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 الن ثَن سا ثِ دلت هغبلؼِ ًوبییذ. ( لغفب هَاسد روش ضذُ دس1

 آى ثؼول آٍسیذ . حفظ ٍ ًگْذاسیًْبیت سؼی ٍ تالش خَد سا دس ( 2

 

هشثی اهضبء  دس ّش هشوض  ( داًطجَ هَظف است دس پبیبى وبسآهَصی3

دسیبفت ًوَدُ ٍ ایي ضشط ٍسٍد ثِ  Log bookهشثَعِ سا دس 

 ثبضذ. وبسآهَصی ثؼذی هی
 

ٍضؼیت سػبیت اخالق حشفِ ای دس هحیظ  ( دس ضوي وبسآهَصی ّب4

 ثبلیي ًیض تَسظ هشثیبى هَسد اسصیبثی لشاس خَاّذ گشفت. 
. 

 

( دس ًظش داضتِ ثبضیذ ػولىشد ضوب اص جولِ حضَس ٍ تشن ثوَلغ 5

سػبیت سفتبس ٍ اخالق هٌبست ثِ غَست هستمین ٍ غیش هستمین تحت 

هذ ًظش خَد  وٌتشل گشٍُ هی ثبضذ لزا سػبیت هَاسد فَق سا ّوَاسُ

 لشاس دّیذ.

 

( اًجبم تىبلیف تؼییي ضذُ اص عشف هشثیبى ٍ گشفتي تبییذیِ اص اسبتیذ 6

 .ٍ هشثیبى هشثَعِ ضشٍسی است 

 

لغفب پس اص پبیبى وبسآهَصی ّب دس ٍلت هؼیي الي ثَن ّب سا  -7

 تحَیل دّیذ

اهضب هشثیبى ثِ ّوشاُ تبسیخ تىویل آى دس توبهی هشاوض هَسد ًظش  -

 ی است.ضشٍس

 

( دس پبیبى دفتشچِ تىویل ضذُ سا ثِ ّوشاُ پیطٌْبدات ٍاًتمبدات  8

ثِ دفتش گشٍُ َّضجشی تحَیل ًوبییذ تب دس اسصیبثی ًْبیی ضوب هٌظَس 

 گشدد.

 

 

 با آرزوی مىفقیت ربای شما

 گروه هىشبری 
 

دانشجوی گرامی 

 توجه کنید
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 همذهِ:

، ثِ هٌظَر ثجت  پیَستِ کبرضٌبسی  همطغ َّضجزی 3دٍرُ کبرآهَسی   Log bookحبضز تحت ػٌَاى  داًطجَی گزاهی دفتزچِ  

 ثبلیٌی ضوب در طَل کبرآهَسی طزاحی ضذُ است.   _کلیِ فؼبلیتْبی آهَسضی 

 

زار هی جْت تؼییي ًوزات ثخص، ارسضیبثی ػولی ٍ حضَر ٍ غیبة هَرد استفبدُ لدفتزچِ در پبیبى دٍرُ اطالػبت هَجَد در 

 .گیزد. لذا خَاّطوٌذ است در تکویل آى حذاکثز دلت خَد را هجذٍل فزهبئیذ

 

 

       ًبم وبس آهَص :

 

 ضوبسُ داًطجَیی:

 

  ثب تَجِ ثِ اّویت اخالق دس ّوِ ضئًَبت صًذگی ٍ حیغِ ّبی ضغلی، ساٌّوبی اخالق حشفِ ای ثِ ضشح ریل

 اػالم هی گشدد:

 ساٌّوبی اخالق حشفِ ای:

ّای اتخار ؿذُ ّای اخاللی کِ تصوینّا، اصَل ٍ دػتَسالؼولحشفِ ای ػثاست اػت اص ٌّجاسّا، اسصؽاخالق 

 .دس یک حشفِ ٍ سفتاس ؿاغلیي آى حشفِ سا کٌتشل ٍ ّذایت هی کٌٌذ

 .ایي ٍاطُ اص دٍ سکي اخالق ٍ حشفِ تـکیل ؿذُ اػت کِ الصم اػت اتتذا تؼشیف هختصشی اص اخالق اسایِ ؿَد

 personal) هی تاؿذ کِ خَد تِ ػِ ًَع اخالق فشدی "هؼٍَلیت پزیشی دس لثال حمَق افشاد"هؼٌی  اخالق تِ

ethics)اخالق حشفِ ای ، (work ethics) هؼایل اخاللی ػاصهاًْا ٍ (organizational ethics)  ِدػت

 .تٌذی هی ؿَد

اًـجَیاى هحتشم دس اًجام ّشچِ تْتش دس اداهِ هْن تشیي هصادیك ػولی تشای اخالق حشفِ ای کِ هی تَاًٌذ تِ د

:دٍسُ کاسآهَصی کوک ًوایٌذ؛ اسایِ هی گشدد

 تَجِ
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 ِّای الصم ٍ تِ  ای پایثٌذ تاؿٌذ ٍ داًؾ ٍهْاست تایذ تِ آهَصؽ هذاٍم خَد دس توام طَل صًذگی حشفِ افشاد   :ای تؼْذ ثِ تَاًوٌذی حزف

 .سٍص سا تِ دػت آٍسدًذ

 

 دس کل دٍسُ دسهاًی اطالػات هشتَط تِ ٍضؼیت ػالهتی تیواساى سا کاهل ٍ  سضایت لثل اص اخز تایذ  :تؼْذ ثِ غذالت ثب ثیوبراى ٍ

 گیشی ًوایذ دسهاًی خَد تصوین. اسائِ اطالػات تِ هیضاًی الصم اػت کِ تیواس تتَاًذ تشای دٍسُ ُددایاس ایـاى لشاس تصادلاًِ دس اخ

 

 ِاص اطالػات تیواساى اػتٍ حفاظت  ساصداسی ی کؼة اػتواد تیواساى سػایت الصهِ :ثیوبر راسداری تؼْذ ث 

 

 ِثز اسبس هؼیبرّبی اخاللی، حزفِ ای ٍ ضزػی راثطِ هٌبست ثب ثیوبراى ثزلزاری تؼْذ ث 
 

 ٌذ.ّایی تشای استماء کیفیت خذهات الذام ًوای سیضی ٍ اجشای هکاًیؼن تایذ دس تشًاهِ  :ّب تؼْذ ثِ ارتمب کیفیت خذهبت هزالجت 
 

 ّای اسائِ خذهات ػالهت تایذ دػتشػی ّوگاى تِ خذهات حذالل اػتاًذاسد  ّذف توام ػیؼتن :تؼْذ ثِ ثْجَد دستزسی ثِ خذهبت

سا  هشالثت تاؿذ. ًظام ػالهت تایذ هَاًغ دػتشػی ػادالًِ تِ خذهات سا اػن اص هَاًغ حمَلی، تحصیالتی، هالی، جغشافیایی ٍ تثؼیضات اجتواػی

 .تشطشف ػاصًذ
 

 ًِگَیٌذ هؼؤٍل تَصیغ خذهات هحذٍد تش هثٌای  دس ػیي حال کِ تِ ًیاص فشدی تیواساى پاػخ هی  :ذٍدی هٌبثغ هح تؼْذ ثِ تَسیغ ػبدال

 .تاؿٌذ هذیشیت هؼمَل ٍ ّضیٌِ اثش تخؾ ًیض هی
 

 تَلیذ داًؾ ٍ اػتفادُ اص آى ٍ استماء اػتاًذاسد ػلوی ٍ پظٍّؾ تکَؿٌذ. حشف پضؿکی هتؼْذ اػت اص هثتٌی تایذ دس  :تؼْذ ثِ داًص ػلوی 

