
 

 
 داوشکدٌ پسشکی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد قم

 

عمًمی پسشکی  آييه وامٍ شرح يظايف كارآمًزان ديرٌ دكتري
وبضآٔٛظ پعقىي ثٝ زا٘كدٛي زوتطي ػٕٛٔي پعقىي اعالق ٔي قٛز وٝ ٔمبعغ ػّْٛ پبيٝ ٚ فيعيٛپبتِٛٛغي ضا ثٝ پبيبٖ ضؾب٘سٜ اؾت ٚ ٔدبظ 

ثٝ ٚضٚز ثٝ ثركٟبي ثبِيٙي ثطاي وؿت زا٘ف ٘ظطي ٚ تدطثيبت ػّٕي ٚ ٟٔبضت ٞبي حطفٝ اي، تحت ٘ظبضت اػضبء ٞيبت ػّٕي ٚ ثطاي اذص 

ٔؿئِٛيت وبضآٔٛظاٖ زض ٞط ٌطٜٚ يب ثرف ثب ٔسيط ٌطٜٚ يب ضئيؽ آٖ ثرف ٚ زض ؾبػبت وكيه ثب پعقه . ٔسضن زوتطي پعقىي اؾت

پعقه ٔؼبِح ثٝ ػضٛ ٞيبت ػّٕي وٝ ثيٕبض . ٔؼبِح وكيه يب ػضٛ ٞيبت ػّٕي آ٘ىبَ يب زؾتيبض اضقس وكيه ثرف يب ثيٕبضؾتبٖ اؾت

.  تحت ٘ظبضت ٚي زض ثيٕبضؾتبٖ ثؿتطي ٔي قٛز اعالق ٔي ٌطزز

زض زٚضٜ اؾتيٛز٘تي زا٘كدٛ . زٚضٜ وبضآٔٛظي ٔي تٛا٘س ثٝ زٚ زٚضٜ وبضآٔٛظي پبيٝ يب اؾتيٛز٘تي ٚ وبضآٔٛظي پيكطفتٝ يب اوؿتط٘ي تمؿيٓ قٛز

ػٕستب ٘مف ٘ظبضٜ وٙٙسٜ ٚ ٔكبٞسٜ ٌط زاقتٝ ٚ زض زٚضٜ اوؿتط٘ي ٔي تٛا٘س تحت ٘ظط پعقه ٔؼبِح يب زؾتيبض، فؼبِيت ٞبي تكريهي ٚ 

  .زضٔب٘ي ٔٙسضج زض ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ضا ا٘دبْ زازٜ تب ثتٛا٘س ثطاي ا٘دبْ ٚظبيف آيٙسٜ ذٛز ثؼٙٛاٖ وبضٚضظ آٔبزٌي الظْ ضا وؿت ٕ٘بيس

 

 : شرح يظايف كارآمًز مطابق بىدَاي زير است
 :  كليات–الف 

 حفظ ٚ ضػبيت قئٖٛ قطػي ٚ اذالق پعقىي زض وّيٝ ؾبػبت حضٛض زض ثيٕبضؾتبٖ – 1

 ضػبيت ٔمطضات زاذّي ٌطٜٚ يب ثرف، ثيٕبضؾتبٖ، زا٘كىسٜ ٚ زا٘كٍبٜ – 2

. ٔمطضات ٌطٜٚ ٚ ثرف ٘جبيس ثب آييٗ ٘بٔٝ ٞبي اثالغي ٚظاضت ثٟساقت ٚ زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىي ٔٙبفبت زاقتٝ ثبقس: تجهطٜ

  ضػبيت ٔفبز آييٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ ٔمطضات اثالؽ قسٜ اظ ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىي– 3

 

 : مراقبت از بيمار و مذارك پسشكي–ب 
 اذص قطح حبَ ٚ ا٘دبْ ٔؼبيٙٝ ثبِيٙي، تفؿيط ٚ پيٍيطي ٘تبيح آظٔبيكبت ٚ ثطضؾي ٞبي پبضاوّيٙيه، اضظيبثي ٚ ثيبٖ ثط٘بٔٝ تكريهي ٚ – 4

. ٔغطح ٕ٘ٛزٖ تكريم ٞبي افتطالي ٔٙبؾت اظ وّيٝ ثيٕبضاٖ ثؿتطي ٔطثٛط ثٝ ذٛز زض اٚلبت ػبزي ٚ وكيه

 ٚيعيت ضٚظا٘ٝ ثيٕبضاٖ ثؿتطي ٔطثٛط زض ثرف ٚ ثٝ ٕٞطاٜ وبضٚضظ ٚ زؾتيبض ٚ پعقه ٔؼبِح ٚ اعالع اظ وّيبت ثط٘بٔٝ زضٔب٘ي ٚ ِيؿت – 5

