٥

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

31              

32              

33              

34              

35              

36              

37              

38              

39              

40              

   :نظر استاد                                                    :نقش دستیار 
  نیاز به تقویت جدي ○   متوسط  ○   عالی ○   وریک درباره جراحیئتت اطالعا                         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         ○

  تدریس براي دانشجویان وسایر فراگیرندگان جدول ثبت 
  



 ١٩٦

  نظر استاد  کیفیت تدریس  عنوان درس  تاریخ  ر دیف
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

  
                                                    

  
                   

  جدول ثبت تدریس براي دانشجویان وسایر فراگیرندگان
  



 ١٩٧

  نظر استاد  کیفیت تدریس  عنوان درس  تاریخ  ر دیف
11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
 
  
  
  
  
  



 ١٩٨

  جدول ثبت فعالیت در کنفرانس هاي  درون بیماستانی                                                                    
  نظررئیس بخش  توان ارائه  تسلط به موضوع   عنوان سخنرانی  تاریخ  ر دیف

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
                                                                               



 ١٩٩

  
  جدول ثبت فعالیت در کنفرانس هاي  درون بیماستانی

  نظررئیس بخش  توان ارائه  تسلط به موضوع   عنوان سخنرانی  تاریخ  ر دیف
11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            
   



 ٢٠٠

  
  جدول ثبت فعالیت در کنفرانس هاي  درون بیماستانی                                                      

  نظررئیس بخش  توان ارائه  تسلط به موضوع   عنوان سخنرانی  تاریخ  ر دیف
21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            
  



 ٢٠١

  
  و باز آموزي هاي  درون کشوري ومجامع علمی فعالیت هاي علمی در کنفرانس هاجدول ثبت                            

  رئیس یخشنظر  نقش دستیار  مکان وعامل برگزاري  نوع فعالیت  عنوان کنفرانس  تاریخ  ر دیف
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              
                                           



 ٢٠٢

  جدول ثبت فعالیت هاي علمی در کنفرانس ها ومجامع علمی و باز آموزي هاي  درون کشوري
  نظررئیس یخش  نقش دستیار  مکان وعامل برگزاري  نوع فعالیت  عنوان کنفرانس  تاریخ  ر دیف

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              
  

                                                    



 ٢٠٣

  که دستیار  فعاالنه شرکت داشته استمقاالت  چاپ  شده  جدول ثبت 
  نظر استاد  نقش دستیار  نام مجله  شماره مجله  عنوان مقاله  ر دیف

1    
  
  

        

2    
  
  

        

3    
  
  

        

4    
  
  

        

5    
  
  

        

                                                                   



 ٢٠٤

  جدول ثبت  مقاالت  چاپ  شده که دستیار  فعاالنه شرکت داشته است
  نظر استاد  نقش دستیار  نام مجله  شماره مجله  عنوان مقاله  ر دیف

6    
  
  

        

7    
  
  

        

8    
  
  

        

9    
  
  

        

10    
  
  

        

                                                                    



 ٢٠٥

  جدول ثبت  مقاالت  چاپ  شده که دستیار  فعاالنه شرکت داشته است
  نظر استاد  نقش دستیار  نام مجله  شماره مجله  عنوان مقاله  ر دیف

11    
  
  

        

12    
  
  

        

13    
  
  

        

14    
  
  

        

15    
  
  

        

  



 ٢٠٦

  بت  مقاالت  چاپ  شده که دستیار  فعاالنه شرکت داشته استجدول ث
  نظر استاد  نقش دستیار  نام مجله  شماره مجله  عنوان مقاله  ر دیف

16    
  
  

        

17    
  
  

        

18    
  
  

        

19    
  
  

        

20    
  
  

        

                                                                   



 ٢٠٧

  اپ  شده که دستیار  فعاالنه شرکت داشته استجدول ثبت  مقاالت  چ
  نظر استاد  نقش دستیار  نام مجله  شماره مجله  عنوان مقاله  ر دیف

21    
  
  

        

22    
  
  

        

23    
  
  

        

24    
  
  

        

25    
  
  

        

  



 ٢٠٨

  پروژه هاي پژوهشی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته است ثبت  جدول
  عنوان پروژه  ر دیف

