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 هَاسیي رفتبر داًطجَیبى در هحیظ ّبی آهَسش پشضىی 

 ًبهِ آئیي تخلف هَارد پیگیزی ٍ اجزا ثز ًظبرت    

  جذاٍل ثجت الذاهبت 



 

 همذهِ

وتبثچِ پیص رٍی ضوب، اثشاری ثزای ثجت فؼبلیت ّبی هختلف در هحیظ ّبی هختلف ثبلیٌی ٍ راٌّوبیی ثزای 

 یبدگیزی ٍ وست حذالل ّبی هْبرتی در عی دٍرُ وبرآهَسی ٍ وبرٍرسی  است.

اّذ ثَد. اهیذ است ثب جذیت اس ایي ػالٍُ ثز آى در ثسیبری هَارد ایي وتبثچِ هؼیبری ثزای ارسیبثی ٍ پذیزش خَ

 ٍسیلِ ثزای ارتمبی آهَسش خَد ثْزُ گیزیذ.

 Log bookاّذاف تذٍٗي 

 ووه ثِ داًطجَ در جْت ثجت دلیك ٍ وبهل تجزثیبت ػلوی ٍ ػولی_

 ووه ثِ اسبتیذ ٍ هزثیبى در ارسیبثی رًٍذ آهَسش ّز داًطجَ  _

 هیشاى هَفمیت آهَسش داًطجَیبىووه ثِ هسئَلیي آهَسش گزٍُ هزثَعِ در ارسیبثی  _

تأهیي اعالػبت هَرد ًیبس جْت ثزرسی هجوَػِ تجبرة ػولی ّز داًطجَ ٍ تأییذ صالحیت ثبلیٌی اٍ در  _

 پبیبى ّز دٍرُ آهَسضی

 استفبدُ اس ثزای ارسیبثی درٍى ٍ ثزٍى داًطگبّی  _

 

 لَاً٘ي ٍ همزرات آهَسؽٖ

 داًطجَ هَظف است هَارد سیز را رػبیت ًوبیٌذ:

 عجك سهبى تؼییي ضذُ ثزای ٍرٍد ٍ خزٍج در ثخص حضَر یبثذ. .1

 سهبى تؼییي ضذُ ثزای حضَر در ثزًبهِ ّبی آهَسضی ٍ صزف چبی ٍ غذارا رػبیت ًوبیٌذ. .2

 در توبم جلسبت هزثَط ثِ وبرآهَسی یب وبرٍرسی در ػزصِ الشاهب حضَر یبثذ. .3

 اس استبد هزثَعِ هیسز هی ثبضذ. خزٍج اس ثخص یب ثیوبرستبى تحت ّز ػٌَاى تٌْب ثب وست هجَس .4

سبػبت غیجت داًطجَ در ّز وبرآهَسی یب وبرٍرسی ثب تَجِ ثِ همزرات داًطىذُ ٍ فمظ ثب وست هجَس اس  .5

 استبد هزثَعِ هیسز هی ثبضذ.

 
 

                                هَارد سیز را اس ًظز داضتي پَضص هٌبست در ثخص رػبیت ًوبیٌذ: .6

 هتٌبست ثب ضأى ضزػی ٍ ػزفی در هحیظ ثخصآراستگی ظبّزی  _

 پَضیذى رٍپَش سفیذ ٍ اعَ وطیذُ  _

 ِ سزهِ ای ثزای خبًن ّبهمٌؼ _



 ػذم استفبدُ اس ضلَار جیي _

  هٌبستپَضیذى وفص  _

 استفبدُ اس اتیىت  _

 ػذم استفبدُ اس سیَر آالت ٍ آرایص صَرتوَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ  _

 ثیوبراى ٍ جلسبت آهَسضی ثبیذ خبهَش گزدد. تلفي ّوزاُ ٌّگبم هزالجت اس .7

 در ارتجبط ثب هزثی، پزستبراى، سزپزستبر ٍ سبیز تین درهبى احتزام ٍ ًشاوت را رػبیت ًوبیٌذ. .8

درصَرت ثزٍس هطىل ثب وبروٌبى درّز ضیفت حتوأ ثب استبد هزثَعِ ّوبٌّگی ضَد ٍ اس ثزخَرد ثب وبروٌبى  .9

 ثیوبرستبى جذأ خَدداری ضَد.

