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 دستورالعول نحوه نظبرت اعضبئ هیئت علوی بر فعبلیت درهبنی فراگیراى

 هرکس آهوزشی درهبنی شهیذ صیبد شیرازی

به هنظور رعبیت حقوق گیرنذگبى خذهت در هرکس آهوزشی درهبنی شهیذ صیبد شیرازی 

ح هختلف تنظین واز تبریخ وزیر در خصوص فعبلیت در هبنی فراگیراى در سطدستورالعول 

 الزم االجرا هی ببشذ. 1/11/1931

 خش داخلی وبخش هبی وابسته به آىب

ایي هرکس الزم است تَسط دستیار سال دٍ ٍ تاالتر دادُ  در اٍرشاًس  ترخیض تیواراى تحت ًظرٍ دستَر تستری-ا

هی تَاًذ در خظَص تستری کردى  تعذ از تاییذ هذیر گرٍُ هحترم  دستیار سال یک ًیس ، ًیوِ دٍم سال تحظیلیشَد.در 

 هرتَطِ اًجام گردد.  آًکال. تذیْی است هَارد فَق الزم است تا ّواٌّگی هتخض تیواراى تظوین گیری ًوایذ

هاِّ  دٍ کلیِ دستَرات درهاًی یا تشخیظی در پرًٍذُ درتَدُ  ٍ   observerهاِّ اٍل تٌْا  دٍاى سال اٍل در دستیار-2

الزم است تَسط دستیار سال دٍ ٍ یا تاالتر تاییذ ٍ سپس اجرا گردد.از هاُ سَم  تِ تعذ  اجرای دستَرات هٌَط اٍل سال 

 تِ اجازُ پسشک هرتَطِ در ّر تخش هی تاشذ.

ِ تاشذ الزم است کلیِ دستَرات تیوار تا ًظارت است در طَرتی کِ دستیار سال اٍل تٌْا دستیار تخش هرتَطتذیْی 

 هستقین ٍتعذ از تاییذ پسشک هعالج اجرا گردد.

طثح تَسط دستیارهرتَطِ ٍیسیت ٍ  7337تواهی تیواراى تستری در تخش ّای هختلف الزم است قثل از ساعت -3

progress note  ردد.ّوچٌیي تواهی تیواراى الزم است  رٍزاًِ تَسط پسشک هعالج ٍ یا جاًشیي ٍی ٍیسیت ٍ ًَشتِ گ

دستَرات دستیاراى هَرد تاییذ یا اطالح قرار تگیرد.در طَرت ًیاز تِ اقذام درهاًی یا تشخیظی اٍرشاًس )دیالیس، تجَیس 

است تَسط دستیار هرتَطِ تِ اطالع پسشک هَارد الزم  ،(تظَیر ترداری تا هادُ حاجة،  IVIGپالس کَرتَى، دستَر 

 .رساًذُ ٍ هَرد تائیذ قرا گیرد هعالج
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تَسط دستیار سال یک(ٍ تحظیلی  دٍم سال  سالکلیِ پرٍسیجرّا  الزم است تَسط دستیار سال دٍ ٍتاالتر )ٍ در ًیو -4

 تا ّواٌّگی تا پسشک هعالج اًجام گردد .

 اًجام گردد. آًکالهشاٍرُ ّای اٍرشاًس الزم است در عظر ٍشة تَسط دستیار سال سَم ٍ تا تائیذ هتخظض -5

 َْر گردد.ودر خظَص هشاٍرُ ّای الکتیَ الزم است جَاب هشاٍرُ تِ تائیذ اًکال هرتَطِ در ّواى رٍز رساًذُ ٍ ه

کارٍرز الزم است تِ تائیذ پسشک هعالج رساًذُ در تخش ّایی کِ تٌْا کارٍرز در تخش ٍجَد دارد کلیِ دستَرات  -6

 شَد.

 

 


