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  : ) عروق و قلب  یک ماهه دوره(ان راهنماي کارآموز  دفترچهتدوینتهیه و در  انهمکار

  ) مدیر گروه داخلی قلب( دکتر ناصر اصالن آبادي  -

  )  هیئت علمی گروه داخلی قلب عضو(دکتر آذین علیزاده اصل  -

   )  مرکزکارشناس خدمات آموزشی( بهجت پریش  -

  )  دانشکده پزشکی دفتر توسعه آموزش کارشناس ( دکتر آیدین دهقان زاده  -

  ) دفتر گروه داخلی قلبکارشناسان  ( لیال بلوکیو عاطفه علیزاده -

  

  

 و قلـب   یـک ماهـه   دوره(راهنماي کـارآموزان  مسئولین و همکارانی که با حمایت هاي خود در تهیه دفترچه   
  :  ما را یاري نموده اند  )عروق

  ریاست محترم مرکز ، جناب آقاي دکتر علیرضا یعقوبی  -

 محمد وحدتی  مدیریت محترم مرکز ، جناب آقاي دکتر  -

  مسئول محترم امور اداري ، جناب آقاي رسول زارع زاده -

  اعضاي هیئت علمی گروه قلب -

  

 



 ٥ 

 
 
 

  صفحه  عنوان
  6  .......................................................................................................................................................................................مقدمه 

  7  ............................................................................................... ..............................................................................معرفی مرکز
  8  ................................................................................................................................................................................چشم انداز 

  8  ........................................................................................................................................................................................رسالت
  8  ............................................................................................................................................................................رسالت گروه 

  8  ...................................................................................................................................................................................ارزش ها 
  9  .......................................................................................................................................................................................اهداف 

  10  ..........................................................................................................................................................ساختار گروه پرستاري 
  11  .....................................................................................................................................................اسامی بخش هاي مرکز  

  12  ....................................................................................................................................وه آموزشی داخلی قلب و عروق گر
  14  ...............................................................................................................................................................نظام حضور و غیاب 

  15  ........................................................................................................................................................مقررات پوشش اسالمی 
  17  ............................................................................................................................................................حدود وظایف کارآموز 

  18  ....................................................................................................................................پیامدهاي مورد انتظار از کارآموزان 
  20   ..............................................................................................................................................محتواهاي آموزشی کارآموزان

  22  ............ .........................................................................................................................................مدرسین دوره کارآموزي 
  23  ...................................................................................................... ..............................برنامه هاي آموزشی درون بخشی 

  23  .......................................................................................................................................................نحوه ارزیابی پایان دوره 
  23  .........................................................................................................................................................................منابع آموزشی 

  24  ..........................................................................................................................................مقررات و الزامات دوره آموزشی 
  24  ...............................................................................................................................................رویکرد هاي ارزشیابی برنامه 

  24  ..........................................................................................................................  شرایط گذراندن دوره توسط کارآموزان 
  24  ................................................................................................................................... .........استفاده از کتابخانه و اینترنت 
  25  ............ .................................................................................................................................اصول مرتبط با کنترل عفونت 
  26  ..............................................................................................................................................دستورالعمل شستن دست ها 

  29  ...................... ..............................................................................................................................موارد مربوط به پاویون ها 



 ٦ 

تعالی بسمه  
 

  
  : مقدمه

  
 را اي مالحظـه  قابـل  اقتـصادي  -اجتمـاعی  بـار  کـه  اسـت  جامعـه  هاي بیماري ترین شایع جمله از عروق و قلب هاي بیماري

   پزشـکی  دانـشجویان  لـذا  .باشـند  مـی  مبـتال  فـرد  حیـات  کننـده  تهدید یکوتاه مدت در رشته این هاي اورژانس و دربردارد
با عنایت به این مهم با مکانیسم ، پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالینی و اقدامات درمانی مورد نیاز ایـن بیماریهـا آشـنایی                   بایست می

  .  در سطح مورد نیاز پزشکی عمومی توانایی برخورد با آنها را داشته باشد کامل پیدا کرده و
  

  ی گرامـ مرکز آموزشـی ، درمـانی و تحقیقـاتی شـهید مـدنی تبریـز             به را شما ورود ز،یعز کارآموزان به مقدم ریخ عرض ضمن
ـ  د؟یـ د دیـ خواه آموزش چگونه ،مرکز نیدرا دیبدان دیهست لیما شما قطعاً.  میدار یم   چـه  شـد؟  دیـ خواه یابیرزشـ  ا هچگون

