
 

 
   

 توجیهی بدو ورود فراگیرانکتابچه 

1400سال   

��ی و �ما�ی  دا�ه ع�وم �ش�ی   ز�جانو �دمات �ھدا

  موسوي زنجان... مرکز آموزشی درمانی ایت ا

  :تهیه و تدوین

 اعتباربخشی آموزشی مرکز واحد کارشناس 



 
  کل واحد آموزش-زنجانموسوي ... آیت ا آموزشی درمانی مرکز

فهرست   

 

 

  عنوان  صفحه

  پیام ریاست و  معاون آموزشی مرکز   3

 معرفی مرکز،چشم انداز ، رسالت  11

  مرکزو مقررات قوانین   15

  معرفی بخش ها، واحدها و امکانات 16

  طبقات راهنماي  17

 آموزشی و پژوهشیمعاونت  18

 ) ایمنی بیمار( استانداردها،خط مشی و روش هاي اجرائی مرکز 22

  )دست بهداشت عمومی اصول  ( استانداردها،خط مشی و روش هاي اجرائی مرکز  23

 )خطا گزارشدهی( استانداردها،خط مشی و روش هاي اجرائی مرکز  29

 )بیمار منشورحقوق( استانداردها،خط مشی و روش هاي اجرائی مرکز  31

 )محیط بهداشت( استانداردها،خط مشی و روش هاي اجرائی مرکز  35

 )شغلی وحفاظت اي حرفه بهداشت( استانداردها،خط مشی و روش هاي اجرائی مرکز  36

 مستندسازي دستورالعملهايو  نویسی پرونده لزاماتا  37

 اي بیمه زاماتال  41

  فراگیران پوششی الزامات  43

  اي فراگیرانمنشور و ضوابط رفتار حرفه   46

  آموزشی معاون با واسطه بی فرایندارتباط  47

  فراگیران تجارب گذاري اشتراك بهو فرم  دستورالعمل  48

  ویژه کارآموزي و کارورزي دوره پزشکی عمومی ، دستیاري  51



 

 پیام ریاست مرکز

 ��ا��ر ���رم

 

ــرض ســالم و  ــمن ع ــانی  ض ــز آموزشــی درم ــما در مرک ــور ش ــامدگویی حض ــتخوش .. ا آی

مجموعــه مــدیریتی و کارکنــان مرکــز در تــالش  ،بــه اطــالع مــی رســاند موســوي زنجــان

هستند تا در کنار ارائه خدمات تشخیصی و درمـانی بـه بیمـاران، بسـتر مناسـبی نیـز بـراي        

امید اسـت ضـمن رعایـت قـوانین ومقـررات داخلـی       . فراهم نمایند محترم آموزش فراگیران

  .دیرا با سربلندي پشت سر بگذار مراتب کسب دانش و موفقیت ،مرکز
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مرکز و پژوهشی  یام معاون آموزشیپ  

 ��ا��ر ���رم

ایــت اهللا ضــمن عــرض ســالم و خوشــامدگویی حضــور شــما در مرکــز آموزشــی درمــانی  

 آشـنایی شـما عزیـزان بـا     هـدف  کتابچـه پـیش رو بـا    ،به اطالع می رسـاند موسوي زنجان 

بــا .گردیــده اســت تــدوینقــوانین ،مقــررات و اســتانداردهاي آموزشــی و بــالینی  برخـی از 

ایـن   مطالـب بـا مطالعـه    آرزوي موفقیت شما در مدت حضـور در ایـن مرکزانتظـار مـی رود    

هرچـه بیشـتر در عرصـه خـدمت رسـانی بـه بیمـاران و         و اعتماد به نفس با آمادگی کتابچه

  .کسب علم و دانش حاضر شوید

  

  معاون آموزشی وپژوهشی مرکز-لطانی محمد سدکتر 

  

 

   



  معرفی مرکز

بـه اسـتان و الـزام دانشـگاه بـه       1385پس از اولین سـفر ریاسـت محتـرم جمهـوري در اردیبهشـت      

بهره برداري از بیمارستان و پس از سـالها انتظـار مـردم شـریف و فهـیم اسـتان، مقـارن بـا بیسـت و          

مرکـز آموزشـی درمـانی تخصصـی و      1386بهمـن مـاه   نهمین سالگرد طلوع فجر انقـالب اسـالمی در   

ایــن اقــدام گــامی بــود بســیار ســترگ و . راه انــدازي گردیــد) ره(موســوي ... فــوق تخصصــی آیــت ا

چشمگیر در راستاي ارتقاء سطح خدمات بهداشـتی، درمـانی اسـتان کـه بـا تصـمیم قاطعانـه رئـیس         

ــا ایمــان و تــالش و پــایم  ردي کلیــه متصــدیان امــر و جمهــور بســیجی و هیــات محتــرم دولــت و ب

مسئولین دلسوز دانشگاه علـوم پزشـکی زنجـان میسـر شـد و بـدون شـک بعنـوان یکـی از برکـات           

 .ثمربخش سفر هیات محترم دولت به استان، بر صحیفه تاریخ این مرز و بوم خواهد درخشید

موســوي یکــی از مجهزتــرین مراکــز .. مرکــز آموزشــی درمــانی تخصصــی و فــوق تخصصــی آیــت ا

بعنـوان   88ایـن مرکـز در سـال    . شگاه علوم پزشکی زنجـان و مرکـز ترومـاي اسـتان مـی باشـد      دان

اولــین مرکزهیئــت امنــایی اســتان از طــرف وزارت بهداشــت و درمــان مــورد تائیــد قرارگرفــت و در 

تخـت ثابـت و تخصصـهاي متعـدد مشـغول ارائـه خـدمات بهداشـتی درمـانی بـه            540حال حاضر با 

 .تانهاي همجوار می باشدمردم استان زنجان و اس

 وضعیت فعلی مرکز از نظر فضا

 متر مربع 64235فضاي کل ساختمان هاي مرکز   

 متر مربع 5500فضاي آموزشی    

 متر مربع 34000فضاي درمانی   

 بخش 24تعداد بخش هاي بستري   

  تخت ثابت 540تعداد تخت هاي مصوب بیمارستان   
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  بیماري شایع در مرکز  5      

        تروماهد 

             ایکتر نوزادان

    آنژین صدري   

          زایمان طبیعی

  گاستروانتریت حاد در کودکان   

  

 لیست تخصص هاي موجود در مرکز

  جراحی ارولوژي  جراحی ارتوپدي

  جراحی قلب  جراحی عمومی

  جراحی توراکس  جراحی کودکان

  و پیوند داخلی  قلب

  اطفالفوق تخصص گوارش   فوق تخصص نوزادان

  فوق تخصص خون و انکولوژي  جراحی مغز و اعصاب

  فوق تخصص عفونی اطفال  فوق تخصص قلب اطفال

  طب فیزیکی و توانبخشی  فوق تخصص آلرژي اطفال

  متخصص مغز و اعصاب کودکان  تخصص پیوند کلیه

  طب اورژانس  زنان و زایمان

    جراحی پالستیک وزیبایی

  



 فعال در مرکزواحد هاي پاراکلینیکی     

 آزمایشگاه  

 رادیولوژي  

   CT.Scan 

 سونوگرافی  

 آنژیوگرافی، آنژیوپالستی  

 اکو کاردیوگرافی  

 تست ورزش  

 فیزیوتراپی، گفتار درمانی  

 داروخانه  

     سنگ شکنی کلیه  

MRI 

 اختصاصات انحصاري تجهیزاتی و درمانی مرکز  

 جراحی قلب باز براي اولین بار در استان ICU افتتاح و بهره برداري از اتاق عمل و 

 تخـت بسـتري یـک تخـت     6بـا بـه کـار گیـري      1388شروع به کار جراحی توراکس از ابتداي سـال  

ICU - تخت در شرایط اضطراري 110تخت و قابل ارتقاء به  70اورژانس با بیش از  یک اتاق عمل 

 :بخش رادیولوژي 
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اسـالیس   16و  6دسـتگاه سـی تـی اسـکن      2سـونوگرافی و   داراي دستگاه هاي متعدد رادیـوگرافی و 

دسـتگاه سـی تـی اسـکن      2ایـن مرکـز یکـی از معـدود مراکـز کشـور اسـت کـه داراي         . (می باشد

 . پیشرفته می باشد

 :آزمایشگاه بالینی و تحقیقاتی

ــا  :واحــد اســتریل مرکــزي) CSR واحــد ــوژي روز دنی ــا اســتفاده از آخــرین تکنول ایــن واحــد ب

وان یکی از دو مرکـز نمونـه کشـور بـا بهـره گیـري از فضـاي اختصاصـی و فنـی و میـز           بعن) گتینگ(

بندي تمام اسـتیل تـوان استریلیزاسـیون کلیـه تجهیـزات و اقـالم یکبـار مصـرف پزشـکی فعالیـت           

 .می نماید

ایـن بخـش بـا تجهیـزات کامـل و منحصـر بـه فـرد سیسـتم           :بخش آنژیوگرافی و آنژیوپالسـتی   

و تــوان عملیــاتی بــاال در حــال ارائــه خــدمات تخصصــی و فــوق تخصصــی  ) فیلیــپس(آنژیــوگرافی 

 .مربوطه می باشد

در مرکـز بـا مشـارکت بخـش خصوصـی       1388این واحـد در اوایـل سـال     :واحد سنگ شکنی کلیه

ویژگـی هـاي     از. شروع به کـار کـرده و نیـاز بسـیاري از بیمـاران کلیـوي را برطـرف سـاخته اسـت         

 :اه مزکور می توان به موارد زیر اشاره کردمنحصر به فرد دستگ

 آلمان ( compact Sigma M) Dornier پیشرفته ترین دستگاه سنگ شکنی با مدل

درصـد سـنگ هـا را از     90این دستگاه، پیشرفته ترین دسـتگاه غیـر تهـاجمی بـرون انـدامی بـوده و       

تن سـنگ و سـنگ شـکنی    در ایـن روش در بسـیاري از مـوارد از سـونوگرافی بـراي یـاف      . بین می برد

بـراي پیـدا کـردن سـنگ      X-Ray درصـد مـوارد امکـان دارد از    10استفاده مـی شـود و در کمتـر از    

 .استفاده شود و براي شکستن سنگ به هیچ عنوان از اشعه استفاده نمی شود

  تخت 76به تعدا د  ( ICU  ،CCU  ،PICU ، NICU ) ایجاد تخت هاي ویژه بیمارستانی

 ارتقاء و کنترل کیفیت در مرکزاستقرار سیستم 

 ( HIS ) و سیستم اطالعات بیمارستانی NOD 1900بیمارستانی با ظرفیت  LAN ایجاد شبکه



  راه اندازي مرکز تحقیقات بالینی و کتابخانه الکترونیکی مرکز

ــرد بســیار پیشــرفته مخــابرات   ــه ف امکــان ) E1 خــط 6شــماره اي وداراي  2180سیســتم منحصــر ب

  )تماس همزمان 180برقراري 

 اختصاصی Terminal Line شبکه پر سرعت فیبر نوري مخابرات مرکز با

KVA 2000 بـا تـوان بـرق دهـی    : سیستم موتورخانه برق اضـطراري مرکـز    120000و ذخیـره سـوخت    