   ذتشؿَاّذ ػلوی تَدى ٍ صحت ػلن تَلیذ ؿذُ اطویٌاى یاتٌ
 

 ػٌَاى اػضاء یک حشفِ تایذ تا یکذیگش ّوکاسی کٌٌذ، تِ یکذیگش احتشام تگزاسًذ، دس  تِ ّوِ افشاد :ای ّبی حزفِ تؼْذ ثِ هسؤٍلیت

دٌّذ ؿشکت کٌٌذ تا کیفیت  ای اص خَد ًـاى هی فِکِ سفتاس غیش حش افشادیای تشای تشخَسد تا  فشآیٌذّای خَداسصیاتی اص لثیل تؼییي سٍیِ

 .هشالثت اص تیواساى تِ حذاکثش تشػذ
 

  :ایحشفِ سفتبس اجضاء اص یه ّش هػبدیك

 :دٍستی ًَع -1  

 ارجحیت دادى هٌافغ تیوار تز هٌافغ خَد ·  

 ّای تیوار تَجِ ًطاى دادى تِ خَاستِ ·  

 تیوار صزف ٍقت ٍ حَصلِ تزای تَضیح اعالػات تِ ·  

 صزف ٍقت ٍ حَصلِ تزای آراهص تخطیذى تِ تیوار ًاخَش ·  

 تالش تزای کاستي اس رًج ٍ درد تیوار اس توام راّْای هوکي ·  

 ّای تیوار دلسَساًِ گَش دادى تِ ًگزاًی ·  

 پیطٌْاد کوک تِ سایز اػضاء تین ·  

 اًجام دّذتَاًذ کارش را  داٍعلة ضذى تزای اًجام کار فزد دیگزی کِ ًوی ·  

 ّای خَد در اختیار دیگزاى قزار دادى داًص ٍ هْارت ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
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 :ضٌبسی ٍظیفِ -2  

 / ػذم تؼجیل در تزک هحل کار تِ هَقغ رسیذى ·  

 قاتل اػتواد تَدى ·  

 اس سزپزست پیزٍی کزدى ·  

 اًجام ٍظائف هحَلِ تِ عَر کاهل ٍ تِ هَقغ ·  

 رػایت ضَاتظ ٍ هقزرات ·  

 در کار تیوی ّوکاری هٌاسة ·  

 هقزر اًجام ٍظائف ٍ در دستزس تَدى در سهاى ·  

 ضَد ّایی کِ تزای تیوار اًجام هی گشارش دقیق ٍ کاهل هزاقثت ·  

 هزاقثت اس تیوار  اًتقال درست ٍ کاهل هسؤٍلیت ·  

 تَاًذ حاضز ضَد ٍ اعویٌاى اس جایگشیي ًوی ٍظیفِ اعالع تِ دیگزاى در سهاًیکِ تزای اًجام ·  

 ّا تکویل هزاقثت تیواراى قثل اس هزخص کزدى آى ·  

 اظْار خغای پشضکی تِ تین یا سزپزست ·  

 اػتثار ًوَدى غیز هٌصفاًِ ضٌاسایی ٍ گشارش خغا ٍ رفتار ًاهٌاسة ّوکاراى تا پزّیش اس تی ·   

 ًظارتی حزفِ_ارکت در فؼالیتْای خَدهط ·  

 اجتٌاب اس سَء هصزف دارٍ ٍ الکل ·  

 ارائِ ًقذ هَثز تِ جای غز سدى ·  

 :ضغلی تؼبلی -3  

 ارائِ ضذُ تاسخَرداصالح رفتارّا یا ػولکزد خَد تزاساس  ·   

 ّایی تَاًوٌذی ٍ داًص خَد ًگزش ًقاداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تطخیص حیغِ ·  

 ي هحذٍدیت خَد ٍ کوک گزفتي اس دیگزاى در هَارد ػذم داًص ٍ هْارت کافیضٌاخت ·  

 ساسگاری تا تغییز ضزایظ ·  

 خَد  ارسیاتی سالهتی جسوی ٍ رٍحی ·  

 احساس هسؤٍلیت تزای تاسآهَسی خَد ·  

 ّای آهَسضی سویٌارّا ٍ سایز فؼالیت در کٌفزاًس ّا،ضزکت  ·  

 .کٌٌذ ر کِ هزاجؼِ هیّای تیوا case هغالؼِ تز اساس ·  

 :دیگشاى ثِ احتشام -4

 تزقزاری تفاّن تا اػضاء تین ·  

 ّای السم در هَقؼیتْای ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین ·  

 اش هؼزفی خَد ٍ اػضای تین تِ تیوار ٍ خاًَادُ ·  

 هَرد خغاب قزار دادى تیوار تِ ضکلی هٌاسة ·  

 ل فْن تاضذ, در صحثت تا تیواراستفادُ اس اصغالحاتی کِ تزای تیوار قات ·  

 احتزام ٍ حفظ ضأى اًساًی تیواراى ٍ خاًَادُ ایطاى چِ در حضَر ٍ چِ در غیاب ایطاى ·  

 ّای درهاًی احتزام تِ حق استقالل فزدی تیوار اس عزیق ارائِ اعالػات در هَرد اًتخاب ·  

 گیزی تاضذ تیوار, ٌّگاهی کِ ٍی فاقذ اّلیت تصوین قاًًَی ارائِ هطاٍرُ تِ خاًَادُ یا قین ·  

 ٍ حزین خصَصی تیوار راسداری احتزام گذاضتي تِ ·  

 رتثاط تا تیوارّای السم در ا حفظ حزین ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
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 در هحیظ آهَسضیتزم ّای پاییي تز ارتثاط خَب ٍ هٌاسة تا داًطجَیاى  ·  

 ارتثاط خَب ٍ هٌاسة تا اساتیذ در هحیظ آهَسضی ·  

 ّای هزتثظ تا سالهتی ارتثاط خَب ٍ هٌاسة تا ضاغلیي سایز حزفِ ·  

 تحول ٍ صثَری ًطاى دادى در هقاتل عیفی اس رفتارّا ٍ ػقایذ ·  

تثؼیض رٍا ًذاضتي در تؼاهالت خَد تا دیگزاى تزاساس هَاردی ّوچَى سي، رًگ پَست، ًژاد، ػقایذ سیاسی، ٍضؼیت تأّل،  ·  

 ّای کیفزی یا جٌایی جٌس گزا( ٍ یا هحکَهیت جٌس گزا یا غیز ّن ّای جسوی ٍ رٍحی، جٌس، توایل جٌسی )ّن ًاتَاًی

 :ضشافت ٍ دسستی -5

 (یی, اًصاف، رک تَدى، خَش قَل تَدىرفتار صادقاًِ )راستگَ ·  

 حل اختالفات تِ ضکلی کِ تِ ضأى عزف هقاتل احتزام گذاضتِ ضَد ·  

 پشضکی چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَضص ٍ آراستگی گزٍُ رفتار هٌاسة ضأى ·  

 ّای خَد صذاقت تا تیواراى ٍ اجتٌاب اس تشرگٌوایی تَاًوٌذی ·  

 وکاراى خَد در اجتواػات ػوَهیّای ّ تطَیق هَفقیت ·  

 .اظْار ًظز فقظ در هَرد هَضَػاتی کِ در حیغِ تخصص اٍست ·  

 ّا دادى ٍ گزفتي( در آسهَى)تقلة ػذم هطارکت در  ·  

 پذیزفتي هسؤٍلیت کار خَد ·  

 :اجتوبػی ػذالت ثِ تؼْذ -6

 )تذٍى در ًظز گزفتي سي، رًگ پَست، ًژاد ٍ ...( تَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزاقثت سالهتی ·  