 ٍ تؼبهل هٌبست ٍ حزفِ ای ثب اػضبی تین درهبًی ثزلزار ًوبیٌذ.ّوىبری  .11

 ثب سبیز داًطجَیبى در صَرت لشٍم در هزالجت اس سبیز ثیوبراى ّوىبری ًوبیٌذ. .11

 ثب توبم ثیوبریبى ٍّوزاّبى، ثزخَرد ٍ رفتبر هٌبست ثذٍى پزخبضگزی ٍ درگیزی لفظی داضتِ ثبضذ. .12

 ثپذیزد.اًتمبدات هٌغمی را ثذٍى ٍاوٌص ًبهٌبست  .13

در حفظ ٍ ًگْذاری ٍ استفبدُ صحیح اس دستگبُ ّب ٍ ٍسبیل درهبًی احسبس هسئَلیت داضتِ ثبضذ ٍ پس  .14

  اس استفبدُ آًْب را در جبی خَد لزار دٌّذ.

 ٍظبیف هحَلِ را ثِ عَر صحیح، ثبدلت ٍ سزػت هٌبست اًجبم دٌّذ. .15

 همزرات هزثَط ثِ ّز دٍ ثخص را رػبیت ًوبیٌذ. .16

 یوبر ثبیذ احسبس هسئَلیت داضتِ ثبضذ.در هزالجت اس ث .17

 جْت اجزای ّزگًَِ پزٍسیجز ٍ یب استفبدُ اس ٍسبیل اس هزثی یب هسئَل ثخص اجبسُ ثگیزد. .18

 در جْت ارتمبء سغح ػلوی ٍ ػولی تالش ًوبیٌذ ثب: .19

 جوغ آٍری اعالػبت وبرثزدی در هَرد ثیوبری ّب اس هٌبثغ هختلف _

 در وٌفزاًس ّبی داًطجَییثِ وبرگیزی هٌبثغ جذیذ ٍ هتؼذد   _

 ضزوت فؼبل ٍ در وٌفزاًس ّبی داًطجَیی _

 ضزوت در ثحث گزٍّی ثب ػاللِ هٌذی ٍ اضتیبق _

 ولیِ تىبلیف آهَسضی خَد را ثِ هَلغ اًجبم ٍ در پبیبى دٍرُ ثِ استبد ثبلیٌی خَد تحَیل دٌّذ. .21

 :Log bookاصَل ولی تىویل 

 یب وبرٍرسی الشاهی است. اس ضزٍع دٍرُ وبرآهَسی Log bookتىویل  _

ثب تأییذ  Log bookالذاهبت هزالجتی اًجبم ضذُ ضوب ثِ صَرت هستمل ٍیب تحت ًظبرت خَد را در  ولیِ _

 استبد هزثَعِ ثبلیٌیب پزستبر ثخص ثجت ًوبییذ.

 ، تىزار ثخص الشاهی خَاّذ ثَد.Log bookدر صَرت ػذم تىویل  _



_ Log book .را در توبهی اٍلبت در ثبلیي ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضیذ تب در هَلغ لشٍم اعالػبت در آى ثجت ضَد 

 .در حفظ ٍ ًگْذاری آى وَضب ثبضیذ، صذٍر الوثٌی هوىي ًوی ثبضذ _

 جذاٍل ثجت فؼبلیت در هحل اًجبم فؼبلیت تىویل گزدد. _

وِ ویفیت هغلَة داضتِ اًذ هحبسجِ تؼذاد ول ّز یه اس فؼبلیت ّب در ّز درس ثز اسبس الذاهبتی  

 هیطَد

درصَرتی وِ داًطجَیی در اًجبم ّز یه اس فؼبلیت ّب ثِ حذ هغلَة ًزسذ، السم است آى را تىزار  

 ًوبیٌذ

 
 دانشجویان در محیط بالین نحوه پوشش        

لجبس داًطجَیبى جْت ٍرٍد ثِ هحیغْبی آهَسضی ثِ ٍیژُ هحیغْبی ثبلیٌی ٍ آسهبیطگبّی ثبیذ هتحذالطىل 