. زاضٚٞبي زضيبفتي ٚ ٘ٛقتٗ ؾيط ثيٕبضي زض نٛضت ِعْٚ ٚ يب ٚيعيت ثيٕبضاٖ ؾطپبيي

ثٝ قىُ غيطحضٛضي ٍٔط زض ) زض نٛضت ِعْٚ ٚ ثٝ تكريم زا٘كىسٜ پعقىي ٚ ٌطٜٚ ٔطثٛعٝ پي ٌيطي زضيبفت خٛاة آظٔبيكبت – 6

. ٚ ثطضؾي آذطيٗ ٌعاضـ ٞبي پبضا وّيٙيىي ثيٕبض (ٔٛاضز اٚضغا٘ؽ

                  زض نٛضت ِعْٚ ٚ ثٝ تكريم زا٘كىسٜ پعقىي ٚ ٌطٜٚ ٔطثٛعٝ ٘ٛقتٗ يبززاقت ٞبي ٔرهٛل آغبظ ٚ پبيبٖ ٞط زٚضٜ – 7
(on-and off service notes) 

  MRI زض نٛضت ِعْٚ ٚ ثٝ تكريم زا٘كىسٜ پعقىي ٚ ٌطٜٚ ٔطثٛعٝ ٘ٛقتٗ ثطٌٝ ٞبي زضذٛاؾت تهٛيطثطزاضي اظ خّٕٝ – 8

CTScan ضازيٌٛطافي، ؾٌٛ٘ٛطافي، آ٘سٚؾىٛپي، آ٘ػيٌٛطافي ٚ وّيٝ ثطٌٝ ٞبي زضذٛاؾت پبضاوّيٙيً زيٍط، زض نٛضتي وٝ ثطاثط 

 . ٔمطضات آٖ ٌطٜٚ يب ثيٕبضؾتبٖ يب زا٘كىسٜ ٘يبظ ثٝ ٍ٘بضـ قطح حبَ ثيٕبض زض فطْ ٔطثٛط ثبقس

 

 

 

 



 :  درماني– اقذامات تشخيصي –پ 
.  ٔبٜ ٚ ثب تؼييٗ ٔؼبٚ٘ت آٔٛظقي زا٘كىسٜ ثط ػٟسٜ وبضآٔٛظ ٔي ثبقس6 فطاٌيطي أٛض ظيط ثٝ ٔٙظٛض وؿت ٟٔبضت حساوثط ثٝ ٔست – 9

ثسيٟي اؾت ثبتٛخٝ ثٝ ضاٜ ا٘ساظي ٔطاوع آٔٛظـ ٟٔبضتٟبي ثبِيٙي الظْ اؾت ايٗ ٟٔبضتٟب لجُ اظ ٔٛاخٝ ثب ثيٕبض ٚالؼي زض ايٗ ٔطاوع ٚ ثٝ ٘حٛ 

. ٔمتضي ثٝ وبضآٔٛظاٖ آٔٛظـ زازٜ قٛز

تعضيك * 

 (IV Cannulation)ضي ٌيطي * 

 (venous blood sampling)ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي ٚضيسي * 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي ثطاي وكت ذٖٛ * 

 ٚ تفؿيط آٖ  ECGٌطفتٗ * 

پب٘ؿٕبٖ ؾبزٜ * 

ضً٘ آٔيعي ٌطْ ٚ ٔكبٞسٜ الْ  * 

تٟيٝ ٚ تفؿيط ٔيىطٚؾىٛپي ٕ٘ٛ٘ٝ ازضاض ٚ الْ ذٖٛ ٔحيغي * 

ؾبوكٗ تطقحبت حّك ٚ ِِٛٝ تطاقٝ * 

فيعيٛتطاپي تٙفؿي * 

تٟيٝ الْ ذٖٛ ٔحيغي * 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي اظ ٌّٛ ٚ ظذٕٟب  * 

:   ا٘دبْ أٛض ظيط تٟٙب ثب ٔٛافمت ٚ تحت ٘ظبضت ٔؿتميٓ پعقه ٔؼبِح يب زؾتيبض ٔي تٛا٘س تٛؾظ وبضآٔٛظ ا٘دبْ قٛز– 10

ٌصاقتٗ ِِٛٝ ٔؼسٜ ٚ ٌطفتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ تطقحبت ٔؼسٜ  * 