 ) تجْیشات، ٍسایل یک تار هصزف ٍ ...(اس هٌاتغ خذهات سالهتی  هزاقثت ·  

 

  گیشد.هَسد هشثَط ثِ اخالق حشفِ ای هَاسد فَق هَسد تَجِ لشاس  6ٌّگبم اسصیبثی اخاللی ٍ اختػبغی ػولىشد 

 

  حرهف ای گرایی (Professionalism )ت ربشمرده است و یکی از مهم اهیی است هک ره دانشجى باید نگرش آن را کسب و  رتین تىانمندی پادنبیی هب تعهدا

 :ای( است عبارتند ازرد رفتار )رفتار حرهف حرهف ای گرایی رد عمل و رفتار آن را نشان دهد. خصىصیات فردی هک تجلی 

  احترام هب دیگران،     شناسی، شرافت و وظیفو تعالی شغلی،    تی، نىع دوس ، کاری لت ردست  عدا

http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
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 لَاًیي ٍ همشسات وبسآهَصی

 داًطجَیبى گشاهی

    ضوي خَؽ آهذگَیی ٍسٍد ؿوا تِ اتاق ػول، دس دفتشچِ حاضش خالصِ ای اص تشًاهِ کاس آهَصی َّؿثشی

.....اسائِ ؿذُ اػت ٍ ّای ػولی ؿشح ٍظایف فؼالیت ، یکاسآهَصهشتَط تِ تیواسػتاى  ٍ همشساتؿاهل لَاًیي 

. 

 ّبی ػلوی ٍ ػولی هَرد  ثب هْبرت ّب آىهٌظَر آضٌبیی ِ بػت( ثس204) ٍاحذ 4 داًطجَیبى َّضجزی ثِ هیشاى 3 یکبرآهَس

 اجزا هی ضَد. 5ًیبس درتزم 

 تاؿذ یه 30/13صثح الی30/7ػاػات حضَس دس تیواسػتاى اص ػاػت. 

  تاؿذ یهکاسآهَصی طثك سٍصّای اػالم ؿذُ دس تشًاهِ کاسآهَصی ٍ اص اتتذای ؿشٍع تشم تحصیلی. 

  تَاًذ یًوفَق  ٍ ػاػاتدس سٍصّا  ػٌَاى چیّ تِ ٍ داًـجَضشٍسی اػت  ؿذُ يییتؼ ػاتٍ ػاحضَس دس اتاق ػول دس سٍصّا 

 "تشاتش کاسآهَصی جثشاًی خَاّذ تَد. 3  شهجاصیغٍ تِ اصاء ّش سٍص غیثت  "غیثت ًوایذ

  اس ػثض، سٍپَؽ ٍ ؿلَ الضاهی اػت.)لثاع فشم تشای آلایاى ییٍ داًـجَسػایت لثاع فشم داًـجَیاى تشاتش همشسات آهَصؿی

 دهپایی هٌاػة اتاق ػول(

  سٍپَؽ ٍ ؿلَاس ػثض ، همٌؼِ ػثض ، جَساب ٍ دهپایی هٌاػة( ّا خاًن)لثاع فشم تشای 

 هشتی. ٍ اجاصُهگش تا اطالع  ،تاؿذ یهدس ٍسٍد ٍتؼجیل دس خشٍج تشخالف همشسات  شیتأخ 

 تاؿذ یهؿی ٍ کتاب آهَص یّا کٌفشاًغآهَصؿی ٍ  یّا کالعدس  ؿذُ ػٌَاىاهتحاى اص هثاحث  سفشًغ .post test   دس پایاى

 ؿَد. کاسآهَصی دس داًـکذُ تشگضاس هی

  گشدد یهػولی ٍ ؿفاّی اًجام  صَست تِاسصؿیاتی  . 

 سػایت لَاًیي  یا حشفِ، پایثٌذی تِ اصَل اخالق یکاسآهَصحیي  یّا تیفؼالٍ  ؼتیل چک، هـاّذُ دس پایاى دٍسُ تش اػاع ٍ

 . گشدد یهًوشات تؼییي  ػایش هَاسد اص دیذگاُ گشٍُ ٍ ؿذُ هطشح

  ِدس هَاسدی کLog book  ُگشدد یًواػت ٍ تِ داًـکذُ گضاسؽ  ًاتوامًالص تاؿذ ، ًوش . 

 تَجِ:

  تحت ًظز هزثی الشاهی است .غی ّبی اختػب ٍ ارائِ فؼبلیتػولی  یّب هْبرتاخذ ًوزُ در توبهی 

 الشاهی است. رػبیت ضئًَبت اسالهی 

  الشاهی است. در ثزخَرد ثب ثیوبر ٍّوکبراى یا حزفِرػبیت ضئًَبت 

 ًػت اتیکت ثزای داًطجَیبى الشاهی است. 
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 داًطجَ دس پبیبى دٍسُ ثبیذ ثتَاًذ

 

 

 
 ( ٍػایل ٍ تجْیضات ٍ داسٍّای تیَْؿی سا تا تَجِ تِ سٍؽ اًتخاتی ٍ تا ًظش هتخصص تیَْؿی آهادُ ًوایذ.1

 

 ّای حیاتی ٍ صحٌِ ػول سا پایؾ ًوایذ. (  اسگاى2

 

 ( تذاتیش ٍ توْیذات الصم دس تیَْؿی تیواساى هثتال تِ تیواسیْای ّوشاُ سا تیاى کٌذ ٍ ػَاسض آى سا گضاسؽ ًوایذ3

 
 یذ.( اصَل کلی تیَْؿی  ٍ هشالثت اص تیواس دس جشاحی کَدکاى ٍ ًَصاداى  سا ؿشح دّذ ٍ دس هشالثت اص تیواس هـاسکت ًوا4

  

( دس آهادُ ػاصی ػیؼتن ّای تیَْؿی  ٍػایل ٍ تجْیضات هَسد ًیاص تشای دػتیاتی  تِ ساُ َّایی ٍ اًجام  تیَْؿی دس کَدکاى 5

 ٍ ًَصاداى هـاسکت ًوایذ.
 

 ( ػَاسض َّؿثشی دس کَدکاى سا تَضیح دّذ.6

 
 حیطی دس کَدکاى ٍ ًَصاداى هـاسکت ًوایذ.( دس سگ گیشی ٍسیذّای ه7

 

( اصَل کلی تیَْؿی ٍ هشالثت اص تیواساى دس اػوال جشاحی صًاى ٍ هاهایی سا ؿشح دّذ. ٍ تذاتیش ٍ توْیذات الصم ایي 8

 ای تیاى ًوایٌذ. تیواساى تحت تیَْؿی ػوَهی ٍ تی حؼی ًاحیِ

 

 .صیـي ّای هختلف ٍ اًجام الذاهات پیـگیشی اص ایجاد ػاسضِ هـاسکت کٌذ( دس آهادُ ػاصی تیواس تشای پ9َ

 (اصَل کلی تیَْؿی دس هشالثت اص تیواساى ػالوٌذ سا ؿشح دّذ.10

 

( ٍػایل،اهکاًات،تجْیضات ٍ داسٍّای هَسد ًیاص دس احیای للثی سیَی،هغضی سا تیاى ًوَدُ دس آهادُ ػاصی ٍ کٌتشل سٍصاًِ 11

 تشالی اٍسطاًغ هـاسکت ًوایذ.
 