 ثَدُ ٍ ضبهل هجوَػِ ٍیژگیْبی سیز ثبضذ:  

 رٍپَش سفیذ ثلٌذ )درحذ ساًَ ٍ غیز چسجبى ثب آستیي ثلٌذ(   -1

 عِ ثبضذ.  رٍپَش ثبیذ دارای آرم داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی هزثَ -2

 ّبی رٍپَش ثبیذ در توبم هذت حضَر در هحیغْبی آهَسضی ثِ عَر وبهل ثستِ ثبضذ.   توبهی دووِ -3

استفبدُ اس وبرت ضٌبسبیی هؼتجز ػىسذار حبٍی )حزف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ػٌَاى، ًبم داًطىذُ ٍ ًبم  -4

ّبی آهَسضی الشاهی  رضتِ( ثز رٍی پَضص، در ًبحیِ سیٌِ سوت چپ در توبم هذت حضَر در هحیظ

 هیجبضذ.  

 داًطجَیبى خبًن ثبیذ توبهی سز، گزدى، ًَاحی سیز گزدى ٍ هَّب را ثب پَضص هٌبست ثپَضبًٌذ.   -5

ضلَار ثبیذ ثلٌذ هتؼبرف ٍ سبدُ ٍ غیز چسجبى ثبضذ استفبدُ اس ضلَارّبی جیي پبرُ ٍ ًظبیز آى در ضبى  -6

 حزف پشضىی ًیست.  

 ب ٍ سبق را ثپَضبًذ ضزٍری است.  پَضیذى جَراة سبدُ وِ توبهی پ -7

 پَضیذى جَراة ّبی تَری ٍ یب دارای تشییٌبت هوٌَع است.    -8

 وفص ثبیذ راحت ٍ هٌبست ثَدُ، ٌّگبم راُ رفتي صذا ًذاضتِ ثبضذ.    -9

رٍپَش، لجبس ٍ وفص ثبیذ راحت، تویش، هزتت ٍ در حذ هتؼبرف ثبضذ ٍ ًجبیذ دارای رًگْبی تٌذ ٍ  -11

 .  سًٌذُ ًبهتؼبرف ثبضذ

استفبدُ اس ًطبًِ ّبی ًبهزثَط ثِ حزفِ پشضىی ٍ آٍیختي آى ثِ رٍپَش، ضلَار ٍ وفص هوٌَع هی  -11

 ثبضذ.  

استفبدُ ٍ در هؼزض دیذ لزار دادى ّزگًَِ اًگطتز، دستجٌذ، گزدى ثٌذ ٍ گَضَارُ) ثِ جش حلمِ اسدٍاج  -12

 در هحیظ ّبی آهَسضی هوٌَع هی ثبضذ.(  



 هحیظ ّبی آهَسضی ثجش اتبق ػول هوٌَع هی ثبضذ.  استفبدُ اس دهپبیی ٍ صٌذل در  -13

هٌظَر اس گزٍُ پشؽكٖ، ؽاغل٘ي در حزف پشؽكٖ، داًذاًپشؽكٖ، دارٍعاسٕ، پزعتارٕ، هاهاٖٗ، *

  تَاًثخؾٖ، تْذاؽت، تغذِٗ، پ٘زاپشؽكٖ، ػلَم پاِٗ ٍ فٌاٍرْٗإ ًَٗي هزتثط تا ػلَم پشؽكٖ اعت.

 

   تْذاؽت فزدٕ ٍ هَاسٗي آراٗؼ در هح٘ط ّإ آهَسؽٖ كؾَر 

ٍاثستگبى ثِ حزف پشضىی الگَّبی ًظبفت ٍ ثْذاضت فزدی ّستٌذ، لذا ثذٍى تزدیذ تویشی ظبّز ٍ  -1

 ثْذاضت در هحیغْبی آهَسضی ػلَم پشضىی اس ضزٍریبت است.  

ًبخٌْب ثبیذ وَتبُ ٍ تویش ثبضذ. آرایص ًبخٌْب ثب الن ٍ ثزچسجْبی ًبخي در ّز ضىلی هوٌَع است. استفبدُ  -2

اس ًبخٌْبی هصٌَػی، وبضت ًبخي ٍ ًبخي ثلٌذ هَجت افشایص ضبًس اًتمبل ػفًَت ٍ احتوبل آسیت ثِ 

 دیگزاى ٍ تجْیشات پشضىی هیجبضذ.  