  (تطخيحبً زض ثيٕبضاٖ ٞٓ خٙؽ)ٌصاقتٗ ؾٛ٘س ازضاضي ثدع زض ٘ٛظازاٖ ٚ قيطذٛاضاٖ * 

 (ABG)ٌطفتٗ ٌبظٞبي ذٖٛ قطيب٘ي * 

فّجٛتٛٔي * 

ثريٝ ظزٖ ٚ وكيسٖ ثريٝ  * 

ٚ ذٛا٘سٖ آٖ  PPDا٘دبْ تؿت * 

ٚ يب ثريٝ ٔدسز عجك ٘ظط پعقه ٔؼبِح زاض٘س ٚ يب ػفٛ٘ي قسٜ  (غيط ضٚتيٗ)ا٘دبْ پب٘ؿٕبٖ ٞبيي وٝ ٘يبظ ثٝ زثطيسٔبٖ، قؿتكٛي ترههي * 

. ثبقٙس

ا٘دبْ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ضٚتيٗ اعفبَ زض ذب٘ٝ ٞبي ثٟساقت ٚ يب زضٔبٍ٘بٜ ٞب * 

ا٘دبْ قؿتكٛي ٌٛـ * 

 ٚ ا٘مجبضبت ضحٓ ٚ حطوبت خٙيٗ (Fetal Heart Rate)وٙتطَ ضطثبٖ لّت خٙيٗ * 

ٌچ ٌيطي ؾبزٜ ٚ ثبظ وطزٖ ٌچ * 

:  ٔكبٞسٜ ٕ٘بيٙس (وبضٚضظ يب زؾتيبض) وبضآٔٛظاٖ زض ٔٛاضز ظيط تٟٙب ٔي تٛا٘س ا٘دبْ ٞط وساْ اظ ايٗ اػٕبَ ضا تٛؾظ فطاٌيطاٖ ٔمبعغ ثبالتط – 11

ٔكبٞسٜ تبٔپٖٛ لسأي ثيٙي  * 

ٔكبٞسٜ ذبضج وطزٖ خؿٓ ذبضخي اظ ٌٛـ، حّك، ثيٙي ٚ چكٓ * 

ٔكبٞسٜ وٛتط ذٖٛ ضيعي ثيٙي * 

 airwayٔكبٞسٜ ٌصاقتٗ ِِٛٝ تطاقٝ ٚ * 

ٔكبٞسٜ وبضٌصاضي وكف پٛؾتي * 

ٔكبٞسٜ آتُ ٌيطي * 

 (Lumbar puncture)ٔكبٞسٜ ا٘دبْ پٛ٘ىؿيٖٛ ِٛٔجبض * 



ٔكبٞسٜ ترّيٝ آثؿٝ * 

ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي ؾٛپطاپٛپيه * 

 ٔبيغ آؾيت ٚ پّٛض (tap)ٔكبٞسٜ وكيسٖ * 

 CPRٔكبٞسٜ ٚ يبزٌيطي * 

ٔكبٞسٜ ٚ يبزٌيطي ظايٕبٖ عجيؼي * 

ٔكبٞسٜ آؾپيطاؾيٖٛ ٚ ثيٛپؿي ٔغع اؾترٛاٖ * 

ٔكبٞسٜ پٛ٘ىؿيٖٛ ٔفهُ ظا٘ٛ * 

 ٚ زاذُ ٔفهّي (Intrathecal)ٔكبٞسٜ تعضيك زاذُ ٘ربػي * 

 ingrowing nail)ذتٙٝ، ثطزاقتٗ تٛزٜ ٞبي ؾغحي، ذبضج وطزٖ )ٔكبٞسٜ ا٘دبْ خطاحي ٞبي ؾطپبيي ؾبزٜ * 

 chest tubeٔكبٞسٜ ٌصاقتٗ * 

ق زاضٚٞبي ذغط٘بن ئكبٞسٜ تعض* 

ٔكبٞسٜ تؼٛيض ِِٛٝ ٘فطٚؾتٛٔي يب ؾيؿتٛؾتٛٔي * 

ٔكبٞسٜ زض٘بغ ؾٛپطاپٛثيه ٔثب٘ٝ * 

ٔكبٞسٜ ٌصاقتٗ وبتتط ٚضيسي ٘بفي ٚ ٕٞىبضي زض تؼٛيض ذٖٛ ٘ٛظازاٖ * 

ٔكبٞسٜ ؾٛ٘ساغ ازضاضي قيطذٛاضاٖ * 

ٔكبٞسٜ وبت زاٖ * 

. ٔكبٞس٠ ٞط الساْ تكريهي، زضٔب٘ي ٚ تٟبخٕي زيٍط وٝ زض ثط٘بٔٝ آٔٛظقي ٔهٛة وبضٚضظاٖ پيكٟٙبز قسٜ اؾت* 