  دوره  بـا  شـما  آشـنایی  جهـت  راهنمـا  مجموعه این  ...و دییفرما تیرعا دیبا را یمقررات چه و دیده انجام دیبا را ییها تیفعال
در مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقـاتی شـهید مـدنی     تبریز پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده قلب  کارآموزي ماهه یک

، ضـمن   کنیـد  عمـل  آن بـه  و بدانیـد  باید که آنچه به نسبت ها بخش این در دوره ازشروع قبل تا است گردیده یهته تبریز 
آگاهی از آنها نسبت به آموزش هاي الزم براي دوره پزشکی عمومی نسبت به رعایت قوانین و مقررات بیمارستان اقدام نمـوده                     

  .و در اجراي آنها کوشا باشید 
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  کز معرفی مر
  ایـران غـرب کـشور    بیماران قلبی و عروقـی در شـمال  درمان  مرکز  ترین و مجهزترین  بزرگبیمارستان شهید مدنی تبریز    

برداشـته   جهت ارتقاي سـالمت جامعـه  به این بیماران ، قدم هاي مؤثري در در طی سالیان اخیر با ارائه انواع خدمات         بوده و   
 جهت تربیت و آموزش فوق تخصصی جراحی و داخلی قلب داشته و به عنوان یکـی   نقش به سزایی در این بیمارستان   . است  

  . مطرح است ماهاي مهم آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی کشور از قطب
  

                                                                                 
  
                                                آقاي دکتر محمد وحدتی : مدیر مرکز                              آقاي دکتر علیرضا یعقوبی : ریاست مرکز     

                                                                     
بخـش هـاي اینترونـشن و    ،  افی عـدد دسـتگاه آنژیـوگر    4،    اتـاق عمـل    6،    تخت فعال  254هم اکنون این مرکز با دارا بودن        

 ، EECP(، توانبخـشی قلـب      درمانگـاه تخصـصی و فـوق تخصـصی قلـب وعـروق               ،  قلـب   فعـال  اورژانس الکتروفیزیولوژي ، 
 ،  پیـشرفته ، اکوکـاردیوگرافی   آزمایـشگاه فـوق تخصـصی تـنفس      آزمایـشگاه ،   )، الکترودیـاگنوزیس   فیزیوتراپی ، طب سوزنی   

تغذیه ، داروخانه ، واحد استریلیزاسیون مرکـزي  ، سـه         رسپیراتوري ،    دیالیز ،   ، ي ، آندوسکوپی  کلینیک پیس میکر ، رادیولوژ    
 ،کودکان ،  جراحی مردان ، جراحی زنان ،   ریه ICU قلب کودکان ،  ICUقلب بزرگساالن ، ICU   ، دو بخشCCUبخش 

ـ ایران غرب   در شمالی با حضور مجرب ترین اساتید قلب و عروق و کادر درمانداخلی مردان  و دو بخش داخلی زنان  رعالوه ب
  . نمایده خدمات میی همسایه نیز ارا هاي همجوار به کشورهاي استان

  
    تان قلب و عروق شهید مدنی خیابان دانشگاه روبروي ساختمان پشمینه بیمارس-تبریز: آدرس 

     
  0411 – 3344021:   فاکس                                 0411-  3357767 -71: مرکز تلفن 

 
 http://madanihosp.tbzmed.ac.ir  

  
  
  

http://madanihosp.tbzmed.ac.ir
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  :ي حاکم بر مرکزو ارزشها چشم انداز ، رسالت
   چشم انداز
تـا سـال    ن روشهاي علمی و روشهاي مدیریت مشارکتی سعی دارد  و جدید تریتکیه بر توانمندي اساتید و پرسنلاین مرکز با    

 در حیطه تشخیص و درمان بیماران قلبی عروقی،تربیـت نیـروي انـسانی متخـصص و فـوق تخـصص قلـب و عـروق و                        1395
تحقیقات پزشکی مربوط به بیماریهاي قلبی عروقی در جمع سه مرکزمعتبر کشور در جهت ارائه خدمات ایمن و اثر بخـش بـه          

  .بیماران و حائز رتبه ممتاز در میان مراکز قلبی عروقی منطقه باشد
  

   رسالت
مرکز قلب و عروق شهید مدنی اهتمام دارد با استفاده از نیروي انسانی متخصص و مجـرب و بهـره منـدي از تکنولـوژي روز          