 ٍر اس ضئَى حزفِ پشضىی هوٌَع هیجبضذ.  آرایص سز ٍ صَرت ثِ صَرت غیز هتؼبرف ٍ د -3

ًوبیبى ًوَدى ّزگًَِ آرایص ثِ صَرت تبتَ ٍ یب  استفبدُ اس حلمِ یب ًگیي در ثیٌی یب ّز لسوت اس دستْب ٍ  -4

 صَرت هوٌَع است.  

 ادٍولي ٍ ػغزّبی ثب ثَی تٌذ ٍ حسبسیتشا در هحیغْبی آهَسضی هوٌَع است.   -5

 

   ّإ آهَسػ پشؽكٖ  هَاسٗي رفتار داًؾجَٗاى در هح٘ط

رػبیت اصَل اخالق حزفْبی، تَاضغ ٍ فزٍتٌی در ثزخَرد ثب ثیوبراى، ّوزاّبى ثیوبراى، استبداى، فزاگیزاى ٍ  -1

 وبروٌبى الشاهی است.  

صحجت وزدى در هحیغْبی آهَسضی ثبیذ ثِ آراهی ٍ ثب ادة ّوزاُ ثبضذ. ّز گًَِ ایجبد سز ٍ صذای ثلٌذ ٍ  -2

 وِ در ضأى حزفِ پشضىی ًیست، هوٌَع است.   یب ثز سثبى راًذى ولوبت

 استؼوبل دخبًیبت در ولیِ سهبًْبی حضَر فزد در هحیغْبی آهَسضی هوٌَع هیجبضذ.   -3

جَیذى آداهس ٍ ًظبیز آى در آسهبیطگبّْب، سبلي وٌفزاًس، راًذ ثیوبراى ٍ در حضَر اسبتیذ، وبروٌبى ٍ  -4

 ثیوبراى هوٌَع هیجبضذ.  

در سهبى حضَر در والسْب، آسهبیطگبّْب ٍ راًذ ثیوبراى، تلفي ّوزاُ ثبیذ خبهَش ثَدُ ٍ در سبیز سهبًْب،  -5

 استفبدُ اس آى ثِ حذ ضزٍرت وبّص یبثذ.  

ّزگًَِ ثحث ٍ ضَخی در هىبًْبی ػوَهی هزتجظ ًظیز آسبًسَرّب، وبفی ضبپْب ٍ رستَراًْب هوٌَع  -6

 هیجبضذ.  



   ًظارت تز اجزا ٍ پ٘گ٘زٕ هَارد تخلف آئ٘ي ًاهِ 

ًبهِ در ثیوبرستبًْبی آهَسضی ٍ سبیز هحیغْبی آهَسضی ػلَم  ًظبرت ثز رػبیت اصَل ایي آئیي -1

ٍاثستِ پشضىی ثبلیٌی ثز ػْذُ هؼبٍى آهَسضی ثیوبرستبًْب، هذیز گزٍُ، رئیس ثخص ٍ وبرضٌبسبى آهَسضی ٍ 

 داًطجَیی ٍاحذ هزثَعِ هیجبضذ.  

ثِ افزادی وِ اخالق حزفْبی ٍ اصَل ایي آئیٌٌبهِ را رػبیت ًٌوبیٌذ اثتذا تذوز دادُ هیطَد ٍ در  -2

 صَرت اصزار ثز اًجبم تخلف ثِ ضَرای اًضجبعی داًطجَیبى ارجبع دادُ هیطًَذ.  