 ع سٍؿْای اًتمال خَى ٍ هایغ دسهاًی،اصَل هشالثتی ٍ ػَاسض آى سا ؿشح دّذ.(اًَا12

دُ اص اًَاع فشاٍسدُ ّای تضسیمی ،هحصَالت خًَی ٍ جاًـیي ؿًَذُ ّای خَى سا تیاى ( تذاتیش ٍ توْیذات الصم دس اػتفا13

 کٌذ.
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 ًحَُ حضَس  ٍ غیبة

 ّفتِ
نام مرکس آموزشی و درمانی و یا 

 بیمارستان
 تاریخ

 نحوه حضور

 مهر و امضاء مربی 
 ناقص کامل

 کسری

 ساعتبه 

       اٍّل

       دٍّم

       سَّم

       چْبرم

       پٌجن

       ضطن

       ّفتن

       ّطتن

       ًْن

       دّن

       یبسدّن

       دٍاسدّن

       سیشدّن

       چْبردّن

       پبًشدّن

       ضبًشدّن

       ّفذّن



 98هْش-3هَصی آکاس -5تشم  9

 

 س اتبق ػولگضاسش داًطجَ اص ػولىشد خَد د

 

 

 

 

اهضبی 

 هشثی

ػبسضِ  يیتش هْن

 ثیَْضی ثیوبس

 ضَد( ثشدُ ًبم)

فؼبلیت داًطجَ  ثِ 

گش /ووه   غَست هطبّذُ

وٌٌذُ هستمل )ًبم ثشدُ 

 ضَد(

ASA 
 Classثیوبس

ًَع 

 ثیَْضی

هطىل 

خبظ ثیوبس 

دس اسصیبثی 

 اٍلیِ

تطخیع ٍ 

ًَع ػول 

 جشاحی

سي/جٌس 

 ثیوبس

ضوبسُ 

پشًٍذُ 

 ثیوبس

تبسیخ 

 ػول
 ضوبسُ م ثیوبسستبىًب

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           11 

           11 

           12 

           13 

           14 

           15 
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 ولىشد خَد دس اتبق ػولگضاسش داًطجَ اص ػ

 

 

اهضبی 

 هشثی

هْوتشیي ػبسضِ 

 ثیَْضی ثیوبس

 )ًبم ثشدُ ضَد(

فؼبلیت داًطجَ  ثِ 

گش   غَست هطبّذُ

/ووه وٌٌذُ هستمل 

 )ًبم ثشدُ ضَد(

ASA  
ثیوبس

Class 

ًَع 

 ثیَْضی

هطىل 

خبظ ثیوبس 

دس اسصیبثی 

 اٍلیِ

تطخیع ٍ 

ًَع ػول 

 جشاحی

سي/جٌس 

 ثیوبس

ضوبسُ 

پشًٍذُ 

 ثیوبس

بسیخ ت

 ػول

 

 

 ضوبسُ ًبم ثیوبسستبى

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           11 

           11 

           12 

           13 

           14 

           15 
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 ّبی اختػبغی آهَصضی)اسائِ وٌفشاًس،گضاسش ،تْیِ هغلت ٍ....    ( فؼبلیت
 این موارد شامل تکالیف تعیین شده از سوی گروه و مربی مربوطه در حوزه اخالق حرفه ای نیس می باشد...

 نام مرکس تاریخ عنوان فعالیت ردیف
 ارزیابی فعالیت

 امضا مربی
 ضؼیف هتَسظ خَة ػبلی

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

21         

22         

23         



 98هْش-3هَصی آکاس -5تشم  12

 

 ؼبلیت ّبی اختػبغی آهَصضی)اسائِ وٌفشاًس،گضاسش ،تْیِ هغلت ٍ....    (ف

 این موارد شامل تکالیف تعیین شده از سوی گروه و مربی مربوطه در حوزه اخالق حرفه ای نیس می باشد...

 

 ردیف

   

 عنوان فعالیت

 

 تاریخ

 

 نام مرکس

 امضا مربی ارزیابی فعالیت
 ضعیف متوسط خوب عالی

24         

25         

26         

27         

28         

29         

31         

31         

32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

41         

41         

42         

43         

44         

45         

46         
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 اختػبغی ػولىشد دس هشاوض ٍ ثیوبسستبى ّباخاللی ٍ اسصیبثی 

 ...............................................هشثَعِ: یب ثیوبسستبى ًبم هشوض

 ًوشات ػٌَاى ردیف

 
 یا حشفِاغَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 

 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1

    ٍظیفِ ضٌبسی 2

    تؼبلی ضغلی 3

    احتزام ثِ دیگزاى 4

    فتادرستی ٍ ضز 5

    تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی  6

 خَة چگًَگی اسصیبثی ثیوبس لجل اص ثیَْضی 

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    ضٌبسبیی غحیح ثیوبر ٍ  ثزرسی پزًٍذُ ثیوبر 7

    ی ثیوبرثزرسی کالس فیشیک -ثزرسی راُ َّایی ثیوبر -ضزح حبل ثیوبر 8

 خَة دس جشاحی ّبی تخػػی آهبدُ سبصی ثیوبس ثشای المبء ثیَْضی )تجْیضات ،ٍسبیل،داسٍّب ٍ...(هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    کٌتزل  دستگبُ ، هذارّب، سبکطي ، هبًیتَریٌگ  لجل اس ضزٍع ػول  9

    هطبرکت در اًتمبل غحیح ثیوبر ثِ  تخت ػول  10

    ػالئن حیبتی  ٍ  کٌتزل رگ ثیوبر در ثذٍ ٍرٍد ، حیي ٍ ثؼذ اس ػول پبیص  11

    چیذهبى توبم ٍسبیل ٍ دارٍ ّبی هَرد ًیبس  ثز اسبس ًَع ثیَْضی  ٍ سي ثیوبر 12

    حضَر فؼبل در پبیص هبًیتَریٌگ دلیك ثیوبر حیي ثیَْضی  ثػَرت هذاٍم  13

    ل دارٍیی ٍ ًحَُ تشریك غحیح آى ّب آگبّی ٍ هطبرکت در اًتخبة  غحیح ػَاه  14

    هطبرکت در گزفتي هبسک ثیَْضی  15

    هطبرکت در گذاضتي لَلِ داخل تزاضِ 16

    کٌتزل راُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری  17

    آگبّی اس ًحَُ کبرکزد دستگبُ  هبًیتَریٌگ ٍ ٍغل ًوَدى غحیح آى ثِ ثیوبر 18

    گشارش ثیوبر حیي ثیَْضی هطبرکت در ًَضتي 19

 خَة تحت ًظش هتخػع ثیَْضی اًجبم المبء ثیَْضی ػوَهی هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    هحبسجِ هیشاى هبیؼبت  ثز اسبس ٍضؼیت ثیوبر  20

    آگبّی ٍ هطبرکت در هحبسجِ ٍ تشریك غحیح ریَرس ّبس ضل کٌٌذُ ّب ، هخذرّب ٍ آراهجخص ّب 21

    بّی ٍ هطبرکت در اکستیَثِ کزدى غحیح ثیوبرآگ 22

    آگبّی ٍ هطبرکت در سبکطي کزدى غحیح ثیوبر 23

 خَة تحت ًظش هتخػع ثیَْضیثی حسی ًبحیِ ای اًجبم هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    آهبدُ کزدى ٍسبیل هخػَظ ثی حسی ًبحیِ ای ٍ  آگبّی اس ًَع سَسى ٍ ضوبرُ ّبی آى ّب 24