 لیتري

 بیمارستان با قابلیت پشتیبانی کلیه دستگاه ها و تجهیزات حساس بیمارستانی UPS شبکه

 جهت شرایط غیر مترقبه و خاصسیستم برق دوسویه 

 متر مکعب 800شبکه آب شرب اختصاصی بیمارستان با ظرفیت ذخیره 

 پیش بینی و حفر یک حلقه چاه آب اضطراري جهت موارد خاص

 تصفیه خانه استاندارد فاضالب مرکز منطبق با آخرین استاندارد هاي زیست محیطی
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 :مرکز همایشهاي بین المللی روزبه 

ــذکور مســاحت  ــه گنجــایش   3957مجموعــه م ــوده ک ــع ب ــات 500متــر مرب ــر را داشــته و امکان  نف

projection و پخــش زنــده اینترنتــی ( Video Streaming ) تجهیــزات بســیار پیشــرفته صــوتی و ،

و قابلیـت پخـش زنـده اعمـال جراحـی را در سـالن مرکـزي و سـالن          E learning تصویري، امکانات

ن مرکز با پـنج سـالن کارگـاهی بـا تجهیـزات پیشـرفته آموزشـی و سـمعی         ضمناَ ای. هاي اقماري دارد

 .بصري آمادگی ارائه سمینارهاي داخلی و خارجی را دارد

متـر مربـع    5500از ویژگی هاي بارز پروژه می تـوان بـه فضـاهاي مناسـب آموزشـی آن کـه بـالغ بـر         

متعـدد کمـک شـایانی    است اشاره کرد که مـی توانـد بـر توسـعه آمـوزش در مقـاطع و زمینـه هـاي         

 540همچنـین فضـاهاي اداري، پشـتیبانی و تأسیسـات بیمارسـتان بـراي ارائـه سـرویس بـه          . بنماید

 .تخت طراحی و اجرا شده است

  

  

  



براي تعیین هدف در سازمانها ترسیم چشم انداز الزم است که اغلـب بصـورت    :چشم انداز -1

شامل جمالت اساسی و مهمی است که در آن اهدافی آرمان گرایانه و بلندمدت تدوین میشود و 

  .ارزش ها ، آمال و اهداف آتی سازمان به چشم می خورد

 بیمارستان موسوي زنجان انداز بیانیۀ چشم

بهترین  انتخـاب و معتبرتـرین    1400مرکز آموزشی درمانی موسوي زنجان با تکیه بر الطاف الهی در سال 

توریسم درمانی در منطقه شمال غرب کشوربوده و از ویژگی هـاي  مرکز در زمینه هاي تروما ، ناباروري و 

  :زیر برخوردارخواهد بود

  موقعیت کشوري بهتر

  ارائه دهنده بهترین ومناسب ترین مراقبت هاي ممکن به بیماران و خانواده ها

  باال و یادگیري در سطح بسیار،پژوهشی ارائه خدمات آموزشی توانایی 

ان وکارکنان باکسب برتري در ایجاد ارتباط با آنها از طریق روشهاي نوین تأمین رضایت بیماران ،پزشک

   مدیریتی و ارتقاي مستمر کیفیت خدمات

  

فلسفه وجودي سازمان ، مخـاطبین و مشـتریان و چگـونگی رقابـت و     : ماموریت / رسالت -2

ولـوژي  مزیت هاي سازمان است و میتواند شامل عرصه فعالیت ، نوع محصوالت یا خدمات ، تکن

 .هاي مورد استفاده ، تعهدات و مسئولیت ها ي سازمان به جامعه و ذینفعان آن باشد

 رسالت مرکز آیت اله موسوي: 

مرکز آموزشی و درمانی آیت اهللا موسوي به عنوان بزرگترین مرکز ارایه دهنـده خـدمات درمـانی و    

علـوم پزشـکی و خـدمات    مرکز اصلی تروما و حوادث  استان در راستاي تقویـت نقـش دانشـگاه    

بهداشتی درمانی زنجان در تامین ، حفظ و ارتقاي سـطح سـالمت مـردم اسـتان وسـایرمراجعین ،      

آموزش و تربیت نیروي انسانی مورد نیاز در رشته هاي علوم پزشکی و پژوهش در حیطـه سـالمت   

نی ، تشخیصـی ،  در این مرکز مجموعه اي از شایسته ترین ها در زمینه هاي درما. فعالیت می نماید

توانبخشی ، آموزش ، پژوهش و خدمات پشتیبانی  گرد هم آمده اند تا با بهره گیـري از مـدرنترین   

تجهیزات و تسهیالت تشخیصی، درمانی و با تکیه بر ارزشهاي واالي اسالمی،براي ارایه خدماتی بـا  

هدف مرکز، التیام رنج و مهمترین . بهترین کیفیت و ایجاد محیطی ایمن براي مراجعین تالش نمایند 

آالم ناشی از بیماري و فراهم سازي حداکثر رفاه جسمی، روحـی و روانـی ممکـن بـراي بیمـاران و      

ارتقاي سطح دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی در راستاي بهبود سـطح سـالمت   

 .جامعه می باشد
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بیمارستان را بـراي اجـراي   جهت گیري ها ، مراحل کاري ، اولویتهاي : سیاست هاي اصلی -3

  .استراتژي هاي تعیین شده نشان میدهد/ ماموریت / منسجم وظایف 

  :سیاستهاي اصلی مرکز 

  ارائه خدمت به بیماران با حفظ ایمنی و رعایت اصول اخالق حرفه اي  -1

  به کارگیري سرمایه هاي انسانی با حفظ شان و منزلت اجتماعی -2

  اتظارات ذینفعان و ارتقاء سالمت کارکنان ، بیماران و جامعهتعهد و پاسخگویی به  -3

  آموزش و تربیت نیروي انسانی مبتنی بر دانش و فناوري هاي نوین -4

  

مجموعه اي فعالیتهاي متوالی و مرتبط به هم که براي تولید محصـول یـا    :فرآیندهاي اصلی-4

و توالی مراحل الجراي کـار  .می شود ارائه خدمت یا دستیابی به نتایج برنامه ریزي شده ، انجام

  .درست در آن مشخص می شود

  :فرآیندهاي اصلی مرکز 

  فرآیند شناسایی عفونتهاي بیمارستانی-1

  فرآیند مدیریت بهداشت محیط در بخش هاي بستري-2

  فرآیند  ارائه ي خدمات اورژانسی-3

  فرآیند  ارائه ي مراقبت هاي پرستاري-4

  کارکنانفرآیند  آموزش ضمن خدمت -5

  فرآیند پذیرش بیمار الکتیو-6

  فرآیند  ترخیص-7

  فرآیند تزریق خون و فرآورده هاي خونی-8

  فرآیند زایمان طبیعی-9

  

اعتقادات و باورهاي عمیق سازمان که بر مبناي آن اهداف عمومی و اسـتراتژیک  : ارزش ها -5

  .سازمان شکل می گیرد

  بیمارستان موسوي زنجاني ها ارزشباورها و عناوین مهمترین 

  . رسانی بی وقفه، روان، سهل، مؤثر و متواضعانه به بیماران و خانواده هاي آنان خدمت*

  . حفظ حقوق و کرامت انسانی*                     .                    اي هاي دینی، اخالقی و حرفه رعایت ارزش*

 شفافیت و انضباط مالی*                                           .              پایبندي به نظم، انضباط و قانون*

 . گویی مسئوالنه، تعامل سازنده با جامعه و ارتقاي سطح اعتماد عمومی گردش شفاف اطالعات، پاسخ*



آموزش و و مشارکت کارکنان *   .    ي حال و آیندهها نسلرعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق *

  . ي آنانا حرفهرشد مستمر 

  افزایی در تعامل با کارکنان کاري، رعایت عدالت و هم واعتالي سالمتحفظ شأن *

  .   اهتمام به خود باوري، خالقیت و نوآوري*

  احترام به مالکیت مادي و معنوي و افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و نهادهاي مردمی*

  

اف سازمانی بعد از چشم انداز و رسالت تعیین در سلسله مراتب، اهد :اهداف عمومی یا کالن -6

  .میشود و بیانگر عالئق و خواسته هاي کلی سازمان است

  مرکز) راهبردي( اهداف کالن برنامه استراتژیک 

 اعتباربخشی استانداردهاي اجراي بهبود و شده ارائه خدمات کیفیت مستمر ارتقاء  -1

 بیمار ایمنی استانداردهاي سازي پیاده  -2

 محیط و جامعه کارکنان، بیماران، سالمت ارتقاء -3

 آنها با موثر ارتباط ایجاد و بیماران رضایت تامین -4

 سازمانی تعلق و انگیزه افزایش رضایت، تامین با انسانی هاي سرمایه ارتقاء -5

 مصرف مدیریت اصالح با بهینه مصرف الگوي ترویج -6

 و بهداشت شاغلین و آموختگان دانش علمی سطح مستمر بهبود و سازمانی هاي پژوهش توسعه  -7

 درمان

 مالی مدیریت حوزه در عملکرد ارتقاء -8

 موجود فضاهاي از بهینه استفاده و توسعه ، سازي زیبا -9

 نوین کارآمد فناوریهاي از استفاده بهبود و توسعه -10

 درمانی توریسم استقرار -11
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مجموعه و سازمان، قواعدي بـراي پوشـش ،ظـاهر و رعایـت اصـول      هر  بیمارستان و مقررات  قوانین

اعضا خانواده بیمارستان ولیعصر خود را مکلف به اجراي قوانین زیر می دانند، لذا انتظار مـی  .رفتاري دارد

  :رود فراگیران نیز در مدت حضور در بیمارستان موارد ذیل را رعایت نمایند

 خالقی در برخوردها رعایت اصول اسالمی و ا-

 پرهیز از خوردن و آشامیدن در برابر بیماران-

 پرهیز از بحث و گفتگو در رابطه با اسرار و اطالعات شخصی بیماران-

 رعایت نظم و انضباط اداري در ورود و خروج و حضور بموقع در محل فعالیت-

 رعایت نظافت فردي-

 تماس با بیمارشستشو و ضدعفونی نمودن دستها قبل و بعد از -

 عدم جویدن آدامس در زمان انجام فعالیت حرفه اي-

 پوشیدن انیفورم مرتب و تمیز با دکمه هاي بسته و نصب کارت شناسایی-

 عدم استفاده از وسایل زینتی بجز ساعت و حلقه ساده-

 عدم آرایش صورت ،مو و ناخن  مغایر با محیط آموزشی-

 یمار شامل نام خانوادگی و سمت در تیم مراقبتیخود معرفی در زمان حضور بر بالین ب-

   )بجز موارد اورژانسی(اخذ اجازه و کسب رضایت از بیمار پیش از انجام اقدامات تهاجمی-
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  راهنماي طبقات
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یو پژوهش یآموزش معاونت  

  معرفی واحد آموزش

طریق برنامه ریزي ،هماهنگی واحد آموزش مرکز با مدیریت معاون آموزشی و پرسنل شاغل در واحد از 