 

 ارسٗاتٖ ًحَُ اًجام الذام

Aهغلَة: 

Bهتَسظ : 

Cًیبس ثِ توزیي ثیطتز: 

تبییذ الي ثَن تَسظ استبد هزثَعِ، الن ثَي جْت ثزرسی ٍ تبییذ ًْبیی ثِ پس اس اتوبم وبراهَسی ٍ *** 

 هذیز گزٍُ هبهبیی تحَیل دادُ ضَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كارؽٌاعٖ ارؽذ هاهاٖٗ )كلِ٘ گزاٗؾْا(  

    1ف٘شَٗپاتَلَصٕ   تؼذاد ٍاحذ:  ًام درط:

  

 ردٗف   فؼال٘ت ّا   تؼذاد    تاٗ٘ذ اعتاد  

            
 1 اخذ ؽزح حال اس ت٘وار تغتزٕ در تخؾْإ داخلٖ   4  

            
  4 

اًجام هؼاٌِٗ ف٘شٗكٖ در ت٘وار تغتزٕ در ت٘وارٕ ّإ 

 داخلٖ  
2 

            
  4 

تفغ٘ز آسهاٗؾات هزتَط تِ ت٘وارٕ ّإ داخلٖ در 

 3 تخؾْإ داخلٖ  

            
  3 

تفغ٘ز آسهاٗؾات هزتَط تِ ت٘وارٕ ّإ داخلٖ در 

 تخؾْإ هاهائٖ ٍ ل٘ثز  
4 

            
  3 

تزرعٖ ٍ تؾخـ ػالئن غ٘زطث٘ؼٖ اٍلِ٘ در ت٘وارٕ ّإ 

 5 ٗا ت٘وار تغتزٕ(   caseّإ داخلٖ در تاردارٕ)تِ فَرت 

            
  2 

هؾاٍرُ ٍ آهَسػ در هَرد ت٘وارْٗإ داخلٖ در هاهائٖ در 

 ٗا ت٘وار تغتزٕ(   Caseسًاى تاردار)تِ فَرت 
6 

            
  4 

هؾاٍرُ ٍ آهَسػ لثل ٍ ح٘ي تاردارٕ در سًاى هثتال تِ 

 7 ٗا ت٘وار تغتزٕ(   caseت٘وارْٗإ داخلٖ)تِ فَرت 

            
  4 

تجَٗش رٍػ پ٘ؾگ٘زٕ اس تاردارٕ هٌاعة جْت 

ٗا ت٘وار  Caseسًاًوثتال تِ ت٘وارْٗإ داخلٖ)تِ فَرت 

 تغتزٕ(  

8 

 
 

 

 



 

 كارؽٌاعٖ ارؽذ هاهاٖٗ )كلِ٘ گزاٗؾْا(  

   1ًام درط: ؽٌاخت ًَساداى ً٘اسهٌذ تِ هزالثت ّإ ٍٗضُ تؼذاد ٍاحذ: 

  ردٗف  فؼال٘ت ّا تؼذاد    تاٗ٘ذ اعتاد

  1  
 1  پذٗزػ ًَساد در هَلغ اًتمال اس ساٗؾگاُ ٗا اتاق ػول 

 اًجام هؼاٌِٗ ف٘شٗكٖ ٍ ػقثٖ اٍلِ٘ ًَساد    1  

  ) تؼ٘٘ي عي حاهلگٖ ٍتزرعٖ رفلكغْإ ًَساد (
2 

  1  
 3  تؼ٘٘ي تٌاعة ٍسى سهاى تَلذ تِ عي حاهلگٖ

  1  
 4  اًجام  هزالثت اس ًَساد تا در ًظز گزفتي جٌثِ ّإ هختلف هزالثت تكاهلٖ 

  1  
 5  اًجام الذاهات السم جْت پ٘ؾگ٘زٕ اس ّ٘پَ تزهٖ ٍ ّ٘پزتزهٖ در ًَساد

ؽٌاخت ػالئن ٍ ًؾاًِ ّإ غ٘زطث٘ؼٖ در ًَساد )ع٘اًَس، ػالٗن دٗغتزط   1  

  تٌفغٖ، تة ٍ تؾٌج،اٗكتز، ّ٘پَتزهٖ ٍ آپٌِ( ٍ اًجام  الذاهات  السم 
6 

  1  
 7  در ًَساد هثتال تِ دٗغتزط تٌفغٖ RDS Score تؼ٘٘ي

   1 
 8  اكغ٘ضى رعاًٖ تِ ًَساد 

  
 1 

 9  هَارد ً٘اساًجام عاكؾي  در ًَساداى در 

  

تز لزارٕ پَسٗؾي هٌاعة در ًَساد در خالل پزٍع٘جزّإ هختلف درهاًٖ ٍ  1 

 10  تؾخ٘قٖ 

 