  
  نظر استاد  یارنقش دست  محل انجام

1    
  
  

      

2    
  
  

      

3    
  
  

      

4  
  

  
  
  

      

                                                                 



 ٢٠٩

  پروژه هاي پژوهشی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته است ثبت جدول
  عنوان پروژه  ر دیف

  
  نظر استاد  نقش دستیار  محل انجام

5    
  
  

      

6    
  
  

      

7    
  
  

      

8  
  

  
  
  

      

                                                                 



 ٢١٠

  پروژه هاي پژوهشی که دستیار  فعاالنه شرکت داشته است ثبت جدول
  عنوان پروژه  ر دیف

  
  نظر استاد  نقش دستیار  محل انجام

9    
  
  

      

10    
  
  

      

11    
  
  

      

12  
  

  
  
  

      

   
  
  
  
  
  



 ٢١١

  :مالحظات 
  
  
  



 ٢١٢

  ریاست بخش  و سایر اساتید  مربوطه از نظر توانمندي هاي  علمی و عملی دستیارظر نهایی ن
  

ـوزشی در پایـان دوره آمـ  ..................................... جلسه اعضاي هیـات علمـی بخـش جراحـی     

ــ ــاي / انمخـــــ ــاریخ .............................................. آقـــــ ــل در م................... در تـــــ حـــــ

  . با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل گردید .................................. 

   :   پایان نامه نامبرده با عنوان

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  

ــاریخ    ــوزال آن در تـ ــه پروپـ ــاریخ    .................................... کـ ــیده و در تـ ــویب رسـ ــه تصـ بـ

با توجه به اینکه نـامبرده  از پایان نامه دفاع نموده و تصویب شده است .............. ........................

مـورد  .................... اعمال جراحی شرکت فعال داشته و از ایـن تعـداد   .....................  در تعداد 

ل ها بـا توجـه بـه    آنها عمل کوچک بوده است و تنوع عم.......................  عمل بزرگ و تعداد 

  :کوریکولوم آموزش جراحی قابل قبول است و تمام بخش چرخشی را به شرح 

  ماه .............. به مدت ......................... اورتوپدي در بخش و بیمارستان  - 1

 ماه.............. به مدت ......................... اورولوژي در بخش و بیمارستان   - 2

 ماه.............. به مدت ......................... در بخش و بیمارستان  زنان و زایمان - 3

 ماه.............. به مدت ......................... جراحی اعصاب در بخش و بیمارستان  - 4

 ماه.............. به مدت ......................... بیهوشی در بخش و بیمارستان  - 5



 ٢١٣

 ماه.............. به مدت ......................... رستان آندوسکوپی در بخش و بیما - 6

 ماه.............. به مدت ......................... جراحی قفسه سینه در بخش و بیمارستان  - 7

 ماه.............. به مدت ......................... جراحی عروق در بخش و بیمارستان  - 8

 ماه.............. به مدت ......................... ان جراحی کودکان در بخش و بیمارست - 9

  ماه.............. به مدت ......................... رادیولوژي در بخش و بیمارستان -10

  ماه.............. به مدت ......................... سوختگی و ترمیمی در بخش و بیمارستان  -11

  ماه.............. به مدت ......................... ارستان جراحی قلب در بخش و بیم -12

گذرانده است ، و تبحر الزم را در انجام اقدامات بالینی و بررسی بیمـاران و مـدیریت کـردن    

انواع بیماریهاي جراحی و بحرانهاي جراحی و اقدامات الکتیو را پیدا کرده است و توانائیهاي 

وقعیت جراحی عمومی را کسـب کـرده اسـت بـا نظـر اعضـاي       الزم را براي احراز عنوان و م

هیات علمی بخش جراحی عمومی براي شرکت در امتحانات گواهینامه و دانشنامه تخصصی 

  . جراحی معرفی می شود 

  : .......................................................................رئیس بخش

  

  ..............................................: ...........اعضاي هیات علمی 



 ٢١٤

  : نظر  مدیر گروه  از نظر تعداد و کیفیت عمل ها و توانمندي هاي دستیار مربوطه  

  
 