،نظارت و هدایت برنامه هاي آموزشی با همکاري مدیر گروهها ،روساي بخش ها و اعضا هیات علمی تالش 

  .دارد خدمات آموزشی استاندارد و مناسب ارائه نماید

  

  محل استقرار  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف

  دفتر معاونت آموزشی –طبقه سوم   معاون آموزشی مرکز  آقاي دکتر محمد سلطانی   1

  دفتر گروه رادیولوژي – 1زیرزمین منفی   مدیر گروه رادیولوژي  آقاي دکتر پرویز قزلباش  2

  دفتر گروه کودکان -طبقه اول  مدیر گروه کودکان  آقاي دکتر منصور صادق زاده  3

  دفتر گروه بیهوشی -اتاق عمل  –طبقه دوم  مدیر گروه بیهوشی  آقاي دکتر سعید جلیلی  4

  دفتر گروه زنان -طبقه اول  مدیر گروه زنان  خانم دکتر عاطفه کاظمی   5

  دفتر گروه قلب -طبقه سوم  مدیر گروه قلب  آقاي دکتر رضا حسن زاده  6

  دفتر گروه جراحی اختصاصی -طبقه پنجم  مدیر گروه ارتوپدي  آقاي دکتر مهران ستاره  7

  دفتر گروه جراحی عمومی -طبقه سوم  مدیر گروه جراحی   محمدحسین مقیمیآقاي دکتر   8

  دفتر گروه طب اورژانس  –طبقه سوم  مدیر گروه طب اورژانس  آقاي دکتر علیرضا زراعتچی  9

  دفتر گروه جراحی اختصاصی -طبقه سوم  مدیر گروه ارولوژي  آقاي دکتر حسن یاري  10

  دفتر گروه جراحی اختصاصی -طبقه چهارم  گروه مغز و اعصابمدیر   آقاي دکتر بهروز محمدي  11

  دفتر آموزش کل  –طبقه سوم   سرپرست واحد آموزش   خانم سیده ثریا حسینی راد  12

 دفتر آموزش کل –طبقه سوم   طب اورژانس  – اعتباربخشیکارشناس   خانم سیده فاطمه شریفی  13

 دفتر آموزش کل –طبقه سوم   رادیولوژي -کارشناس گروه قلب   ایدا توکلی خانم   14

 دفتر آموزش کل –طبقه سوم   کارشناس گروه جراحی اختصاصی  خانم ثروت اسکندري  15

 طبقه پنجم دفتر آموزش جراحی  و بیهوشی  بیهوشی  -کارشناس گروه جراحی   خانم رحیمه افسري  16

 دفتر آموزش زنان –طبقه اول   کارشناس گروه زنان  ساغر کولیوندخانم   17

 دفتر آموزش کودکان –طبقه اول   کارشناس گروه کودکان  خانم سیده فاطمه حسینی  18

  طبقه همکف   مسؤول کتابخانه و سایت   خانم زهرا رجبیانی  19

   2طبقه منفی  skill labمسؤول واحد   آقاي منصور جعفري  20

  

   



  امکانات واحد آموزش

  آموزشی فضاهاي

 شاملکالسهاي آموزشی: 

 سمعی بصريامکانات  نفر بهمراه 60با ظرفیت  104کالس شماره ) الف

 سمعی بصرينفر بهمراه امکانات  60با ظرفیت  307کالس شماره ) ب 

  سمعی بصرينفر بهمراه امکانات  15با ظرفیت  301کالس شماره ) ج

  سمعی بصرينفر بهمراه امکانات  15با ظرفیت  302کالس شماره ) د

  سمعی بصرينفر بهمراه امکانات  25با ظرفیت  303کالس شماره ) هـ 

  سمعی بصرينفر بهمراه امکانات  60با ظرفیت  407کالس ) ر

  سمعی بصرينفر بهمراه امکانات  60با ظرفیت  507کالس ) ز

  

سمعی بصرينفر بهمراه امکانات  60با ظرفیت رازي  آمفی تئاتر  

 سمعی بصرينفر بهمراه امکانات  30با ظرفیت سینا  آمفی تئاتر  

در برخی از بخش ها نیز کالس آموزشی براي فراگیران در نظر گرفته شده است.  

  

  

  کالس هاي آموزشی مجهز به وایت بورد،دیتا پروژکتور ، نگاتسکوپ و  لپ تاپ *

  کتابخانه وسالن مطالعه با ظرفیت باال ،سایت مجهز  *

  با امکانات پیشرفته  Skill Labآزمایشگاه مهارتهاي بالینی *

  پاویون جداگانه جهت دستیاران و کارورزان*
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  کتابخانه

با امکان ارائه انواع  22الی  30/7از ساعت ) بجز روزهاي تعطیل رسمی(کتابخانه مرکز همه روزه 

 ،منابع معتبر داخلی و خارجی، فضاي مطالعه مناسب و سایت اینترنتی در خدمت فراگیران  ،کتب،مجالت 

  .اعضا هیات علمی و کارکنان مرکز می باشد

  

  

  

  

   



  فراگیران امکانات رفاهی

دانشجویان پزشکی مقطع انترنی و دستیاري در داخل محوطه مرکز با امکان  )پاویون(محل اقامت

امکانات رفاهی پاویون شامل .دسترسی سریع به بخش هاي اورژانس و بستري در نظر گرفته شده است

  .می باشد ...اتاق استراحت ،سلف ،اینترنت،پارکینگ اختصاصی و 

امکان دسترسی فراگیران  .می گردد سرومرکز وعده هاي اصلی غذایی در محل در سلف سرویس اصلی 

  .وجود داردپاویون  به رختکن و کمد نیز در داخل

  

  ) Skill Lab(مرکز مهارتهاي بالینی

مجهز به انواع مدلهاي آموزشی در Skill labمرکز  ،ی بالینی فراگیرانلبه منظور کسب مهارتهاي عم

  . شده است پیش بینیواحد آموزش مرکز 

  

  

  

  

  

  

  

 مرکز تحقیقات بالینی

بمنظور هدایت و هماهنگی امور مربوط به  مرکز مرکز تحقیقات بالینی زیر نظر معاونت پژوهشی 

  .،راهنمایی فراگیران و تسهیل امور پژوهشی فعالیت می نمایددانشجویی فعالیتهاي پژوهشی،پایان نامه
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  مرکز استانداردها ، خط مشی و روش هاي اجرائی

در دوره  استانداردها و روش هاي اجرائیبا نسبت به آشنایی  می بایست کلیه فراگیران در بدو ورود

حه در این دوره مباحث ایمنی واز مهمترین موضوعات مطر.شرکت نمایند "توجیهی بدو ورود"آموزشی 

اختصار د که به اخالق پزشکی می باشاي و حرفهبهداشت –بهداشت محیط - حقوق گیرنده خدمت -بیمار

  :بشرح ذیل می باشد

  :ایمنی بیمار

 :روش اجرایی را ه حل ایمنی بیماران

بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آن ها مطابق با بهترین شرایط و استاندارد ها و 

و زا هستیم  ما همیشه در معرض دامنه وسیعی از موارد خطر.براساس آخرین شواهد علمی وبالینی باشد 

و یا حوادث ناخوشایند بسر می  قسمت زیادي از وقتمان را در تالش براي اجتناب از تصادف ، جراحت

ارزیابی .پیش بینی حوادث و خطرات و کاهش احتمال بروز آن ها در واقع همان مدیریت خطر است. بریم

ي، تشخیص و حوادث نه به عنوان پیداکردن مقصر و اعمال تنبیه و سرزنش است بلکه امکان یادگیر

هائی  این شیوه، روش.درمان یک مشکل عمده را در طراحی و کارکرد سیستم سالمت، نشان می دهد

هائی  براي جلوگیري از وقوع حوادث، بازبینی و ارزیابی نظام مند حوادث به وقوع پیوسته و همچنین روش

هدف اصلی . ئه می شودبراي کنترل خطرات و کاهش احتمال بروز خطاها و خطرات ناشی از آن ها ارا

یعنی شیوه هایی از عملکرد را معرفی . مدیریت خطر کاهش احتمال آسیب دیدگی بیمار و کارکنان است

درحقیقت این شیوه موارد زیر را .می کند که احتمال آسیب دیدن بیمار و پرسنل با آن کاهش می یابد

  .مورد بررسی قرار می دهد

  

  کاهش ریسک بالینی *

 از نظر بررسی بروز خطر و ریسک پایش شکایات *

  سیستم هاي گزارش دهی *

 سالمت و ایمنی بیماران و کارکنان * 

  جلوگیري از رویدادهاي نامطلوب *

  

  

  

 

 



 راه حل ایمنی بیمار را به عنوان ابزاري براي کاهش میزان بروز خطا در 9بنابراین سازمان بهداشت جهانی 

  .  است بیمارستان ها سراسر دنیا پیشنهاد نموده

  :می باشدل ه سازمان جهانی بهداشت به شرح ذیراه حل ایمنی بیمار مطابق با توصی) 9(نه 

 

بدین منظور لیست داروهاي *جهت جلو گیري از خطاي دارویی ،توجه به داروهایی با نام و تلفظ مشابه. 1

 نگارش ،با ظاهر و نام مشابه در کلیه بخش هاي مرکز نصب گردیده و فراگیران می بایست نسبت به تلفظ 

 .صحیح داروها توجه کامل داشته باشند و شکل

، همزمانبا استفاده از حداقل دو روش بصورت  *توجه به مشخصات فردي بیمار جهت جلوگیري از خطا.2

در .پرسش نام و نام خانوادگی بیمار و توجه به دستبند شناسـایی بیمـار  : صحیح را شناسایی نمائیدبیمار 

در ضـمن مـی   .نام پدر به مالکهاي تشخیص هویت افزوده می گـردد  در بخش صورت وجود تشابه اسمی

کارت باالي سر نیز توجه داشت تا خدمت درست بـه بیمـار درسـت ارائـه     –به مشخصات پرونده بایست 

  .شناسایی صحیح هویت بخصوص پیش از انجام اقدامات تهاجمی اهمیت بسزایی دارد.شود

ریشه بروز بسیاري از موارد خطاي پزشکی تحویل نادرست بیمـار   *ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار .3

در گـروه دسـتیاري بـراي    .از یک شیفت به شیفت بعدي یا انتقال بیمار از بخشی به بخش دیگر می باشد

  .پیش بینی گردیده است مخصوص تحویل بیمار دفاتر ء فرایندارتقا

رج صحیح سمت اندام توجه به اندامهاي زوج و د*سیجر صحیح در محل صحیح در بدن بیمارانجام پرو.4

  .و هنگام ارائه خدمت در دستورات) چپ/راست(

-کلرید پتاسـیم (تزریقی محلولهاي الکترولیت *کنترل غلظت محلول هاي الکترولیت در هنگام تزریق.5

طبق استاندارد باید دستور رقیق سازي پیش از تزریق داشته باشد و ...) سولفات منیزیم و -کلرید سدیم

توجه شود تزریق محلوالي الکترولیت غلـیظ  .در مدت زمان معین و به روش صحیح تزریق صورت پذیرد