 1 
 11  ٍفل ًَساد تِ دعتگاُ پالظ اكغ٘وتز ٍ اًجام هزالثت هزتَطِ 

  
 1 

 12  آؽٌائٖ تا  ًحَُ ػولكزد ٍ تكٌ٘ك ّإ تغ٘٘ز هذ دعتگاُ ًٍت٘التَر 

  اًجام تغذِٗ ًَساداى تزم  ٍ پزُ تزم    1  
13 

 14  طثك دعتَر TPNتِْ٘ هحلَلْإ   1  

 15  آهادُ كزدى ٍ دادى دارٍّإ تجَٗش ؽذُ   1  

 16  اعتفادُ اس اًفَسَٗى پوپ در ًَساد  1  



  %  تا ٍ تذٍى الكتزٍل٘ت 10% ٍ 5/7هحاعثِ ٍ تِْ٘ عزم ّإ   1  
17 

 18  تٌظ٘ن لطزات عزم تا ه٘كزٍعت ٍ اًفَسَٗى پوپ   1  

  1  
 ارعال ًوًَِ آسهاٗؾات تا  تكٌ٘ك فح٘ح   

  )ًحَُ گذاؽتي تگ ادرارٕ را ػوال ًؾاى دّذ.(
19 

  پ٘گ٘زٕ جَاب آسهاٗؾات ،  ؽٌاعاٖٗ ٍ گشارػ هَارد غ٘ز طث٘ؼٖ   1  
20 

 21  هزالثت اس ًَساد تحت فتَ تزاپٖ ٍ/ ٗا  تؼَٗل خَى ؽذُ   1  

 22  حواٗت ػاطفٖ اس خاًَادُ ًَساد ت٘وار ٍ ٗا هثتال تِ ًاٌّجارٕ هادرسادٕ   1  

 23  تِ كار گ٘زٕ هؼ٘ارّإ پ٘ؾگ٘زٕ اس ػفًَتْإ ت٘وارعتاًٖ  1  

 24  ارائِ طزح آهَسػ تِ ت٘وار )پوفلت، تَكلت، پَعتز(   1  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 كارؽٌاعٖ ارؽذ هاهاٖٗ) گزاٗؼ آهَسػ هاهاٖٗ(  

(                       1ًام درط: كارآهَسٕ تاردارٕ ٍ ساٗواى ٍ پذٗذُ ّإ ًَٗي در هاهاٖٗ ) 

   1تؼذاد ٍاحذ: 

 ردٗف   فؼال٘تْا   تؼذاد    تاٗ٘ذ اعتاد  

 اًجام هؾاٍرُ لثل اس اسدٍاج ٍ تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ   2     

1 
   

 اًجام هؾاٍرُ هزالثتْإ پ٘ؼ اس تاردارٕ طث٘ؼٖ ٍ تْ٘ٔ  گشارػ هَردٕ   1     
2 

 اًجام هؾاٍرُ هزالثتْإ پ٘ؼ اس تاردارٕ ٍٗضُ ٍ تْ٘ٔ  گشارػ هَردٕ     1     
3 

 اًجام هؾاٍرُ هزالثتْإ دٍراى تاردارٕ طث٘ؼٖ ٍ  تْ٘ٔ  گشارػ هَردٕ   1     
4 

 اًجام هؾاٍرُ هزالثتْإ دٍراى تاردارٕ ٍٗضُ ٍ تْ٘ٔ  گشارػ هَردٕ   1     
5 

 آهَسػ احكام هذّثٖ هزتَط تِ هغائل حاهلگٖ ٍ ساٗواى تِ هذدجَٗاى   2   
6 

   
 ( ٍ تفغ٘ز ًت٘جِ  NSTاًجام تغت تذٍى اعتزط) 1     

7 

 ٍ  تفغ٘ز ًت٘جِ   OCTاًجام    1        
8 

 ٍ تفغ٘ز ًتاٗج آى    BPPهؾاّذُ اًجام   1     
9 

 هؾاّذُ عًََگزافٖ داپلز ٍ تفغ٘ز ًتاٗج آى   1     
10 

 هاِّ اٍل، دٍم ٍ عَم  3هؾاٍرُ هؾكالت دٍراى تاردارٕ ًظ٘ز خًَزٗشٕ  1  عِ هاِّ اٍل     

، دكلواى ٍ پزٍٗا( ؽاهل تؾخ٘ـ، ارائِ ؽَُ٘ ٕ درهاى ٍ EPتاردارٕ)هَل، عمط،

 پ٘گ٘زٕ آًْا )اٗي هَارد تقَرت تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ اًجام خَاّذ ؽذ.(  
11 