    ثبس کزدى استزیل ست  ٍ در اختیبر لزار دادى غحیح ٍسبیل ثِ هتخػع 25

    هطبرکت در دادى  پَسیطي غحیح ثیوبر جْت اًجبم ثی حسی ًبحیِ ای 26

    آگبّی ٍ اًتخبة دارٍّبی ثی حسی هَضؼی  ٍ دٍس غحیح آى ّب  27

    هبًیتَریٌگ هذاٍم  ثیوبر در ضزٍع ٍ حیي ثی حسی   28

    ای  آگبّی ٍ پبیص ػَارؼ احتوبلی ثی حسی ًبحیِ 29

 گشارش هَارد ضزٍری در ثی حسی ًبحیِ ای : 30

Spinal/Epidural Anesthesia: Position, Drug, Needle, Level, Space, Try, Parestاhesia, Csf (clear 

or not) 

   

 اداهِ ارسضیبثی در غفحِ ثؼذ
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 خَة اص هشحلِ َّش آٍسی ٍ اًتمبل ثیوبس ثِ ثخص  ٍ هشالجتْبی پس اص ثیَْضی هشالجت اص ثیوبس پسدس هطبسوت  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    پبیص ثیوبر درحیي اًتمبل اس اتبق ػول ثِ ریکبٍری 31

    آگبّی ٍ تحَیل غحیح ثیوبر ثِ ریکبٍری  32

    َّضیبری، هبیؼبت ٍ ثزٍى دُ ادراری(هبًیتَریٌگ غحیح ثیوبر در اتبق ریکبٍری )ػالئن حیبتی، خًَزیشی،  33

پیطگگیزی ٍ  درهگبى ػگَارؼ ثؼگذ اس ػوگل ) لگزس، درد، تگبخیز در ثیگذاری، تْگَع اسگتفزاؽ، اخگتالالت             هطبرکت در 34

 ّبی للجی ٍ...( ّوَدیٌبهیک، آریتوی

   

    ر هَلغ اًتفل ثیوبر(گشارش غحیح  ثیوبر در ریکبٍری ) ًَضتي داخل پزًٍذُ ٍ گشارش ضفبّی ثِ پزستبر ثخص د 35

    تحَیل غحیح ثیوبر ثِ ثخص  36

 

                                ًوشُ :                                                                            3ًوشُ اسصضیبثی ػولىشد اخالق حشفِ ای  اص  -1

 ًوشُ : 9ق اص ًوشُ اخز ضذُ  اص چه لیست اسصضیبثی فَ -2

 :ًوشُ  1اص  ًوشُ اخز ضذُ  اص  تىویل فشم اسصضیبثی ػولىشد   -3

 ًوشُ:   2ًوشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغی )اسائِ وٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اص -4

 

 

                      اص هشثی دس هشوض یب ثیوبسستبى :               4ٍ  3،   2،   1جوغ ًوشُ اخز ضذُ سدیف -5

 

 

 

 

 هشثی :ٍ هْش اهضبء  -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 

 



 98هْش-3هَصی آکاس -5تشم  15

 

 اختػبغی ػولىشد دس هشاوض ٍ ثیوبسستبى ّباخاللی ٍ اسصیبثی 

 ...............................................هشثَعِ: یب ثیوبسستبى ًبم هشوض

 ًوشات ػٌَاى ردیف

 
 یا حشفٍِ استبًذاسدّبی اغَل اخاللی 

 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1

    ٍظیفِ ضٌبسی 2

    تؼبلی ضغلی 3

    احتزام ثِ دیگزاى 4

    فتادرستی ٍ ضز 5

    تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی  6

 خَة چگًَگی اسصیبثی ثیوبس لجل اص ثیَْضی 

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    حیح ثیوبر ٍ  ثزرسی پزًٍذُ ثیوبرضٌبسبیی غ 7

    ثزرسی کالس فیشیکی ثیوبر -ثزرسی راُ َّایی ثیوبر -ضزح حبل ثیوبر 8

 خَة دس جشاحی ّبی تخػػی آهبدُ سبصی ثیوبس ثشای المبء ثیَْضی )تجْیضات ،ٍسبیل،داسٍّب ٍ...(هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    ، هبًیتَریٌگ  لجل اس ضزٍع ػول  کٌتزل  دستگبُ ، هذارّب، سبکطي 9

    هطبرکت در اًتمبل غحیح ثیوبر ثِ  تخت ػول  10

    ػالئن حیبتی  ٍ  کٌتزل رگ ثیوبر در ثذٍ ٍرٍد ، حیي ٍ ثؼذ اس ػول پبیص  11

    چیذهبى توبم ٍسبیل ٍ دارٍ ّبی هَرد ًیبس  ثز اسبس ًَع ثیَْضی  ٍ سي ثیوبر 12

    ص هبًیتَریٌگ دلیك ثیوبر حیي ثیَْضی  ثػَرت هذاٍم حضَر فؼبل در پبی 13

    آگبّی ٍ هطبرکت در اًتخبة  غحیح ػَاهل دارٍیی ٍ ًحَُ تشریك غحیح آى ّب   14

    هطبرکت در گزفتي هبسک ثیَْضی  15

    هطبرکت در گذاضتي لَلِ داخل تزاضِ 16

    کٌتزل راُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری  17

    آگبّی اس ًحَُ کبرکزد دستگبُ  هبًیتَریٌگ ٍ ٍغل ًوَدى غحیح آى ثِ ثیوبر 18

    هطبرکت در ًَضتي گشارش ثیوبر حیي ثیَْضی 19

 خَة تحت ًظش هتخػع ثیَْضی اًجبم المبء ثیَْضی ػوَهی هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    هحبسجِ هیشاى هبیؼبت  ثز اسبس ٍضؼیت ثیوبر  20

    آگبّی ٍ هطبرکت در هحبسجِ ٍ تشریك غحیح ریَرس ّبس ضل کٌٌذُ ّب ، هخذرّب ٍ آراهجخص ّب 21

    آگبّی ٍ هطبرکت در اکستیَثِ کزدى غحیح ثیوبر 22

    آگبّی ٍ هطبرکت در سبکطي کزدى غحیح ثیوبر 23

 خَة تحت ًظش هتخػع ثیَْضیثی حسی ًبحیِ ای اًجبم هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    آهبدُ کزدى ٍسبیل هخػَظ ثی حسی ًبحیِ ای ٍ  آگبّی اس ًَع سَسى ٍ ضوبرُ ّبی آى ّب 24

    ثبس کزدى استزیل ست  ٍ در اختیبر لزار دادى غحیح ٍسبیل ثِ هتخػع 25

    هطبرکت در دادى  پَسیطي غحیح ثیوبر جْت اًجبم ثی حسی ًبحیِ ای 26

    ثی حسی هَضؼی  ٍ دٍس غحیح آى ّب آگبّی ٍ اًتخبة دارٍّبی  27

    هبًیتَریٌگ هذاٍم  ثیوبر در ضزٍع ٍ حیي ثی حسی   28

    ای  آگبّی ٍ پبیص ػَارؼ احتوبلی ثی حسی ًبحیِ 29

 گشارش هَارد ضزٍری در ثی حسی ًبحیِ ای : 30

Spinal/Epidural Anesthesia: Position, Drug, Needle, Level, Space, Try, Parestاhesia, Csf 

(clear or not) 

   

 اداهِ ارسضیبثی در غفحِ ثؼذ
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 خَة هشالجت اص ثیوبس پس اص هشحلِ َّش آٍسی ٍ اًتمبل ثیوبس ثِ ثخص  ٍ هشالجتْبی پس اص ثیَْضیدس هطبسوت  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    پبیص ثیوبر درحیي اًتمبل اس اتبق ػول ثِ ریکبٍری 31

    غحیح ثیوبر ثِ ریکبٍری  آگبّی ٍ تحَیل 32

    هبًیتَریٌگ غحیح ثیوبر در اتبق ریکبٍری )ػالئن حیبتی، خًَزیشی، َّضیبری، هبیؼبت ٍ ثزٍى دُ ادراری( 33