  .عوارض جبران ناپذیر براي بیمار به همراه دارد

درصد قابل توجهی از خطاهاي پزشکی *ز صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات اطمینان ا.6

نوع دارو و نحوه استفاده شـایع مـی   ، شکل ثبت دستور داروئی،خطا در  .مربوط به خطاهاي داروئی است

  .باشد

هرگونه دسترسی به محیط داخلی بدن از طریق انواع لوله *اجتناب از اتصاالت نادرست سوند ولوله ها. 7

مـی  ....) انـواع سـوند، درن و    -)مرکزي و محیطـی (کاتترهاي وریدي-لوله تراشه-لوله معده( و سوندها 
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هرگونـه عـدم انطبـاق در ایـن     .بایست به روش صحیح و در محل صحیح و مخصوص به خود انجام گیرد

  .اندازد خصوص ایمنی بیمار را به مخاطره می

  *استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات. 8

تزریق یکی از روشهاي شایع در تجویز . دراین بیمارستان کلیه وسایل تزریق یک بارمصرف می باشد

بدیهی است که در صورت عدم رعایت استانداردهاي آن ، خطرات زیادي براي ارائه .داروها می باشد

لذا توجه به دستورالعمل تزریقات ایمن ازالزامات .خواهد داشتگیرنده خدمت و جامعه  -دهنده خدمت

    : می باشد انجام تزریقات بر اساس استانداردهاي زیر صورت گیرد

  .استفاده از وسایل استریل. 1

     .براي هر تزریق، از یک سرنگ یکبار مصرف جدید استفاده کنید. 2

اي هر بار تلقیح هر نوع واکسن و یا دارو از یک سرنگ و سر سوزن استریل یکبار مصرف جدید، بر. 3

   .استفاده کنید

    . پیشگیري کنید)سرسوزن و ویالها -سرنگ( از آلودگی وسایل . 4

روي یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات می باشد و احتمال آلودگی سرنگ و سر سوزن    .5

   .وجود ندارد، وسایل تزریق را آماده نمایید

    .از ویالهاي تک دوزي دارو استفاده کنیدحتی المقدور . 6

ر صورتی که ملزم به استفاده از ویالهاي چند دوزي دارو هستید براي هر بار کشیدن دارو از سر د. 7

    .سوزن استریل استفاده نمایید

هنگامی که سر آمپول را می شکنید ،با قرار دادن الیه نازك گاز تمیز مابین انگشتان دست خود و    .8

    .آمپول ،انگشتان خود را از آسیب و صدمه محافظت نماییدجدار 

قبل از اقدام براي تزریق به بیمار، کلیه داروهاي تزریقی را ازنظر کدورت،شکستگی جداره آنها و . 9

تاریخ انقضاء بررسی نموده و در صورت مشاهده هر یک ازاین موارد ،آنها را به نحوه صحیح دفع 

     .نمایید

تصاصی کارخانه سازنده را در ارتباط با نحوه استفاده،نگهداري و جابجایی دارو توصیه هاي اخ.10

  .مورد توجه قرار دهید

    .در صورت تماس سر سوزن با سطوح غیر استریل،آن را به نحوه صحیح دفع نمایید.11



الکل قبل از آماده کردن دارو و تزریق،دستهاي خود را با آب وصابون بشویید و یا با استفاده از .12

در صورتی که بین تزریقات ،دست شما کثیف یا آلوده به خون و مایعات بدن بیمار .ضد عفونی کنید

  .گردید،رعایت بهداشت دست ضروري است

   .از تزریق به بیمار در نواحی نا سالم پوستی اجتناب نمایید.13

 70پ تمیز والکل نیست ولی در صورت نیاز،از سوآ) جدید (نیازي به ضد عفونی کردن سر ویال .14

   .از گلوله هاي پنبه آغشته به الکل موجود در ظرف پنبه الکل استفاده نکنید.درجه تازه استفاده نمایید

از کاربرد ماده ضد عفونی در زمان تزریق واکسن ویروس زنده ضعیف شده براي تلقیح اجتناب .15

   .نمایید

    .باشد، حتما پوست را بشوییدقبل از تزریقات اگر محل تزریق بصورت مشهود کثیف . 16

سرنگ وسر سوزن را از نظر وجود پارگی بسته بندي چک کنید و به تاریخ انقضاء آن توجه .17

  .نمایید

   .اگر سر پوش گذاري سر سوزن الزم باشد ،تکنیک استفاده از یک دست را بکار ببرید.18

  هاي سالمتیبهبود بهداشت دست براي جلوگیري از عفونت مرتبط با مراقبت . 9

اجراي دستورالعمل بهداشت دست در مراکز درمانی تدوین شده توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش 

باید توجه داشت که شستن دست ها به تنهایی . پزشکی دربخشها رعایت وکنترل پایش قرار گیرد

صابون هاي  شستن دست ها توسط. مهمترین راه پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی به شمار می آید

شستن دست با صابون هاي معمولی و آبکشی . معمولی یا انواع ضدمیکروبی صورت توصیه می گردد

باعث می شود تا میکروارگانیسم ها به روش مکانیکی از روي پوست زدوده شوند و شستن دست با 

ها یامهار  محصوالت ضد میکروبی عالوه بر زدودن مکانیکی میکروبها باعث کشته شدن میکروارگانیسم

  .رشد آن ها نیزمی گردد

اکثر میکروب هاي . پوست دست کارکنان پزشکی داراي میکروارگانیسم هاي مقیم و انواع موقت است

آن ها در الیه هاي عمقی اپیدرم قرار %  20تا  10مقیم پوست در الیه هاي سطحی قراردارند ولی حدود 

مولی پاك نمی شوند ولی معموال بوسیله مواد ضد دارند که بدنبال شستشوي دست ها با صابون هاي مع

شستن دست ها با صابون معمولی باعث زدودن . میکروبی، کشته شده یا رشدشان مهار می گردد

  .میکروب هاي موقتی پوست خواهد شد
 

  اصول عمومی بهداشت دست 
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و در صورت کثیفی آشکاردست ها، آلودگی با مواد پروتئینی مانند خون یا سایر مایعات  .1

ترشحات بدن، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی و درصورت مواجهه با ارگانیسم هاي بالقوه 

  .تولید کننده اسپورمانند زمان طغیان هاي کلستریدیوم دیفیسیل،پرسنل هندواش می کنند

براي تشخیص آسان موقعیت هاي رعایت بهداشت دست، سازمان بهداشت جهانی  .2

)WHO(" این موقعیت ها .را ارائه نموده است"یت بهداشت دستموقعیت براي رعا 5مدل

  :عبارتند از

a. قبل از تماس با بیمار 

b. استریل/ قبل از اقدامات درمانی تمیز 

c. بعد از مواجهه با مایعات بدن بیمار 

d. بعد از تماس با بیمار 

e. بعد ازدست زدن به محیط اطراف بیمار 

هندراب و آب و صابون  پرسنل براي رعایت بهداشت دست به صورت هم زمان از محلول .3

 .استفاده نمی کنند

 .پرسنل از استفاده الك و ناخن مصنوعی در بیمارستان اکیدا خودداري می کنند .4

براي کلیه اقدامات تهاجمی موجود در لیست بخش مربوطه حتما اسکراب می کنند و از  .5

 .دستکش استریل استفاده میکنند

شانه هاي محلول ضدعفونی کننده را بر به منظور افزایش میزان رعایت بهداشت دست، اف .6

 .بالین بیمار قرار می دهند

با توجه به افزایش احتمال آسیب پوست در طی تماس مکرر با آب داغ، جهت شستن دست ها  .7

 .از آب نیم گرم استفاده می کنند

 .به هیچ وجه دستکش را جایگزین هندراب و هندواش نمی کنند .8

. استفاده نامناسب دستکش، عامل انتقال پاتوژن ها می باشدبه این نکته توجه دارند که  .9

ضرورت استفاده از دستکش و انتخاب نوع مناسب آن در موقعیت هاي مختلف ارائه خدمات 

اگر به صورت منطقی . منطبق با موازین احتیاطات استاندارد و روش انتقال را رعایت می کنند

اء مخاطی یا پوست آسیب دیده پیش بینی می تماس با خون یا سایر مواد بالقوه عفونی، غش

 .شود، ضرورتا از دستکش استفاده می کنند

 .الزاما از یک جفت دستکش فقط براي ارائه خدمات یا مراقبت از یک بیمار استفاده می کنند .10



درصورتی که در حین مراقبت از بیمار و بعد از اتمام یک اقدام درمانی در یک ناحیه آلوده نیاز  .11

یا ) مشتمل بر پوست آسیب دیده، مخاط یا ابزار پزشکی(وضع دیگر همان بیمار است یا م

 .محیط لمس شود، دستکش را تعویض می کنند

 .در زمان تعویض پانسمان از دستکش استریل استفاده می کنند .12

درموارد احتمال تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی بیمار و اشیاء و ابزاري که به  .13

مشهود آلوده به مایعات دفعی و ترشحات بیمار است و کلیه فعالیت هاي مربوط به صورت 

  .بیماران ایزوله از دستکش تمیز استفاده می نمایند

درمواردي که احتمال تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون، مایعات بدن بیمار و یا محیط  .14

 .آلوده وجود ندارد از دستکش استفاده نمی کنند

 دواشروش صحیح هن 

 :براي هندواش کردن نکات ذیل را رعایت میکنند فراگیران

 .ثانیه وقت صرف میکنند 60تا 40 .1

 .همیشه از آب تمیز، روان و لوله کشی استفاده می کنند .2

پس از هندواش کردن دست ها را با دستمال کاغذي یکبار مصرف یا کاغذ خشک کن کامالً  .3

 .خشک می کنند

مصرف یا کاغذ خشک کن، شیر آب را بسته و دستمال را در با همان دستمال کاغذي یکبار  .4

 .در صورتی که شیر آب اهرمی باشد، با آرنج آن را می بندند. سطل زباله می اندازند

درصورت استفاده از حوله پارچه اي، از یک حوله پارچه اي فقط یک بار استفاده می کنند و از  .5

 .ف استفاده نمی کنندیک حوله چند بار توسط یک فرد و یا افراد مختل

به این نکته توجه می کنند که دست مرطوب به سهولت آلوده می شود و میکروارگانیسم ها را  .6

گسترش می دهد بنابراین، خشک کردن مناسب دست ها جزء الینفک فرآیند بهداشت دست می 

 .باشد

 .ی کنندپرسنل به روش تصویري ذیل هندواش می کنند و مراحل را براي هر دو دست اجرا م
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  :رعایت بهداشت دست عبارتندازروشهاي 

  :   Hand rub روش - الف

مقدار کافی از  Hand rubبا بنیان الکلی جهت   منظورضد عفونی دست با استفاده از محلول هاي مایعه ب

  .محلول را در کف دست خود ریخته وطبق دستورالعمل کنترل عفونت و بهداشت دست عمل شود 

  :روش صحیح شستن دست با آب و صابون  -ب

o  در صورت امکان همیشه از آب تمیز، روان و لوله کشی استفاده نمائید.  