  1عِ هاِّ دٍم     

ِ عَم  3     1هاّ

 آهَسػ تغذِٗ دٍراى تاردارٕ ٍ تِْ٘ گشارػ هَردٕ   1     
  12 

ارائِ آهَسؽْإ السم در سهٌِ٘ توزٌٗات ٍرسؽٖ، تكٌ٘كْإ تٌفغٖ ٍ الهاس ٍ   2     
  13 



 تِْ٘ گشارػ هَردٕ     

   
تزرعٖ ٍ تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ اس حاهلگٖ ٍ هؾكالت خاؿ آى در سًاى حاهلِ  1     

 14   ًَجَاى   

تزرعٖ ٍ تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ اس حاهلگٖ ٍ هؾكالت خاؿ آى در سًاى حاهلِ  1     

 15   هغي  

 ارائِ گشارػ در هَرد ت٘وارْٗإ ػفًَٖ در تاردارٕ   1     
  16 

 ارائِ گشارػ در هَرد ت٘وارْٗإ همارتتٖ در تاردارٕ   1     
  17 



 كارؽٌاعٖ ارؽذ هاهاٖٗ) گزاٗؼ آهَسػ هاهاٖٗ(   

 
   1( تؼذاد ٍاحذ: 2ًام درط: تاردارٕ ٍ ساٗواى ٍ پذٗذُ ّإ ًَٗي در هاهاٖٗ )

 ردٗف   فؼال٘تْا   تؼذاد   تاٗ٘ذ اعتاد   

     1 
 ادارُ ساٗواى سٍدرط تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تِْ٘ گشارػ هَردٕ   

1 

     1 
 تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تِْ٘ گشارػ هَردٕ    PROMادارُ ساٗواى ّوزاُ تا 

2 

     1 
 ادارُ ساٗواى دٗزرط تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تِْ٘ گشارػ هَردٕ   

3 

     1 

 ادارُ ساٗواى در ارتثاط تا اختالل رؽذ جٌ٘ي تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تِْ٘ گشارػ هَردٕ   

4 

     1 
 تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تِْ٘ گشارػ هَردٕ     IUGRادارُ ساٗواى در ارتثاط تا 

5 

     1 

ادارُ ساٗواى ٍ هزالثت اس فَرٗتْإ هاهاٖٗ )آهثَلٖ هاٗغ آهٌَ٘ت٘ك، پارگٖ رحن، تزگؾتگٖ رحن، 

 پزٍالپظ تٌذًاف( تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ  
*  6 

     1 
 تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ اس تاردارٕ ّوزاُ تا اختالالت ع٘غتن اعكلتٖ   

* 7 

     1 
 تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ اس  تاردارٕ ّوزاُ تا ًاٌّجارٕ ّإ دعتگاُ تٌاعلٖ  

* 8 

     1 

تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ اس ػَارك دٍرُ ًفاط )خًَزٗشٕ، اختالل ادرارٕ ، اختالالت پغتاى، فذهات كاًال 

   (ساٗواًٖ 
9 

     1 

تِْ٘ گشارػ هَردٕ اس ػَارك رٍاًؾٌاختٖ پظ اس ساٗواى )ٍ ٗا تِْ٘ گشارػ هَردٕ اس پزًٍذُ ّإ 

 هَجَد در هزاكش تْذاؽتٖ درهاًٖ(  
10 

     1 
 كارتزد ٍ تْ٘ٔ گشارػ اعتفادُ اس طة هكول جْت كاّؼ درد ساٗواى   

11 

     1 
 تٖ حغٖ ّإ هَمؼٖ ًظ٘ز تٖ حغٖ اپ٘ذٍرال، اعپٌ٘ال ٍ ... ٍ تِْ٘ ٕ گشارػ    هؾاّذُ ٕ 