پیطگیزی ٍ  درهبى ػَارؼ ثؼذ اس ػول ) لزس، درد، تبخیز در ثیذاری، تَْع اسگتفزاؽ، اخگتالالت    هطبرکت در 34

 ٍ...( ّبی للجی ّوَدیٌبهیک، آریتوی

   

گشارش غحیح  ثیوبر در ریکبٍری ) ًَضتي داخل پزًٍذُ ٍ گشارش ضفبّی ثِ پزستبر ثخگص در هَلگغ اًتفگل     35

 ثیوبر(

   

    تحَیل غحیح ثیوبر ثِ ثخص  36

 

                                                    ًوشُ :                                                        3ًوشُ اسصضیبثی ػولىشد اخالق حشفِ ای  اص  -1

 ًوشُ : 9ًوشُ اخز ضذُ  اص چه لیست اسصضیبثی فَق اص  -2

 :ًوشُ  1اص  ًوشُ اخز ضذُ  اص  تىویل فشم اسصضیبثی ػولىشد   -3

 :  ًوشُ 2ًوشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغی )اسائِ وٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اص -4

 

 

 اص هشثی دس هشوض یب ثیوبسستبى :                                    4ٍ  3،   2،   1جوغ ًوشُ اخز ضذُ سدیف -5

 

 

 

 

 هشثی :ٍ هْش اهضبء  -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
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 اختػبغی ػولىشد دس هشاوض ٍ ثیوبسستبى ّباخاللی ٍ اسصیبثی 

 ...............................................هشثَعِ: یب ثیوبسستبى ًبم هشوض

 ًوشات ػٌَاى ردیف

 
 یا حشفِاغَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 

 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1

    ٍظیفِ ضٌبسی 2

    تؼبلی ضغلی 3

    احتزام ثِ دیگزاى 4

    فتادرستی ٍ ضز 5

    جتوبػی تؼْذ ثِ ػذالت ا 6

 خَة چگًَگی اسصیبثی ثیوبس لجل اص ثیَْضی 

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    ضٌبسبیی غحیح ثیوبر ٍ  ثزرسی پزًٍذُ ثیوبر 7

    ثزرسی کالس فیشیکی ثیوبر -ثزرسی راُ َّایی ثیوبر -ضزح حبل ثیوبر 8

 خَة دس جشاحی ّبی تخػػی ّب ٍ...(آهبدُ سبصی ثیوبس ثشای المبء ثیَْضی )تجْیضات ،ٍسبیل،داسٍهطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    کٌتزل  دستگبُ ، هذارّب، سبکطي ، هبًیتَریٌگ  لجل اس ضزٍع ػول  9

    هطبرکت در اًتمبل غحیح ثیوبر ثِ  تخت ػول  10

    ػالئن حیبتی  ٍ  کٌتزل رگ ثیوبر در ثذٍ ٍرٍد ، حیي ٍ ثؼذ اس ػول پبیص  11

    وبم ٍسبیل ٍ دارٍ ّبی هَرد ًیبس  ثز اسبس ًَع ثیَْضی  ٍ سي ثیوبرچیذهبى ت 12

    حضَر فؼبل در پبیص هبًیتَریٌگ دلیك ثیوبر حیي ثیَْضی  ثػَرت هذاٍم  13

    آگبّی ٍ هطبرکت در اًتخبة  غحیح ػَاهل دارٍیی ٍ ًحَُ تشریك غحیح آى ّب   14

    هطبرکت در گزفتي هبسک ثیَْضی  15

    طبرکت در گذاضتي لَلِ داخل تزاضِه 16

    کٌتزل راُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری  17

    آگبّی اس ًحَُ کبرکزد دستگبُ  هبًیتَریٌگ ٍ ٍغل ًوَدى غحیح آى ثِ ثیوبر 18

    هطبرکت در ًَضتي گشارش ثیوبر حیي ثیَْضی 19

 خَة ثیَْضی تحت ًظش هتخػع اًجبم المبء ثیَْضی ػوَهی هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    هحبسجِ هیشاى هبیؼبت  ثز اسبس ٍضؼیت ثیوبر  20

    آگبّی ٍ هطبرکت در هحبسجِ ٍ تشریك غحیح ریَرس ّبس ضل کٌٌذُ ّب ، هخذرّب ٍ آراهجخص ّب 21

    آگبّی ٍ هطبرکت در اکستیَثِ کزدى غحیح ثیوبر 22

    حیح ثیوبرآگبّی ٍ هطبرکت در سبکطي کزدى غ 23

 خَة تحت ًظش هتخػع ثیَْضیثی حسی ًبحیِ ای اًجبم هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    آهبدُ کزدى ٍسبیل هخػَظ ثی حسی ًبحیِ ای ٍ  آگبّی اس ًَع سَسى ٍ ضوبرُ ّبی آى ّب 24

    ثبس کزدى استزیل ست  ٍ در اختیبر لزار دادى غحیح ٍسبیل ثِ هتخػع 25

    کت در دادى  پَسیطي غحیح ثیوبر جْت اًجبم ثی حسی ًبحیِ ایهطبر 26

    آگبّی ٍ اًتخبة دارٍّبی ثی حسی هَضؼی  ٍ دٍس غحیح آى ّب  27

    هبًیتَریٌگ هذاٍم  ثیوبر در ضزٍع ٍ حیي ثی حسی   28

    ای  آگبّی ٍ پبیص ػَارؼ احتوبلی ثی حسی ًبحیِ 29

 ی ًبحیِ ای :گشارش هَارد ضزٍری در ثی حس 30

Spinal/Epidural Anesthesia: Position, Drug, Needle, Level, Space, Try, Parestاhesia, Csf 

(clear or not) 

   

 اداهِ ارسضیبثی در غفحِ ثؼذ
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 خَة هشالجت اص ثیوبس پس اص هشحلِ َّش آٍسی ٍ اًتمبل ثیوبس ثِ ثخص  ٍ هشالجتْبی پس اص ثیَْضیدس هطبسوت  

3/0 

 سظهتَ

15/0 

 ضؼیف

0 

    پبیص ثیوبر درحیي اًتمبل اس اتبق ػول ثِ ریکبٍری 31

    آگبّی ٍ تحَیل غحیح ثیوبر ثِ ریکبٍری  32

    هبًیتَریٌگ غحیح ثیوبر در اتبق ریکبٍری )ػالئن حیبتی، خًَزیشی، َّضیبری، هبیؼبت ٍ ثزٍى دُ ادراری( 33

اس ػول ) لزس، درد، تبخیز در ثیذاری، تَْع اسگتفزاؽ، اخگتالالت   پیطگیزی ٍ  درهبى ػَارؼ ثؼذ  هطبرکت در 34

 ّبی للجی ٍ...( ّوَدیٌبهیک، آریتوی

   

گشارش غحیح  ثیوبر در ریکبٍری ) ًَضتي داخل پزًٍذُ ٍ گشارش ضفبّی ثِ پزستبر ثخگص در هَلگغ اًتفگل     35

 ثیوبر(

   

    تحَیل غحیح ثیوبر ثِ ثخص  36

 

                                ًوشُ :                                                                            3لىشد اخالق حشفِ ای  اص ًوشُ اسصضیبثی ػو -1

 ًوشُ : 9ًوشُ اخز ضذُ  اص چه لیست اسصضیبثی فَق اص  -2

 :ًوشُ  1اص  ًوشُ اخز ضذُ  اص  تىویل فشم اسصضیبثی ػولىشد   -3

 ًوشُ:   2ًوشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغی )اسائِ وٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اص -4