o  ابتدا دستها را با آب مرطوب کنید سپس با استفاده از صابون دستشویی دستها را بهم بمالید

       .بنحوي که کلیه سطوح دستها را بپوشاند

o  دستان و بین انگشتان را محکم بهم بمالید با استفاده از حرکات چرخشی کف.  

o  دستها را کامالً آبکشی نمائید.  

o  با حوله پارچه اي تمیزو یا حوله کاغذي یکبار مصرف دستها را کامالًخشک نمائید.  

o شیر آب را ببندید و سپس جهت شستشوي    با همان حوله یا دستمال کاغذي استفاده شده

کثیف و یا در صورتی که دستمال یکبار مصرف است آن  مجدد حوله را به بین مخصوص الندري

  .را در سطل آشغال بیندازید 

   



 

 

 

 فرایند گزارش و تحلیل خطا توسط فراگیران 
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خطا توسط فراگیران گزارش    

  گزارش دهی خطا

بمنظور ارتقا ایمنی بیمار و پیشگیري از بروز خطاي مشابه ترویج فرهنگ گزارش دهی خطا و برخورد 

بدین .سیستمی به جاي برخورد فردي در مواجهه با موضوع خطاي پزشکی در مرکز مورد توجه قرار دارد

راههاي گزارش دهی  .منظور کلیه پرسنل و فراگیران مکلف به گزارش دهی خطاهاي پزشکی هستند

کارشناس تکمیل فرم گزارش دهی خطا که در کلیه بخش ها در دسترس قرار دارد و تحویل آن به . 1: خطا

در صورت عدم تمایل به تحویل حضوري فرم صندوق هاي .2ایمنی بیمار مستقر در دفتر پرستاري 

به نام صندوق ثبت خطاي فراگیران که در بخش ها در (گزارش دهی خطا پیش بینی گردیده است 

  اعالم شفاهی به کارشناس ایمنی بیمار مستقر در دفتر پرستاري. 3)  دسترس می باشد

از .نی که در بحث گزارش دهی خطا مشارکت داشته باشند مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرندفراگیرا

 .محل خطاهاي گزارش شده هر سه ماه یکبار خبرنامه خطا تهیه و جهت اطالع رسانی توزیع می شود

  قصور پزشکی

  خطاهاي پزشکی Medical Malpractice :زشـکان و  عبارت است از تمامی نقائص رفتار حرفه اي پ

  :کادر درمانی که به شرح زیر تقسیم بندي می گردد

کی شمراقبتهاي پز استانداردعبارت است از کوتاهی در : Medical Negligenceقصور پزشکی  .1

 .که باید در امر درمان بیمار به عمل آید

کیفیـت  (عدم رعایت اصول رفتار حرفـه اي  :Professional Misconductسوء رفتار حرفه اي  .2

د سوء رفتار بـا بیمـاران یـا    نمان)درمانی کمتر از حدي بوده است که از ایشان انتظار می رودکار 

 .انجام اعمال خالف عفت پزشکی

 :وجود سه شرط الزامی استبراي اعمال لفظ قصور پزشکی  .3

 پزشک وظیفه درمان یا مراقبت بیمار را به عهده گرفته باشد. 

  فعل الزم یا انجام فعل ممنوعه ترك(در انجام این وظیفه تخطی کرده باشد( 

 تخطی از این وظیفه موجب آسیب جسمی یا روانی به بیمار شده باشد. 

   



  منشور حقوق بیمار 

  بینش و ارزش

این امر در شرایط بیماري از .یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند

بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت واالي انسانی از اصول پایه نظام . اهمیت ویژه اي برخوردار است

ایک افراد کشور تأمین درمانی را براي یک -  جمهوري اسالمی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی

بر این اساس ارائه خدمات سالمت باید عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی . کند

  . بیماران صورت پذیرد

این منشور با توجه به ارزشهاي واالي انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی و بر پایه برابري کرامت 

دمات سالمت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و ذاتی تمامی گیرندگان خ

  . گیرندگان خدمات سالمت تنظیم شده است

  حقوق بیمار

  . دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است -1

  : ارائه خدمات سالمت باید -

  فرهنگی و مذهبی باشد ؛ها، اعتقادات  شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش) 1-1

  ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛ بر پایه) 1- 2

  فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماري و جنسیتی باشد ؛ ) 3-1

  بر اساس دانش روز باشد ؛) 4-1

  مبتنی بر برتري منافع بیمار باشد ؛) 5-1

  باشد ؛  سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت هاي درمانی بیماراندر مورد توزیع منابع ) 6-1

  مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛) 7-1

هاي  به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروري و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت) 1- 8

  غیرضروري باشد ؛ 

پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران  هاي آسیب اي به حقوق گروه وجه ویژهت) 1- 9

  روانی، زندانیان، معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

  ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛  در سریع) 10-1

  ون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛با در نظر گرفتن متغیرهایی چ) 1- 11
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در موارد . ي آن صورت گیرد ، بدون توجه به تأمین هزینه)اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت) 12-1

  بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛) الکتیو(غیرفوري

کن نباشد، الزم ، در صورتی که ارائه خدمات مناسب مم)اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت) 13-1

  ي خدمات ضروري و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛  است پس از ارائه

در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماري غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با ) 14-1

ج بیمار، توجه به نیازهاي روانی، منظور از آسایش کاهش درد و رن. هدف حفظ آسایش وي ارائه گردد

بیماردر حال احتضار حق دارد در . باشد اش در زمان احتضار می اجتماعی، معنوي و عاطفی وي و خانواده

  .خواهد همراه گردد آخرین لحظات زندگی خویش با فردي که می

   .اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد - 2

  : محتواي اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد) 1-2

  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛) 2- 1-2

هاي قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط  ضوابط و هزینه) 2- 1- 2

  بیمه و معرفی سیستم هاي حمایتی در زمان پذیرش ؛

اي اعضاي گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک،  فهي حر نام، مسؤولیت و رتبه) 3-1-2

  ها با یکدیگر؛ اي آن پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه

هاي تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص  روش) 4-1-2

  گیري بیمار ؛ تصمیمگذار در روند  ي اطالعات تأثیر بیماري، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه

  ي دسترسی به پزشک معالج و اعضاي اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛ نحوه) 5-1-2

  . ي اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند کلیه) 6-1-2

  هاي ضروري براي استمرار درمان ؛ ارائه آموزش) 7-1-2

  : ي ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد  نحوه) 2- 2

هاي  باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگیاطالعات ) 2- 1-2

   :که فردي وي از جمله زبان، تحصیالت و توان درك در اختیار وي قرار گیرد، مگر این

در این صورت (ي اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛  ي ارائه تأخیر در شروع درمان به واسطه

  .) پس از اقدام ضروري، در اولین زمان مناسب باید انجام شود انتقال اطالعات

رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست  بیمار علی -



  که عدم اطالع بیمار، وي یا سایرین را در معرض خطر جدي قرار دهد ؛ بیمار محترم شمرده شود، مگر این

ي بالینی خود دسترسی داشته باشد و  شده در پرونده ي اطالعات ثبت تواند به کلیه ار میبیم) 2-2- 2

   .را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید تصویر آن 

  . گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود حق انتخاب و تصمیم -3

  : باشد گیري درباره موارد ذیل می اب و تصمیممحدوده انتخ) 1-3

  ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛  کننده انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه) 1-1-3

  انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛) 3- 1- 2

در تداوم گیري وي تأثیري  شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم)3-1-3

  و نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت ؛ 

قبول یا رد درمان هاي پیشنهادي پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن ) 4-1-3

مگر در موارد خودکشی یا مواردي که امتناع از درمان شخص دیگري را در معرض خطر جدي قرار 

  دهد؛ می

گیري  ر در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیماعالم نظر قبلی بیما) 5-1-3

گیري وي با رعایت  عنوان راهنماي اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم باشد ثبت و به می

  . گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم

  :باشد گیري شامل موارد ذیل می انتخاب و تصمیمشرایط ) 3- 2

گیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع  انتخاب و تصمیم) 3- 1-2 

  باشد ؛) مذکور در بند دوم(

  . گیري و انتخاب داده شود پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم) 2-3- 2

و رعایت اصل رازداري ) حق خلوت(ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار -4

  . باشد

ي اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردي که قانون  رعایت اصل رازداري راجع به کلیه) 1-4

  آن را استثنا کرده باشد ؛

یصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته ي مراحل مراقبت اعم از تشخ در کلیه) 4- 2

  ي امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛ ضروري است بدین منظورکلیه. شود

شوند  فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي که به حکم قانون مجاز تلقی می) 3-4
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  ترسی داشته باشند؛میتوانند به اطالعات دس

. بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد) 4-4

همراهی یکی از والدین کودك در تمام مراحل درمان حق کودك می باشد مگر اینکه این امر بر خالف 

  .هاي پزشکی باشد ضرورت

   .حق بیمار است دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات -5

هر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختالل در ) 1-5

  کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شکایت نماید ؛

  بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛) 5- 2

ئه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات خسارت ناشی از خطاي ارا) 3-5

  . ترین زمان ممکن جبران شود در کوتاه

ي  گیري باشد، اعمال کلیه در اجراي مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم

البته . جایگزین خواهد بود ي قانونی گیرنده ي تصمیم بر عهده -مذکور در این منشور -حقوق بیمار

تواند از طریق  ي جایگزین بر خالف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می گیرنده چه تصمیم چنان

  . گیري را بنماید مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم

د درمان گیري است، اما میتواند در بخشی از رون چه بیماري که فاقد ظرفیت کافی براي تصمیم چنان

  .شود معقوالنه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده

  

   



  بهداشت محیط

   مـی   مراکزدرمـانی  بخشـهایمختلف  درقسـمتهاو  کارکنـان  کلیـه  تفکیک در مبدا پسماند هـا برعهـده

 .اساس تفکیک پسماند کدبندي رنگی است.باشد

 ،درمانگاهها، واحدهاي پاراکلینیـک و   پسماندهاي عادي ناشی از واحدهایاداریومدیریتی، محوطه، بخشها

 .قراردادهشود مشکی رنگ کیسهبا  درسطل هایی میبایست بیمارستان سایر نقاط

 جمع آوري گردد زردرنگ کیسهبایددرسطل هایی با  کلیه پسماندهاي عفونی.  

  ریخته شوند کیسه سفید رنگپسماندهاي شیمیایی می بایست در سطل هایی با. 