 . ثميٝ ٔٛاضز ٔكبثٝ وٝ زض ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ٘يبٔسٜ اؾت* 

 

 :  شركت در همايش هاي آموزشي–ت 
 قطوت ٔٙظٓ ٚ فؼبَ زض وّيٝ والؼ ٞبي زضؼ تئٛض ٚ يب وبضٌبٞي ٚ خّؿبت آٔٛظقي ثرف قبُٔ ٌعاضـ نجحٍبٞي، وٙفطا٘ؽ – 12

. ، اتبلٟبي ػُٕ، ضا٘سٞبي آٔٛظقي ٚ ؾبيط ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقيmanagementٞبي ػّٕي، والؼ ٞبي 

.  حضٛض فؼبَ ٚ ٔٙظٓ زض ٚيعيت ثيٕبضاٖ تٛؾظ پعقه ٔؼبِح– 13

 قطوت زض زضٔبٍ٘بٜ يب ذب٘ٝ ٞبي ثٟساقت عجك ثط٘بٔٝ تؼييٗ قسٜ ٚ ٌطفتٗ قطح حبَ، ا٘دبْ ٔؼبيٙٝ اظ ثيٕبض ٚ ٔؼطفي ثيٕبض ثٝ پعقه – 14

. ٔؼبِح يب زؾتيبض

ٔؼطفي وٛتبٜ ثيٕبض، زِيُ ثؿتطي قسٖ، ثيبٖ :  ٔؼطفي ثيٕبض زض ضا٘سٞبي آٔٛظقي عجك ٘ظط پعقه ٔؼبِح يب زؾتيبض ٔطثٛط، قبُٔ– 15

. تكريم ٞبي افتطالي ٚ عطح زضٔب٘ي

.   اضائٝ وٙفطا٘ؽ ٞبي ػّٕي زض نٛضت ِعْٚ عجك ثط٘بٔٝ تٙظيٕي تٛؾظ ٔؿئَٛ آٔٛظـ ثرف يب زؾتيبض اضقس– 16

 

 :  حضور در بيمارستان–ث 
ٔؿئَٛ ) حضٛض زض ثيٕبضؾتبٖ، زضٔبٍ٘بٜ ٚ يب ذب٘ٝ ٞبي ثٟساقت عجك ثط٘بٔٝ تؼييٗ قسٜ اظ ؾٛي ضيبؾت ٞط ٌطٜٚ يب ثرف يب زا٘كىسٜ – 17

.  (آٔٛظـ وبضآٔٛظاٖ ٞط ثرف ٔٛظف اؾت ثطاي وّيٝ ؾبػبت حضٛض آ٘بٖ زض ثرف ثط٘بٔٝ آٔٛظقي ٔسٖٚ تٟيٝ ٚ زض آغبظ زٚضٜ اػالْ وٙس

حسالُ تؼساز  . قت زضٔبٜ تدبٚظ ٘رٛاٞس وطز10 حساوثط تؼساز وكيه، ثطاؾبؼ قطايظ ٌطٜٚ ٚ زا٘كىسٜ تؼييٗ ٚ زض ٞط نٛضت اظ – 18

 قت زض ٔبٜ ٚ زضٌطٜٚ ٞبي زيٍط ٔسيط ٌطٜٚ يب ضييؽ ثرف ثطاؾبؼ تؼساز ثيٕبض، 5وكيه زض ٌطٜٚ ٞبي زاذّي، خطاحي، وٛزوبٖ ٚ ظ٘بٖ 

ؾبػت وكيه . تؼساز وبضآٔٛظ، أىب٘بت ضفبٞي، تؼساز ترت ثيٕبضؾتب٘ي ٚ ثط٘بٔٝ آٔٛظقي حسالُ تؼساز وكيه ضا تؼييٗ ٔي وٙس

.  وبضآٔٛظاٖ ثطاؾبؼ أىب٘بت ٚ قطايظ ٞط زا٘كىسٜ پعقىي تؼييٗ ٔي ٌطزز

.  ـ وبضآٔٛظاٖ اؾتٔٛظ تٙظيٓ ثط٘بٔٝ چطذف وبضآٔٛظاٖ زض ثركٟب ٚ وكيه ٞب ثٝ ػٟسٜ پعقه يب زؾتيبض ٔؿئَٛ آ– 19



ٚ يب زض ٔٛاضز اضغطاضي، ثٝ قطط تؼييٗ خب٘كيٗ ٚ  ( ؾبػت لج24ُحسالُ ) خبثدبيي زض ثط٘بٔٝ وكيه ٕٔىٗ ٘يؿت، ٍٔط ثب اعالع لجّي – 20