12 

     1 

كارتزد اًَاع فَرعپظ ٍ ٍاكَ٘م در ساٗواى تِ ّوزاُ هتخقـ سًاى )در فَرت ػذم رخذاد  در ت٘وارعتاى 

 ه٘تَاًذ در اتاق پزات٘ك اًجام ؽَد.(   
13 

     1 
 ٍ تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ    VBACاًجام 

14 

     1 
 هؾاّذُ عشارٗي ٍ تْ٘ٔ گشارػ هَردٕ   

15 

     1 
 هؾاّذُ ٕ اًجام عًََگزافٖ تاردارٕ تَعط هتخقـ عًََگزافٖ ٍ تِْ٘ گشارػ آى   

16 

     1 

اًجام حذالل ٗك هَرد اح٘اء ًَساد )در فَرت ػذم رخذاد در ت٘وارعتاى هٖ تَاًذ در اتاق پزات٘ك اًجام 

 ؽَد(   
17 

     1 
 تؾخ٘ـ ًَساد غ٘زطث٘ؼٖ ٍ ًارط  

18 



 كارؽٌاعٖ ارؽذ هاهاٖٗ) گزاٗؼ آهَسػ هاهاٖٗ(    

 

ًام درط: ت٘وارْٗإ سًاى ٍ ًاساٖٗ 

   1تؼذاد ٍاحذ:

 ردٗف   فؼال٘تْا   تؼذاد    تاٗ٘ذ اعتاد  

     1 
 تزرعٖ ًتاٗج آسهاٗؾات َّرهًَٖ تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تْ٘ٔ گشارػ كتثٖ  

1 

     1 
 كارتزد كَلپَعكَپٖ تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تْ٘ٔ گشارػ كتثٖ  

2 

     1 

تزرعٖ هاهَگزافٖ ٍ ًتاٗج حافل اس آى تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تْ٘ٔ گشارػ 

 3 كتثٖ  

     1 
 اًجام الپاراعكَپٖ تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ تْ٘ٔ گشارػ كتثٖ    هؾاّذُ 

4 

     1 

تْ٘ٔ گشارػ اس ؽَ٘ٓ تؾخ٘ـ، درهاى ٍ پ٘گ٘زٕ ٍ آهَسػ تِ ت٘وار در ت٘وارْٗإ ٍلَ، 

 5 ٍاصى،  عزٍٗكظ، تخوذاى ٍ لَلِ رحن   

 اًجام هؼاٌِٗ پغتاى ٍ آؽٌاٖٗ تا تؾخ٘ـ، ادارُ ٍ درهاى هؾكالت آى   2     
6 

   

   
  1 

تؾخ٘ـ، درهاى ٍ پ٘گ٘زٕ ت٘وارْٗإ دعتگاُ ادرارٕ سًاى تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ 

 7 سًاى  

     2 

 هؾاّذُ اًَاع رٗالكغ٘ؾي ّإ لگٌٖ ٍ پزٍالپظ ٍ تِْ٘ گشارػ هَردٕ   

8 

   

     1 

تؾخ٘ـ، ادارُ ٍ درهاى تلَؽ سٍدرط ٍ دٗزرط تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ ارائِ 

 9 ٍ تحل٘ل ٗك همالِ جذٗذ هزتَط تِ آى  

     1 
 آهَسػ كٌتزل ػالئن ٍ پ٘ؾگ٘زٕ اس آًْا        اًجام هؾاٍرُ ٗائغگٖ ٍدٍرٓ كل٘واكتزٗك ٍ 

10 

     1 

تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى ٍ ارائِ ٍ تحل٘ل    AUB  ٍDUBتؾخ٘ـ، ادارُ ٍ درهاى

 11 ٗك همالِ جذٗذ هزتَط تِ آى   

   

  2 
تؾخ٘ـ، ادارُ ٍ درهاى ًاتارٍرٕ سًاى ٍ هزداى تِ ّوزاُ پشؽك هتخقـ سًاى )ّز 

 كذام ٗك هَرد(  

12 

   

     1 

)حذالل ٗك هَرد اس ّز كذام كِ تا آى رٍتزٍ ؽذُ   ARTارائِ گشارػ اس ٗكٖ اس رٍؽْإ

 13 تاؽذ(  

   