 و در ظروف درب بایدبهطورجداگانهمانند ترمومترهاي حاوي جیوه، حاویفلزاتسنگینخطرناكدهاي پسمان

  .داري که بدین منظور تعبیه شده است قرار گیرند

 انـد،داخل   قرارگرفتـه  اسـتفاده  مـورد  و شده تولید که محلی بایددرهمان پسماندهاي نوك تیز و برنده

Safety  Box  نباید  عنوان هیچ به شده استفاده سرسوزن هاي(قرارگیرند Recapشوند.( 

 

   

 مخصوص زباله عفونی              مخصوص زباله عادي       مخصوص اشیا نوك تیز و برنده
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  بهداشت حرفه اي و حفاظت شغلی

چنانچـه فـرد سـابقه    .ضـروري اسـت    Bواکسیناسیون فراگیران جدیدالورود علیـه ویـروس هپاتیـت     .1

 .باشد واکسیناسیون مجدد توصیه می گردد 10واکسیناسیون داشته باشد و تیتر آنتی بادي زیر 

 :راههاي ارتقاء ایمنی شغلی .2

        به هنگام انجام هرگونه پروسیجر درمانی، بیمـار مربوطـه بایسـتی عفـونی تلقـی شـده و احتیاطـات

 .مدنظر قرار گیرد )ماسک و روپوش-پوشیدن دستکش(ایمنی

  در صورت وجود بریدگی و یا زخم در دستها الزامی است از دستکش استفاده شده و موضع با پانسـمان

  .ضد آب پوشانده شود

     به هنگام انجام پروسیجرهاي درمانی بر روي افراد پرخطر، استفاده از شیلد محـافظ صـورت ضـروري

  .است

 مواجهه با اشیا نوك تیز و برنده(به هنگام بروز آسیب هاي ناشی از نیدل استیک (  

         زخم را بالفاصله با آب و صابون شستشـو داده و از ایجـاد فشـار در محـل زخـم اکیـداً خـودداري

 )سبب خونریزي بیشتر از محل زخم نشوید(کنید

 آزمایشات الزم از بیمار اطـالع   در صورت مشخص بودن بیمار، موضوع را به مسئول خود جهت انجام

 .دهید

     موضوع را بالفاصله به مسئول کنترل عفونت و یا مسئول بهداشت حرفه اي مرکـز اطـالع داده و تـا

 .اقدامات مقتضی موضوع را پیگیري نمائید انجام

شیدن خون برروي چشم و اقدامات الزم در زمان پا...  

 دقیقه شستشو داده ،از بیمار مربوطه آزمایش خـون تهیـه و    15ان به مدت موضع را فوراً، با آب فراو

 .مراتب را به مسئولین اطالع رسانی کنید



  دستورالعمل نظارت اعضاي هیئت علمی بر مستندسازي پرونده ها توسط فراگیران 
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  پرونده نویسیالزامات 

  

ارزیابی و برنامه ریزي آتی بـراي  مدارك پزشکی بیماران سرمایه غنی علم پزشکی و ابزار اولیه در زمینه 

مراقبتهاي بهداشتی و درمانی است ، و فلسفه اصلی از ثبت دقیق جزئیات بیماري فراهم ساختن امکـان  

  .مراقبت بهتر از بیمار است

  دستورالعمل هاي مستندسازي

  چگونه مستندسازي انجام شود  -الف)How (  

 داده هاي ثبت شده باید داراي ارزش هاي درست و معتبر باشند : صحت .1

 .مورد نیاز جمع آوري و ثبت شود هاي تمام داده: جامعیت .2

 .داده ها باید به روز باشد: جاري بودن . 3

 .هر عنصر داده اي باید داراي معناي مشخص و ارزش هاي قابل قبولی باشد: تعریف داده ها .4

صفات و ارزش هاي داده ها باید به صورت مشروح تعریف شده و در بـر گیرنـده   : بودن داراي جزئیات .5

 .جزئیات الزم باشند

 .ارزش داده ها به اندازه اي باشد که بتوانند کاربرد یا فرایند مورد نظر را حمایت کنند: دقت .6

 .داده ها براي کاربرد یا فرایند مورد نظر معنادار باشند: مرتبط بودن .7

اطالعات مربوط به اقدامات تشخیصی و درمانی را باید بالفاصله بعد از انجام آنها ثبـت  : نگام بودن ه به.8

 .کرد

 چه چیزي مستند شود  -ب)what (  

حـذف جزئیـات یـک    .در مسائل قانونی ، یک پرونده ناقص انعکاس دهنده مراقبت و درمان ناقص اسـت 

البته این بدان معنا نیست که هر چیزي باید در پرونده بیمـار  .استاشتباه مهم و عمومی در مستندسازي 

  .ثبت شود

دیدگاه حقوقی  

    آنچـه در  مراجع قانونی رسیدگی به سهل انگاریهاي درمانی و قصور پزشکی بر این نظر هسـتند کـه

  یعنی انجام نشده: پرونده ثبت نشده 

قوانین عمومی مستند سازي پزشکی  

 زیت و مواجهه با بیمار باید شامل موارد زیر باشدمستندسازي در هر وی:  



A. شکایت اصلی یا دلیل مراجعه 

B. تاریخچه 

C. معاینه فیزیکی 

D. یافته ها 

E. نتایج آزمایشات تشخیصی اولیه 

F. ارزیابی و تشخیص بالینی 

G. برنامه مراقبت 

H. تاریخ و هویت خواناي متخصص مراقبت بهداشتی درمانی 

 بعالوه:  

 توصیه هاي پزشکی باید ثبت شودامتناع بیمار از پیگیري.  

مدارك پزشکی باید بطور کامل مطابق با الزامات اخالق پزشکی و قوانین ، محرمانه حفظ شود.  

       هر مورد ثبت شده در پرونده باید داراي تاریخ و امضاء باشـد و عنـوان و سـمت فـرد امضـاء کننـده

  .مشخص باشد

مستند سازي اصطالحات پزشکی  

اطالعات کاملی در زمینه اصطالحات پزشکی داشته و با اختصارات و عالئم استاندارد  تیم درمانی باید

  .آشنایی داشته باشند

 تشخیصـهاي نهـائی ، اقـدامات ، علـل خـارجی      ( اختصارات باید از بخشهاي حیاتی تر پرونده بیمار

  .حذف شوند) حوادث ، علل فوت 

 بهتر است بـراي بـار اول بـه جـاي اسـتفاده از      ) اءبجز موارد استثن( درصورت استفاده از اختصارات

اختصار ، مطلب مورد نظر بطور کامل ثبت شده و در موارد بعدي از اختصار آن استفاده شـود ، چـرا کـه    

ممکن است یک اختصار به چندین واژه پزشکی اطـالق شـود و از طرفـی اسـتفاده کننـدگان مختلـف       

باشند که پی بردن به واژه صحیح ، ضمن اتالف وقت گـاهی  برداشتهاي متفاوتی از این اختصارات داشته 

  .غیرممکن است

اصول مستندسازي  

عینی بودن:  

  .حقایق را ثبت کنید و نظرات شخصی خود را حین مستند سازي منعکس نکنید

صریح باشد:  
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را  حدسـیات و گمـان هـا   . براي ثبتیات باید از بیان صریح به جاي گفته هاي کلی و مبهم استفاده شـود 

  .ثبتیات باید حاوي اطالعات واقعی و حقیقی باشند.مستند نکنید

به هنگام باشد:  

چون حافظه انسان به آسانی دچار فراموشی می شود ، ثبت اطالعات مراقبت درمـانی بایـد بـه هنگـام     

العـات  بنابراین بعد از ارائه مراقبت درمانی تجویز داروها و انجام درمان هـا اط . رخداد حوادث انجام شود

  .مربوطه را همیشه بعد از دادن دارو یا انجام درمان و نه قبل از آن ثبت کنید

مستندسازي واضح و مداوم باشد  

رعایت امالء صحیح و نقطه گـذاري و جملـه بنـدي در    . کلیه اطالعات ثبت شده باید خوانا و مرتب باشد

  . ثبت اطالعات ضروري است

کامل بودن   

 خوانا بودن:  

تعریف کرد که کلی خوانایی را می توان این گونه به طور . یار براي خوانایی چیز ساده اي نیست تعیین مع

. تمام ثبتیات داخل پرونده باید خوانا باشد . آیا یک یادداشت به وضوح و راحتی قابل خواندن است یا نه 

خوانا بودن مستندات  بـه  . ناخوانا بودن مستندات می تواند بیمار را در معرض مخاطرات زیادي قرار دهد 

  . را تضمین می کندسایر درمانگران کمک می کند و تداوم طرح مراقبت بیمار 

 چه موقع مستند شود  -ج) when (  

مراقبت و درمان را به هنگام انجام آن یا بالفاصله بعد از انجام آن ثبت کنید.  

هرگز قبل از انجام عملی مطلبی را ثبت نکنید.  

 چه کسی مستند کند)who (  

 زیرا آنها به ترتیـب  ٰیده می شوند تمام افرادي که خدمات مراقبت بهداشتی ارائه می کنند مستندساز نام

  .حقایق و مشاهدات دائمی درباره سالمت بیماران را ثبت می کنند ٰزمان 

 به خاطر داشته باشیم که:  

  .در مسائل قانونی یک پرونده ناقص انعکاس دهنده مراقبت و درمان ناقص است

   



 دستورالمل نظام بیمه اي 
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  الزامات بیمه اي

  :در خصوص نسخ سرپائی الزم الجرا توسط پزشکانوابط ض

  

  در زمان ویزیت بیمه ترچهکنترل تاریخ اعتبار دف -1

  تطبیق مشخصات مراجعه کننده و دفترچه بیمه  -2

هرگونه اصالح تاریخ در زمان نوشتن نسخه می بایسـت در رو یـا پشـت نسـخه مخصـوص پزشـک        -3

  .قیدگردیدهو مهر و امضا گردد

 .نوشتن نسخه ، حتما برگ مخصوص بیمار را به عنوان سابقه پزشکی مهر نمایندپس از  -4

  :شد هدموارد زیر جزء تعدیالت محسوب خوا

نسخ بـدون  /نسخ تاریخ گذشته/یندهآنسخ تاریخ /نسخ فاقد تاریخ/نسخ تاریخ مخدوش/نسخ فاقد اعتبار

نسخی که بخشی از اطالعـات  /وينسخ سفیدنسخ مربوط به خود پزشک و خانواده درجه یک /مهر و امضا

عـدم  /نسخ کـاربن گـذاري شـده   /نشده است عگردد و مورد تایید پزشک واق حآن توسط پزشک تصحی

امضا نسخ باید بدون استفاده از مهـر امضـا   /تطابق امضا نسخ مطابق با نمونه امضا پزشک در فرم قرارداد

فی، دانسـیتومتري، اکـو، تسـت    عدم ارسال گزارش خـدماتی چـون آندوسـکوپی، الکترومیـوگرا    /باشد

ورزش،اسپیرومتري و مواردي که طی بخشنامه و ضوابط به پزشکان اعالم گشـته اسـت موجـب کسـور     

برگ مخصوص پزشک که تاریخ و امضا آنها مستقیما با خودکار نوشته شده و یا ممهـور  /نسخهخواهد شد

  .)دبرگ دوم حتما باید کاربنی نوشته شده باش( به مهر تاریخشده باشد

در خصوص الزامات بیمه اي پرونده بیماران بستري نیز واحدهاي ترخیص و رسیدگی به اسـناد پزشـکی   

اقدام به بررسی موارد نامنطبق کرده و ضمن اعالم علل بروز کسورات قوانین و آئین نامه هاي مربوطـه را  

  .در اختیار دستیاران قرار می دهند
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  ی فراگیرانپوشش الزامات