.  ٔٛافمت پعقه يب زؾتيبض ٔؿئَٛ آٔٛظـ وبضآٔٛظاٖ

.  تطن وكيه خع زض ٔٛاضز اضغطاضي ٚ ثب وؿت اخبظٜ اظ پعقه يب زؾتيبض اضقس وكيه ٔغّمب ٕٔٙٛع اؾت– 21

 ذطٚج اظ ثيٕبضؾتبٖ زض اٚلبت ػبزي ثب اؾتفبزٜ اظ ٔطذهي ؾبػتي ٚ ثب ٔٛافمت پعقه يب زؾتيبض ٔؿتميٓ ٚ پعقه يب زؾتيبض ٔؿئَٛ – 22

. آٔٛظـ وبضآٔٛظاٖ ٔمسٚض اؾت

.   اِٚٛيت وبضي وبضآٔٛظاٖ قطوت زض خّؿبت ٚ ٕٞبيف ٞبي آٔٛظقي، ضا٘سٞبي آٔٛظقي ٚ زض زضٔبٍ٘بٜ ٞب اؾت– 23

ٔٛاضز ترّف وبضآٔٛظاٖ اظ قطح ٚظبيف فٛق ٚ يب ٞطٌٛ٘ٝ إٞبَ زض ا٘دبْ ٚظبيف ٚ يب قىبيبت وبضآٔٛظاٖ زض ايٗ ضاثغٝ حؿت ٔٛضز – 24

چٙب٘چٝ ٔؿبئُ ٔغطٚحٝ زض ٞط وساْ اظ . زض قٛضاي آٔٛظقي ثرف، ٌطٜٚ يب ثيٕبضؾتبٖ يب زا٘كىسٜ ٔغطح ٚ تهٕيٕبت الظْ ٌطفتٝ ذٛاٞس قس

ٔطخغ ٟ٘بيي تهٕيٓ . ٔطاخغ ضؾيسٌي وٙٙسٜ اِٚيٝ ثٝ ٘تيدٝ لغؼي ٘طؾيس، ٔٛضز ثٝ ٔطخغ ثبالتط خٟت اتربش تهٕيٓ ٔمتضي اضخبع ذٛاٞس قس

.  ٌيطي قٛضاي آٔٛظقي زا٘كىسٜ ذٛاٞس ثٛز

ضٚؾبي زا٘كىسٜ ٞبي .  ٔسيطاٖ ٌطٟٚٞب ٚ ضٚؾبي ثركٟبي ثيٕبضؾتبٟ٘بي آٔٛظقي ٔؿئَٛ ٔؿئَٛ حؿٗ اخطاي ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ٞؿتٙس– 25

. پعقىي اظ عطيك ٔؼبٚ٘يٗ آٔٛظقي ثيٕبضؾتبٟ٘ب ثط حؿٗ اخطاي ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ٘ظبضت ذٛاٞٙس زاقت

ثط٘بٔٝ ٔسٖٚ آٔٛظقي وبضآٔٛظاٖ زض ٞط ٌطٜٚ ثبيس ثب تبييس زا٘كىسٜ پعقىي تٟيٝ ٚ اظ عطيك زا٘كىسٜ ٚ ٌطٜٚ ثٝ وبضآٔٛظاٖ اثالؽ : 1تجهطٜ

. ٌطزز

ٌطٜٚ ٞبي آٔٛظقي ٔٛظفٙس زض يه خّؿٝ تٛخيٟي وبضآٔٛظاٖ ٞط زٚضٜ ضا زض اثتساي زٚضٜ وبضآٔٛظي زض آٖ ٌطٜٚ تٛخيٝ ٕ٘ٛزٜ : 2تجهطٜ 

. ٚ آ٘بٖ ضا ثب قطح ٚظبيف ٚ ٔمطضات ٌطٜٚ آقٙب ٕ٘بيٙس

 ثٝ تهٛيت ضؾيس 7/9/83 تجهطٜ زض ثيؿت ٚٞفتٕيٗ خّؿٝ قٛضاي ػبِي ثط٘بٔٝ ضيعي ػّْٛ پعقىي ٔٛضخ 3 ٔبزٜ ٚ 26 ايٗ آييٗ ٘بٔٝ زض – 26

.  ٚ اظ تبضيد تهٛيت وّيٝ آييٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ زؾتٛضاِؼُٕ ٞبي ٔغبيط ثب آٖ ِغٛ ٔي ٌطزز
  
 

 