 

 

 اص هشثی دس هشوض یب ثیوبسستبى :                                    4ٍ  3،   2،   1جوغ ًوشُ اخز ضذُ سدیف -5

 

 

 

 

 هشثی :ٍ هْش اهضبء  -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
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 اختػبغی ػولىشد دس هشاوض ٍ ثیوبسستبى ّباخاللی ٍ اسصیبثی 

 ...............................................هشثَعِ: یب ثیوبسستبى ًبم هشوض

 ًوشات ػٌَاى ردیف

 
 یا حشفِاغَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 

 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1

    ٍظیفِ ضٌبسی 2

    تؼبلی ضغلی 3

    احتزام ثِ دیگزاى 4

    فتادرستی ٍ ضز 5

    تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی  6

 خَة چگًَگی اسصیبثی ثیوبس لجل اص ثیَْضی 

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    ضٌبسبیی غحیح ثیوبر ٍ  ثزرسی پزًٍذُ ثیوبر 7

    کی ثیوبرثزرسی کالس فیشی -ثزرسی راُ َّایی ثیوبر -ضزح حبل ثیوبر 8

 خَة دس جشاحی ّبی تخػػی آهبدُ سبصی ثیوبس ثشای المبء ثیَْضی )تجْیضات ،ٍسبیل،داسٍّب ٍ...(هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    کٌتزل  دستگبُ ، هذارّب، سبکطي ، هبًیتَریٌگ  لجل اس ضزٍع ػول  9

    هطبرکت در اًتمبل غحیح ثیوبر ثِ  تخت ػول  10

    ػالئن حیبتی  ٍ  کٌتزل رگ ثیوبر در ثذٍ ٍرٍد ، حیي ٍ ثؼذ اس ػول  پبیص 11

    چیذهبى توبم ٍسبیل ٍ دارٍ ّبی هَرد ًیبس  ثز اسبس ًَع ثیَْضی  ٍ سي ثیوبر 12

    حضَر فؼبل در پبیص هبًیتَریٌگ دلیك ثیوبر حیي ثیَْضی  ثػَرت هذاٍم  13

    هل دارٍیی ٍ ًحَُ تشریك غحیح آى ّب آگبّی ٍ هطبرکت در اًتخبة  غحیح ػَا  14

    هطبرکت در گزفتي هبسک ثیَْضی  15

    هطبرکت در گذاضتي لَلِ داخل تزاضِ 16

    کٌتزل راُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری  17

    آگبّی اس ًحَُ کبرکزد دستگبُ  هبًیتَریٌگ ٍ ٍغل ًوَدى غحیح آى ثِ ثیوبر 18

    ي گشارش ثیوبر حیي ثیَْضیهطبرکت در ًَضت 19

 خَة تحت ًظش هتخػع ثیَْضی اًجبم المبء ثیَْضی ػوَهی هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    هحبسجِ هیشاى هبیؼبت  ثز اسبس ٍضؼیت ثیوبر  20

    آگبّی ٍ هطبرکت در هحبسجِ ٍ تشریك غحیح ریَرس ّبس ضل کٌٌذُ ّب ، هخذرّب ٍ آراهجخص ّب 21

    گبّی ٍ هطبرکت در اکستیَثِ کزدى غحیح ثیوبرآ 22

    آگبّی ٍ هطبرکت در سبکطي کزدى غحیح ثیوبر 23

 خَة تحت ًظش هتخػع ثیَْضیثی حسی ًبحیِ ای اًجبم هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    آهبدُ کزدى ٍسبیل هخػَظ ثی حسی ًبحیِ ای ٍ  آگبّی اس ًَع سَسى ٍ ضوبرُ ّبی آى ّب 24

    ثبس کزدى استزیل ست  ٍ در اختیبر لزار دادى غحیح ٍسبیل ثِ هتخػع 25

    هطبرکت در دادى  پَسیطي غحیح ثیوبر جْت اًجبم ثی حسی ًبحیِ ای 26

    آگبّی ٍ اًتخبة دارٍّبی ثی حسی هَضؼی  ٍ دٍس غحیح آى ّب  27

    هبًیتَریٌگ هذاٍم  ثیوبر در ضزٍع ٍ حیي ثی حسی   28

    ای  آگبّی ٍ پبیص ػَارؼ احتوبلی ثی حسی ًبحیِ 29

 گشارش هَارد ضزٍری در ثی حسی ًبحیِ ای : 30

Spinal/Epidural Anesthesia: Position, Drug, Needle, Level, Space, Try, Parestاhesia, Csf 

(clear or not) 

   

 اداهِ ارسضیبثی در غفحِ ثؼذ
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 خَة س اص هشحلِ َّش آٍسی ٍ اًتمبل ثیوبس ثِ ثخص  ٍ هشالجتْبی پس اص ثیَْضیهشالجت اص ثیوبس پدس هطبسوت  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    پبیص ثیوبر درحیي اًتمبل اس اتبق ػول ثِ ریکبٍری 31

    آگبّی ٍ تحَیل غحیح ثیوبر ثِ ریکبٍری  32

    َّضیبری، هبیؼبت ٍ ثزٍى دُ ادراری( هبًیتَریٌگ غحیح ثیوبر در اتبق ریکبٍری )ػالئن حیبتی، خًَزیشی، 33

پیطگیزی ٍ  درهبى ػَارؼ ثؼذ اس ػول ) لزس، درد، تبخیز در ثیذاری، تَْع اسگتفزاؽ، اخگتالالت    هطبرکت در 34

 ّبی للجی ٍ...( ّوَدیٌبهیک، آریتوی

   

در هَلگغ اًتفگل   گشارش غحیح  ثیوبر در ریکبٍری ) ًَضتي داخل پزًٍذُ ٍ گشارش ضفبّی ثِ پزستبر ثخگص   35

 ثیوبر(

   

    تحَیل غحیح ثیوبر ثِ ثخص  36

 

                                ًوشُ :                                                                            3ًوشُ اسصضیبثی ػولىشد اخالق حشفِ ای  اص  -1

 ًوشُ : 9َق اص ًوشُ اخز ضذُ  اص چه لیست اسصضیبثی ف -2

 :ًوشُ  1اص  ًوشُ اخز ضذُ  اص  تىویل فشم اسصضیبثی ػولىشد   -3

 ًوشُ:   2ًوشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغی )اسائِ وٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اص -4

 

 

                       اص هشثی دس هشوض یب ثیوبسستبى :              4ٍ  3،   2،   1جوغ ًوشُ اخز ضذُ سدیف -5

 

 

 

 

 هشثی :ٍ هْش اهضبء  -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
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 اختػبغی ػولىشد دس هشاوض ٍ ثیوبسستبى ّباخاللی ٍ اسصیبثی 

 ...............................................هشثَعِ: یب ثیوبسستبى ًبم هشوض

 ًوشات ػٌَاى ردیف

 
 یا حشفِّبی اغَل اخاللی ٍ استبًذاسد

 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1

    ٍظیفِ ضٌبسی 2

    تؼبلی ضغلی 3

    احتزام ثِ دیگزاى 4

    فتادرستی ٍ ضز 5

    تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی  6

 خَة چگًَگی اسصیبثی ثیوبس لجل اص ثیَْضی 

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    ثزرسی پزًٍذُ ثیوبر  ضٌبسبیی غحیح ثیوبر ٍ 7