رادیولوژي (دانشجویان پیراپزشکی)/رزیدنت ،انترن،استاجر(پزشکیدانشجویان 

  دانشجویان داروسازي/دانشجویان مامایی )/آزمایشگاه

  انیفورم  آقایان  خانمها

  روپوش سفید

  شلوار بارنگ متعارف

  )قهوه اي/ سرمه اي/ مشکی( 

  کفش متعارف

  مقنعه با رنگ متعارف

  اتیکت شناسایی

  روپوش سفید

  متعارفشلوار با رنگ 

  )قهوه اي/ سرمه اي/ مشکی(

  کفش متعارف

  اتیکت شناسایی

  

  دانشجویان پرستاري

  انیفورم  آقایان  خانمها

  روپوش سفید

  شلوار سورمه اي

  مقنعه سورمه اي

  سفید/ سورمه اي/ کفش مشکی 

  اتیکت شناسایی

  روپوش سفید

  شلوار سورمه اي

  سورمه اي/ کفش مشکی 

  اتیکت شناسایی

  

  



 )ICU-NICU(دانشجویان بخشهاي ویژه/دانشجویان اتاق عمل و بیهوشی

  انیفورم  آقایان  خانمها

  روپوش آبی یا سبز 

  شلوار آبی یا سبز

  مقنعه آبی یا سبز

  کفش متعارف

  اتیکت شناسایی

  پیراهن آبی یا سبز

  شلوار آبی یا سبز

  کفش متعارف

  اتیکت شناسایی
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موسوي جهت کلیه دانشجویان .. مرکز آموزشی درمانی آیت امقررات  آموزشی وانضباطی  

 )کارآموز-کارورز- دستیار(پزشکی 

  

  رعایت شئونات و اخالق حرفه ايـ 

   احترام به همکاران و دستیاران ، اساتید و رعایت سلسله مراتب موجود آموزشیـ 

   بیمارستان رعایت احترام متقابل با پرسنل پرستاري، کادر درمانی ،آموزشی و اداريـ 

حضور به موقع ومنظم در برنامه هاي آموزشی گـروه مربوطـه طبـق برنامـه وبرنامـه هـاي آموزشـی        ـ 

   ...CPC ،,Mortality ,Journal club ,Tumor board :بیمارستان شامل

   حضور در کالسها و بخشهاي بیمارستان با روپوش و اتیکت شناساییـ 

   رعایت قوانین مربوط به پاویونـ 

   نگهداري درست از امانتهاي در اختیار شامل کمد،تخت،و وسایل پاویونـ 

برگه هاي شرح حال به صورت دو برگی و (اخذ و ثبت شرح حال کامل و اصولی از بیماران در بدو بستريـ 

   )خالصه پرونده به صورت سه برگی

   ثبت برگه سیر بیماري در ویزیتهاي روزانه پرونده بیمارـ 

  صه پرونده با رعایت اصول ذکر شده ثبت دقیق خالـ 

    



  با معاون آموزشی بی واسطه  فرایند ارتباط
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فراگیران به اشتراك گذاري تجارب  دستورالعمل   

 

 

 



 دستورالعمل حفاظت و امنیت بیمارستان  
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 دستورالعمل رعایت حقوق گیرندگان خدمت
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موزي و کارورزي دوره پزشکی عمومیویژه کارآ  

  :بالینی کارآموزي

هدف از این مرحله تشخیص بیماریها از دیدگاه بالینی و آزمایشگاهی و بدست آوردن توانائیهاي الزم در بکار بـردن  

اندیشه و استقالل و نتیجه گیریسریع به منظور برخورد منطقی و صحیح با بیمـار و طراحـی عملیـات پیشـگیري و     

  .درمانی می باشد

 ماه است کـه طـی آن دوره هـاي داخلـی، جراحـی،      20زمان گذراندن کار آموزي بالینی بطور مطلوب

کودکان، زنان و زایمان، چشم، گوش وحلق و بینی، روانپزشکی، رادیولوژي، پوست و واحدهاي باقیمانـده  

  .محل گذراندنکارآموزي ها، بیمارستانهاي آموزشی می باشند. دروس عمومی گذرانده می شود

کارآموزي بالینی شامل دو بخش است آموزش بر بالین بیماران بستري در بخش و آموزش در درمانگاه.  

درمانگاهها اختصاص یابد و نحوه بررسی و درمان  دربخش قابل توجهی ازکارآموزي می بایست به آموزش 

  .داده شودعلمی و دستیاران بخش به دانشجویان تعلیم  بیماران سرپائی با حضور اعضاي هیئت

 در صورتی که دانشـجو بـدون تـرك    . ماه است27حداکثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله کارآموزي

ماه موفق به گذراندن دوره کـارآموزي نباشـد، مجـاز بـه      27در طول  تحصیل موقت و داشتن عذر موجه

  .ادامه تحصیل نیست

یک بخش از یک دهم کـل مـدت    در صورتی که مجموعه غیبتهاي موجه دانشجوئی طی کارآموزي در

در . کارآموزي در آن بخش تجاوز کند، دانشجو موظف به تکرار کامـل کـارآموزي در آن بخـش میباشـد    

  .آموزشی دانشکده است رد استثنایی تصمیم بر عهده شورايخصوص موا

چهارشنبهبعد از ظهر شنبه تا 2صبح الی 7از ساعت : برنامه سال چهارم و پنجم به شرح زیر است:  

طبق برنامه تنظیمی هر بخش و با شرکت اساتید مربوطـه انجـام مـی     کارآموزي بالینی در بخشها - الف

  .شود

  .یک روز در هفته به تدریس واحدهاي باقیمانده دروس عمومی اختصاص دارد - ب

  .دروس نظري بالینی بعد از ظهر ها تدریس خواهد شد - ح

امتحان بخشهاي بالینی در پایان کار آموزي هر بخش و امتحان دروس نظري در پایـان هـر تـرم برگـزار     

  .یشودم

   



در پایان مدت هر بخش ارزیابی بالینی باتوجه به موارد زیر انجام می شود:  

  .رعایت اخالق اسالمی و حفظ شئون پزشکی و حسن رابطه با بیماران و سایر کارکنان بخش - الف

حضور مرتب و تمام وقت در بخش و کالسهاي مربوطه طبق برنامه تنظیمـی   ،میزان عالقه و پشتکار - ب

  .بخش

  .دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله - ج

قدرت یادگیري و میزان برداشت دانشجو از آموزشهاي بالینی و پیشـرفت او در طـی کـارآموزي در     - د

  .مسئولینبخش مربوطه می باشدنحوه انجام امتحان بعهده و بخش 

 در غیـر ایـن صـورت    . مـی باشـد  20نمره از 12شرط قبول شدن در کارآموزي در بخش کسب حداقل

  .دانشجو موظف به تکرار کارآموزي دراین بخش است

  

  :کارورزي بالینی

هدف از این مرحله پرورش مهارتها و تقویت قدرت تصمیم گیري و افزایش اتکاء بنفس و تکمیل پـرورش  

اندیشه از طریقرویاروئی مستقیم کارورز با مسائل بهداشتی و درمانی و واگـذار کـردن مسـئولیت امـور     

  .درمانی بعهده او می باشد –بهداشتی 

 ت که طی آن دوره هاي داخلـی، جراحـی، کودکـان،    ماه اس18زمان مطلوب گذراندن مرحله کارورزي

زنان و زایمان،بهداشت، گوش و حلق و بینی، چشم و روانپزشکی توسط کلیـه کـارورزان و یـک دوره از    

در بیمارستانهاي آموزشی و یا سایر بیمارستانهائی کـه قابلیـت   . دوره هاي اعصاب، عفونی، قلب و پوست

  .ه میشودپذیرش کارورز را داشته باشند گذراند

 ماه دوران کاروزي می تواند از یکماه مرخصی استفاده نماید18کارورز در طول.  

 در صورتیکه مجموع غیبتهاي کارورزي در طول یک بخش از یک دهم کل مدت آن تجاوز نماید موظف

در خصوص موارد اسـتثنائی تصـمیم بـر عهـده شـوراي آموزشـی       . به تکرارکارورزي در آن بخش است

  .استدانشکده 

ساعت کار کاروزان توسط شوراي آموزشی دانشکده و یا بخشهاي مربوطه تنظیم خواهد شد.  

بخش عمده اي از کارورزي بالینی هر بخش می بایست به بررسی و درمان بیماران سرپائی در درمانگاه ها 

  .با حضور و راهنمائیاعضاي هیئت علمی و دستیاران بخش اختصاص یابد

 پس از خاتمه زمان کارورزي در هر بخش گواهی انجام کار و ارزیابی کیفیت کارورزي بصورت نمره صفر

  .با توجهبه موارد زیر توسط بخش مربوطه بمنظور ضبط در پرونده کارورز صادر می شود 20تا 

  .رعایت اخالق اسالمی و حفظ شئون پزشکی و حسن رابطه با بیماران و سایر کارکنان بخش –الف 
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  .حضور مرتب و تمام وقت در بخش و انجام کشیک هاي محوله براساس برنامه تنظیمی بخش –ب 

  .دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش –ج 

  .افزایش مهارت و میزان برداشت کارورز از طول دوره کارورزي در آن بخش –د 

 می باشد در غیر این صورت کارورز  20نمره از  12شرط قبول شدن در کارورزي هر بخش کسب حداقل

  .موظف بهتکرار کارورزي در آن بخش است

 در صـورتیکه کـارورزي موفـق بـه     . سـال اسـت   2حداکثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله کارورزي

سال نباشد تصمیم درخصوص وي بر عهده شوراي پزشـکی وزارت بهداشـت،    2گذراندن این مرحلهطی 

  .آموزش پزشکی استدرمان و 

منظور اخذ دانشنامه پزشکی هر کارورز موطف به ارائه یک رساله تحقیقـی در یکـی از زمینـه هـاي     ب

  .پزشکی می باشد

 

    



  مقررات اختصاصی مربوط به دستیاران

   :کلیه دستیاران موظفند دربدو ورود به مرکز به موارد ذیل توجه نمایند

   اطالعات وثبت اثرانگشت درتایمکس هنگام ورود وخروجمراجعه به واحد کارگزینی جهت ثبت 

تحویل یک قطعه عکس جهت صدوراتیکت شناسایی وشماره نظام پزشکی جهت تهیه مهر به واحـدهاي  

   آموزشی مرتبط

   اعالم شماره تلفن همراه خود به واحدآموزش مرکز

   مراجعه به واحد امور مالی مرکز و افتتاح حساب بانکی

   ):آیین نامه آموزشی دستیارتخصصی 34براساس ماده (هاي دستیاري ساعات کار دوره

تحصیل دردوره دستیاري به طورتمام وقت بوده وبراساس برنامه اي که ازطرف مدیر گروه تنظیم می شود 

   :حداقل ساعات کاربه شرح ذیل است.می باشد

   30/16لغایت   30/7ازساعت :    روزهاي شنبه تا چهارشنبه

   30/12لغایت  30/7ازساعت :                  شنبهروزهاي پنج 

گزارش ماهانه حضوروغیاب وکارکرد دستیاران پس ازتایید مدیر گروه مربوطه وازطریق معاونت آموزشـی  

