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 پريوذٌ َای بیمارستاویدامىٍ کاربرد:

 ي بخش درماوگاٌ تکمیل صحیح پريوذٌ َای بیماران تًسط داوشجًیان پسشکی در َذف:

ًَضتبری دارد ٍ بز اجزای صحیح بیوبرستبى بزای توبهی فزاگیزاى بزًبهِ آهَسضی هذارک پشضکی  ياشگان يتعاریف:

 ایي بزًبهِ ًظبرت هی کٌذ.

  تًسط چٍ کسی اوجام شًد(: درچٍ محلی ي درچٍ زماوی، شیًٌ اوجام کار)چٍ فعالیتی،

 :با پريوذٌ وًیسی در بیمارستان کارآمًزانشیًٌ آشىایی  -1

آهَسضی سویَلَصی کِ در ایي هزکش  داًطجَیبى جذیذالَرٍد قبل اس ٍرٍد بِ بخص ّبی ببلیٌی ٍ در دٍرُبزای توبهی 

سبعت تَسط یکی اس اعضبی ّیبت علوی گزٍُ داخلی بزگشار ٍ اصَل  2بزگشار هی ضَد یک جلسِ تئَری بِ هذت  

 پبیِ بِ آًْب آهَسش دادُ هی ضَد.

 ّوچٌیي داًطجَیبى در گزٍُ ّبی کَچک تقسین بٌذی ٍ در طَل ّفتِ هَظف بِ گزفتي ضزح حبل عولی اس بیوبراى

 هی گزدًذ.

ّز یک اس داًطجَیبى هَظف بِ ارائِ حذاقل یک ضزح حبل جْت شیًٌ ارزیابی فعالیت کارآمًزان در ایه زمیىٍ:

 کسب ًوزُ پبیبى دٍرُ بِ گزٍُ داخلی هی ببضٌذ.

 :يرزان با پريوذٌ وًیسی در بیمارستانکارشیًٌ آشىایی -2

ٍ پزًٍذُ خص کالس آهَسضی ًحَُ تکویل خالصِ پزًٍذُ بزای توبهی کبرٍرساى جذیذالَرٍد در هبُ اٍل ٍرٍد بِ ب

 درهبًگبّی ٍ سیز بیوبری تَسط یکی اس اعضب ّیبت علوی بزگشار هی گزدد.

بصَرت اًتخببی خالصِ پزًٍذُ بیوبراى هَرد ارسیببی قزار هی گیزد) در  شیًٌ ارزیابی فعالیت کاريرزان در ایه زمیىٍ:

 جلسبت گشارش صبحگبّی ٍ...(

 :آشىایی دستیاران با پريوذٌ وًیسی در بیمارستانشیًٌ  -3

بزای کلیِ دستیبراى جذیذالَرٍد در بزًبهِ ّبی آهَسضی تَجیْی کِ بصَرت هتوزکش در داًطکذُ بزگشار هی ضَد. 

اصَل پزًٍذُ ًَیسی آهَسش دادُ هی ضَد ٍ ّوِ دستیبراى هلشم بِ گذراًذى ایي دٍرُ ٍ اخذ گَاّی جْت ٍرٍد بِ 

 بخص دارًذ.
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 مىابع يامکاوات : 

  کارکىان مرتبط:

 کارگاٌ َا ي کالس َای آمًزشی برگسار شذٌ  مستىذات مرتبط:

 

 

 امضاء سمت تُیٍ کىىذگان

  داخلی هذیز گزٍُ  تقی اهیزیبًیدکتز 

  هذیز گزٍُ سًبى  کبضبًیدکتز الْبم 

  هذیز گزٍُ عفًَی هزکش دکتز عبذاهلل عببسی

آهَسش فزاگیزاى پشضکی  هسئَل آرسٍ هیزفبضلیدکتز 

 گزٍُ اطفبل

 

  هذیز گزٍُ قلب دکتز عبرف صبلحی

  رئیس بخص رادیَلَصی دکتز سویِ لیَاًی

هسئَل آهَسش فزاگیزاى پشضکی   دکتز هجیذ هْزی

 گزٍُ پَست

 

هسئَل آهَسش فزاگیزاى پشضکی   دکتز سیذ آیذیي سبجذی

 گزٍُ ًَرٍلَصی

 

 امضاء سمت تائیذکىىذٌ

  هزکش هعبٍى آهَسش ببلیٌی  دکتز ًفیسِ عبذاللْی 

 امضاء سمت ابالغ کىىذٌ

  سزپزست  هزکش  تقی اهیزیبًیدکتز 