    ثزرسی کالس فیشیکی ثیوبر -ثزرسی راُ َّایی ثیوبر -ضزح حبل ثیوبر 8

 خَة دس جشاحی ّبی تخػػی آهبدُ سبصی ثیوبس ثشای المبء ثیَْضی )تجْیضات ،ٍسبیل،داسٍّب ٍ...(هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    ٌگ  لجل اس ضزٍع ػول کٌتزل  دستگبُ ، هذارّب، سبکطي ، هبًیتَری 9

    هطبرکت در اًتمبل غحیح ثیوبر ثِ  تخت ػول  10

    ػالئن حیبتی  ٍ  کٌتزل رگ ثیوبر در ثذٍ ٍرٍد ، حیي ٍ ثؼذ اس ػول پبیص  11

    چیذهبى توبم ٍسبیل ٍ دارٍ ّبی هَرد ًیبس  ثز اسبس ًَع ثیَْضی  ٍ سي ثیوبر 12

    گ دلیك ثیوبر حیي ثیَْضی  ثػَرت هذاٍم حضَر فؼبل در پبیص هبًیتَریٌ 13

    آگبّی ٍ هطبرکت در اًتخبة  غحیح ػَاهل دارٍیی ٍ ًحَُ تشریك غحیح آى ّب   14

    هطبرکت در گزفتي هبسک ثیَْضی  15

    هطبرکت در گذاضتي لَلِ داخل تزاضِ 16

    کٌتزل راُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری  17

    حَُ کبرکزد دستگبُ  هبًیتَریٌگ ٍ ٍغل ًوَدى غحیح آى ثِ ثیوبرآگبّی اس ً 18

    هطبرکت در ًَضتي گشارش ثیوبر حیي ثیَْضی 19

 خَة تحت ًظش هتخػع ثیَْضی اًجبم المبء ثیَْضی ػوَهی هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    هحبسجِ هیشاى هبیؼبت  ثز اسبس ٍضؼیت ثیوبر  20

    برکت در هحبسجِ ٍ تشریك غحیح ریَرس ّبس ضل کٌٌذُ ّب ، هخذرّب ٍ آراهجخص ّبآگبّی ٍ هط 21

    آگبّی ٍ هطبرکت در اکستیَثِ کزدى غحیح ثیوبر 22

    آگبّی ٍ هطبرکت در سبکطي کزدى غحیح ثیوبر 23

 خَة تحت ًظش هتخػع ثیَْضیثی حسی ًبحیِ ای اًجبم هطبسوت دس  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    آهبدُ کزدى ٍسبیل هخػَظ ثی حسی ًبحیِ ای ٍ  آگبّی اس ًَع سَسى ٍ ضوبرُ ّبی آى ّب 24

    ثبس کزدى استزیل ست  ٍ در اختیبر لزار دادى غحیح ٍسبیل ثِ هتخػع 25

    هطبرکت در دادى  پَسیطي غحیح ثیوبر جْت اًجبم ثی حسی ًبحیِ ای 26

    ی  ٍ دٍس غحیح آى ّب آگبّی ٍ اًتخبة دارٍّبی ثی حسی هَضؼ 27

    هبًیتَریٌگ هذاٍم  ثیوبر در ضزٍع ٍ حیي ثی حسی   28

    ای  آگبّی ٍ پبیص ػَارؼ احتوبلی ثی حسی ًبحیِ 29

 گشارش هَارد ضزٍری در ثی حسی ًبحیِ ای : 30

Spinal/Epidural Anesthesia: Position, Drug, Needle, Level, Space, Try, Parestاhesia, Csf 

(clear or not) 

   

 اداهِ ارسضیبثی در غفحِ ثؼذ
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 خَة هشالجت اص ثیوبس پس اص هشحلِ َّش آٍسی ٍ اًتمبل ثیوبس ثِ ثخص  ٍ هشالجتْبی پس اص ثیَْضیدس هطبسوت  

3/0 

 هتَسظ

15/0 

 ضؼیف

0 

    پبیص ثیوبر درحیي اًتمبل اس اتبق ػول ثِ ریکبٍری 31

    ثِ ریکبٍری  آگبّی ٍ تحَیل غحیح ثیوبر 32

    هبًیتَریٌگ غحیح ثیوبر در اتبق ریکبٍری )ػالئن حیبتی، خًَزیشی، َّضیبری، هبیؼبت ٍ ثزٍى دُ ادراری( 33

پیطگیزی ٍ  درهبى ػَارؼ ثؼذ اس ػول ) لزس، درد، تبخیز در ثیذاری، تَْع اسگتفزاؽ، اخگتالالت    هطبرکت در 34

 ّبی للجی ٍ...( ّوَدیٌبهیک، آریتوی

   

گشارش غحیح  ثیوبر در ریکبٍری ) ًَضتي داخل پزًٍذُ ٍ گشارش ضفبّی ثِ پزستبر ثخگص در هَلگغ اًتفگل     35

 ثیوبر(

   

    تحَیل غحیح ثیوبر ثِ ثخص  36

 

                                         ًوشُ :                                                                   3ًوشُ اسصضیبثی ػولىشد اخالق حشفِ ای  اص  -1

 ًوشُ : 9ًوشُ اخز ضذُ  اص چه لیست اسصضیبثی فَق اص  -2

 :ًوشُ  1اص  ًوشُ اخز ضذُ  اص  تىویل فشم اسصضیبثی ػولىشد   -3

 ًوشُ:   2ًوشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغی )اسائِ وٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اص -4

 

 

 اص هشثی دس هشوض یب ثیوبسستبى :                                    4ٍ  3،   2،   1وغ ًوشُ اخز ضذُ سدیف ج-5

 

 

 

 

 هشثی :ٍ هْش اهضبء  -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
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 ًوشُ ًْبیی وبسآهَص پس اص عی دٍسُسبػبت غیجت ٍ 
  

 ػذم حضَس            □حضَس     :ٍضؼیت حضَس داًطجَ دس جلسِ تَجیْی اثتذای تشم□ 
 

  نمره از نمره کاراموزی کسر خواهد شد.  0 /5قابل ذکر است در صورت غیبت در جلسه توجیهی                                                                                                                                                                                                                                               
                                       

 داًطجَ ٍضؼیت غیجت

 جوغ سبػبت غیجت سٍصاًِجوغ  ثِ سبػت تبخیش ػٌَاى سدیف

    غیجت ّبی تشم لجل 1

  غیجت ّبی تشم ّبی هب لجل 2

  جوغ ول 3

 

 

 

 ٍ ثیوبسستبى ّب ًوشات وست ضذُ اص هشاوض

 ًوشُ اخز ضذُ ًبم هشوض سدیف

1   

2   

3   

4   

5   

 

 ًوشُ اخز ضذُ ًوشُ اختػبظ یبفتِ ػٌَاى سدیف

1 
 هیبًگیي جوغ ًوشات اسصضیبثی هشثیبى

 اًجبم تىبلیف(اخالق، ػولىشد اختػبغی ٍ )ضبهل چه لیست اسصضیبثی،

 

 ًوشُ 15

 

 

  ًوشُ 5 هیبًگیي آصهَى هیبى تشم ٍ پبیبى تشم 2

  20 جوغ ًوشُ ًْبیی 3



 98هْش-3هَصی آکاس -5تشم  24

 

 

 

 

 هَسد تبییذ است................................................. دس تشم تحػیلی .......................................................................................... ...............داًطجَ........................... ............... ًوشُ

 

 

 :َّضجشی اػضبی گشٍُهذیش ٍ اهضب ًبم خبًَادگی ٍ  -ًبم 

 

 

1 -                                                                                                                             4- 

2 -                                                                                                                            5- 

3-                                                                                                                             6- 
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 ائِ پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات ثشای آیٌذُ :اس   

 
1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 اهضبء داًطجَ                                                                                      