   .مرکز به دانشکده پزشکی ارسال می شود

  آموزش دوره دستیاري

اي که ازطـرف گـروه آموزشـی مربوطـه تنظـیم مـی شـود، در        دستیاران موظفند طبق برنامه: 20ماده 

فعالیتهایآموزشی ، پژوهشی ودرمانی ، ازجمله کالسهاي نظري ،گزارش صـبحگاهی ، گزارشهــاي مـرگ    

ژورنـال کـالب ، کارورزیهــاي بیمارسـتانی ودرمانگـاهی،      ، case report )(مــوردي   گـزارش ،ومیـر  

طه وماموریتهاي علمی وطرحهاي تحقیقاتی به طور فعـال  بخش ودرمانگاه مربو آزمایشگاهی وکشیکهاي

  .شرکت نمایند

 کلیه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستانها ، از نهار ودسـتیاران کشـیک عـالوه بـرآن از    : 1تبصره 

  .،صبحانه وشام برخوردار خواهند بود پاویون

 . اسـت  مـدیر گـروه  تنظـیم برنامـه و افـزایش کشـیک موظـف طبـق ضـوابط بـه عهـده          : 2تبصـره  

حکم آموزشی دستیار یک ساله است وصدور حکم سال بـاالتر بعـد از احـراز شـرایط ارتقـاء      : 3تبصره 

  .سالیانه میباشد

همه ساله دو نفر از بین دستیاران تخصصـی دو سال آخـر در هر گروه آموزشــی بیمارسـتانی   : 23ماده 

یت آنها، توسط دستیاران پیشنهاد واز بین آنها یک باتوجه به کفایـت، تعهـد، وجـدان کاري ومیزان فعال

  .منصوب می شود دستیار ارشدنفربه تائید شوراي گروه انتخاب وبا حکم رئیس دانشکده به عنوان 
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وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه اي است که به پیشنهاد مدیر گـروه و تصـویب رئـیس    : تبصره 

   .برنامه وافزایش کشیک موظفی به عهده مدیر گروه می باشدتنظیم .به اجرا گذاشته می شود مربوطه

حکم آموزشی دستیار یک ساله است وصدور حکم سال بـاالتر بعـد از احـراز شـرایط ارتقـاء      : 3تبصره .

  .سالیانه میباشد

همه ساله دو نفر از بین دستیاران تخصصـی دو سال آخـر در هر گروه آموزشــی بیمارسـتانی   : 23ماده 

باتوجه به کفایـت، تعهـد، وجـدان کاري ومیزان فعالیت آنها، توسط دستیاران پیشنهاد واز بین آنها یک 

  .شود منصوب می دستیار ارشدنفربه تائید شوراي گروه انتخاب وبا حکم رئیس دانشکده به عنوان 

وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه اي است که به پیشنهاد مدیر گـروه و تصـویب رئـیس    : تبصره 

  .به اجرا گذاشته می شود مربوطه

  ها چ ـ مرخصی

دستیاران باتوجه به نیاز ودر صورت بروز موارد ناخواسته وضـرورت مـی تواننـد در هـر سـال      :  24ماده 

ــتحقاقی،    ــیهاي اس ــتیاري ازمرخص ــد    دس ــتفاده نماین ــا اس ــدون مزای ــان وب ــتعالجی، زایم  . اس

   :مرخصی استحقاقی: 25ماده 

 روز وهر سال تحصیلی جمعا به مدت یکماه از مرخصی استحقاقی 5/2دستیاران می توانند به ازاء هر ماه 

  . استفاده نمایند

روز ذخیـره وبـه سـالهایبعد     15درصورت عدم استفاده از مرخصی در طول سال تحصیلی فقـط  : تبصره 

روز مرخصـی ذخیـره عالوهبـر مرخصـی     45موکول می شود دستیار مجاز است درسال آخرحـداکثراز  

  . استحقاقی همان سال استفاده کند

  . ترتیب استفاده ازمرخصی با نظر رئیس بخش وتائید مدیر گروه مربوطه خواهد بود

  : مرخصی بدون مزایا:  26ماده 

 درطـول دوره معـادل مجمـوع مـدت مرخصـی اسـتحقاقی خـود بـا موافقـت          هر دستیار مـی توانـد  

 بــراي مثـــال( رئــیس بخــش ومــدیرگروه آموزشــی ودانشــکده انقطــاع از تحصــیل داشــته باشـــد 

 دستیار دوره هاي چهارساله می تواند از چهـار ماه مرخصی بدون کمک هزینه تحصیلـی استفاده نماید

  .دستیـاري افزوده خواهدشـد بدیهـی است مدت مذکـور به طول دوره)

  .پرداخت کمک هزینه تحصیلی دستیاري در مدت انقطاع تحصیلی مجاز نیست : تبصره 

  : مرخصی استعالجی:  27ماده 

استفاده از مرخصی استعالجی براي دستیاران به میزان حداکثـر یکماه درطول دوره دسـتیاري براسـاس   

در صورتی که غیبت دستیار به . گواهیپزشک وتائید پزشک معتمد وشوراي پزشکی دانشگاه بالمانع است



ه دوره دستیـاري علتبیماري درطول دوره تحصیلی از یکماه بیشتر باشد برابر مابه التفاوت مدت مذکور ب

اما در مدت بیماري بیش از ســه مــاه بـه دسـتیار     . وي بااستفاده از مقرري دستیاري اضافه خواهد شد

  .مقـرریدستیـاري پرداخت نخواهدشد

درصورت بروز بیماري ، دستیار موظف است مراتب را ظرف یک هفته به دانشگاه اطالع دهـد و  : 1تبصره 

 .وع مجدد دوره الزامی استگواهی استعالجی براي شر ارائه

در صورتی که مدت بیماري دستیار از شش ماه تجاوز کند تصمیم گیري درمورد ادامـه یـا لغـو    : 2تبصره 

  .دورهدستیاري پس از تائید شوراي پزشکی دانشگاه به عهده شوراي آموزشی دانشگاه خواهد بود

 اي یکبار درطول دوره دستیاري بال مـانع استفاده دستیاران خانم از شش ماه مرخصی زایمان بر:  28ماده 

  .می باشد

  .فقط یکماه از این مدت جزء دوران آموزشی محاسبه می شود

فقط براي یکبـار در طـول دوره دسـتیاري اسـتفاده کننـدگان از مرخصـی زایمـان از مقـرري         : تبصره 

  .دستیاریاستفاده خواهند کرد

  هیرفاح ـ امور 

ــاده  ــه :  29م ــتیاران ماهان ــه دس ــد  ب ــد ش ــت خواه ــتیاران پرداخ ــرري دس ــوان مق ــه عن ــی ب  .مبلغ

  . در مدت مرخصی استعالجی بیش از سه ماه به دستیاران مقرري دستیاري تعلق نمی گیرد:  1تبصره 

مقرري دستیاران همه ساله به میزان افزایش ضریب حقوقـی کارکنان دولـت مشـمول قـانون    :  30ماده 

  .از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شدنظامهماهنگ پرداخت افزایش یافته که 

  . در صورتی که همسر دستیار نیز دستیار باشد ، حق تاهل به هردوي آنها تعلق می گیرد:  1تبصره 

به دستیاران ارشد معادل ده درصد مقرري دستیاري ماهیانه به عنوان حق ارشـدیت پرداخـت   :  2تبصره

  . خواهدشد

دوره دستیاري ، دستیاران به هیچ وجـه حـق تاسـیس و اداره مطـب خصوصـی      درتمام مدت : 34ماده 

یادرمانگاهها را ندارند و نمی توانند حتی به صورت قراردادي وساعتی به استخدام هیچ یک از موسسـات  

  .یا وابسته به آن ، بخش خصوصی قرارداد خاص استفاده نماید دولتی

ز مزایاي بیمه خـدمات درمـانی بـه صـورت خـویش فرمـا       دستیارانی که تمایل داشته باشند ا: 35ماده 

 .استفادهنمایند می تواننـد بـا پرداخـت پنجـاه درصـد حـق سـرانه از ایـن امتیـاز برخـوردار شـوند           

 

  خ ـ مقررات انضباطی
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دستیارانی که در انجام وظایف خود به نحو قابل توجهی کوشش کنند برحسب مـورد بـه شـرح    : 37ماده 

  : اهند گرفتزیرمورد تشویق قرار خو

  . ـ اعطاي تقدیرنامه از سوي مدیرگروه پیشنهاد رئیس بخش1

  . ـ اعطاي تقدیرنامه ازسوي رئیس دانشکده به پیشنهاد رئیس بخش وتائید مدیرگروه2

  . ـ اعطاي تقدیر نامه از سوي رئیس دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشکده3

وظایف محوله قصور ورزنـد ویـا بـه اعمـالی مغـایر بـا       در صورتی که دستیاران مقیم در انجام : 38ماده 

قداستپزشکی و اهداف جمهوري اسالمی ایران مبادرت ورزند با توجه به اهمیت مسـئله برحسـب مـورد    

  :تنبیهاتی بهشرح زیر درمورد آنها اعمال خواهد شد

  . اخطار کتبی از سوي مدیرگروه به پیشنهاد رئیس بخش -1

  .توبیخ کتبی ازسوي رئیس دانشکده به پیشنهاد رئیس وتائید مدیرگروه -2

  

  ارتقا دستیاري

  :کسب کف نمرات مورد نیاز بندهاي زیر براي ارتقاء هر دستیار به سال باالتر بشرح ذیل میباشد

  نمره ارزیابی درون بخشیحداقل . 1

  هاه حداقل نمره آزمون کتبی دور. 2

  سالیانهحداقل نمره آزمون کتبی . 3

  حداقل نمره آزمون کتبی کل. 4

  حداقل نمره کل. 5

کلیه دستیاران موظفند پروپوزال پایان نامه خود را حداکثر تا زمان معرفی بـه آزمـون کتبیارتقـاء     :توجه

آمـاده و پـس از تائیـد گـروه در شـوراي پژوهشـی دانشـکده و یـا دانشـگاه بـه            3به  2سالیانه، سال 

  .تصویبرسانده باشد

  .بارگزاري گردیده است در سایت  آزمونهاي ارتقا دستیاريمقررات و آئین نامه هاي مربوط به 

  رفتار حرفه اي

به موضوع رعایت رفتار حرفه اي اختصـاص  ) 300( نمره از مجموع نمرات ارتقا سالیانه دوره دستیاري 30

نمره از بخش رفتار حرفه اي بـراي قبـولی دسـتیار در ارزیـابی درون بخشـی      % 70و کسب حداقل  دارد

  .ضروري است

  :ابعاد رفتار حرفه اي عبارت است از

  وظیفه شناسی و مسوولیت پذیري. 1 



  شرافت و درستکاري  .2 

  نوع دوستی .3

  احترام به دیگران  . 4  

  عدالت  .5 

  . تعالی شغلی.6

شیابی رفتار حرفه اي دستیاران توسط عضو هیات علمی که دستیار زیر نظـر وي آمـوزش   پرسشنامه ارز

  .تکمیل و در پرونده آموزشی نگهداري می شود ،می بیند

  