ه خدمات با کیفیت باال منطبـق  دنیا و تجهیزات تخصصی در زمینه هاي تشخیصی  و درمانی بیماریهاي قلب و عروقی و ارائ                
با عالیترین استاندارد هاي جهانی در چارچوب قوانین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور در راستاي حاکمیـت         
بالینی و استانداردهاي اعتبار بخشی و فراهم نمودن بستري مناسـب جهـت آمـوزش و تربیـت نیـروي انـسانی متخـصص و               

المت و تحقیقات در زمینه بیماریهاي قلبی و عروقی در منطقه شمال غـرب کـشور و در محیطـی    فلوشیب مورد نیاز نظام س   
  . صمیمی و ایمن براي بیماران و کارکنان فراهم نموده و موجبات ارتقاء سالمت جامعه گردد 

  
   گروه رسالت

 بـا   تبریـز  پزشکی دانشکده عمومی پزشکی دوره آموزشی برنامه اهداف راستاي در دارد ماموریت عروق و قلب تخصصی رشته 
 پـذیر  مسئولیت ، توانمند ، متعهد پزشکانی ، دانشجویان براي   الزم هاي مهارت کسب و یادگیري براي مطلوب شرایط  ایجاد

 دانش،مهـارت ( هـاي  صـالحیت  کـه  کنـد  تربیـت  وعـروق  قلـب  بیماریهاي رشته  حوزه در جامعه و افراد سالمت به حساس و
 افـراد  اختیار در مدیریتی و اي مشاوره ، آموزشی ، درمانی ، تشخیصی ، غربالگري ، پیشگیري  هاي زمینه رد خودرا ) ونگرش

  .کنند تالش جامعه سالمت اعتالي و حفظ راستاي در و بوده  محور سالمت  .دهند قرار جامعه و

  ارزشها 
  : ارزشهاي ما در این مرکز عبارتند از 

  عدالت در ارائه خدمات  •
  صل کرامت انسانی رعایت ا •
  رعایت منشور حقوق بیمار  •
  رعایت اصول اخالق حرفه اي و احترام به اعتقادات بیماران  •
  احترام و حرمت به حقوق انسانها و حفظ ایمنی آنها  •
  حفظ محیط زیست از آالینده هاي پزشکی  •
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  مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید مدنی تبریز ) Goals(اهداف 

  ف کلی هد

ارتقاي سطح سالمت جامعه و کیفیت زندگی بیماران قلبی ، عروقی با ارائه خدمات با کیفیت باال و اثربخش منطبق با 
عالیترین استانداردهاي جهانی در چارچوب قوانین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور در راستاي حاکمیت 

  . بالینی و استانداردهاي اعتباربخشی 

  استراتژیک اهداف 

S1 :  بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی ، توانبخشی و پشتیبانی  در راستاي محورهاي حاکمیت بالینی و
  استانداردهاي اعتباربخشی 

 : S2 پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان در راستاي تحقق افزایش رضایت مندي ، تکریم و جلب اعتماد مشتریان مرکز  

 : S3 افزایش بهره وري از منابع انسانی ، مالی و اطالعاتی مرکز  

 : S4 بهبود مستمر سطوح علمی و مهارتی کادر پزشکی و دیگر کارکنان مرکز  

 : S5 افزایش تعهد سازمانی و حس مسئولیت پذیري کلیه کارکنان مرکز در قبال مشتریان  

  : اهداف کالن 

   )S1 (در راستاي اجراي برنامه دوستدار ایمنیارتقاء سطح ایمنی بیماران و کارکنان  . 1
 همکاري در رفع نیازهاي درمانی و ارتقاء کیفیت خدمات  سالمت مردم جامعه در حیطه بیماري هـاي قلـب و عـروق           . 2

)S1(  
  )S3(جذب و تربیت و بکارگیري نیروي انسانی  پزشکی ، پیراپزشکی و پشتیبانی متعهد و کارآمد  . 3
   )S3( ت بهینه از دارایی ها و منابع در اختیار استفاده مناسب با مدیری . 4
   ),S2 S5 (ارتقاء و بهبود سطح تعامل با بیمار ، همراهان و جامعه در مرکز . 5
  )S3 ( بهبود استفاده از اطالعات و مدیریت آنها در اجراي فرایند هاي بیمارستانی . 6
   )S4(اجراي طبابت مبتنی بر شواهد  . 7
  )S1 , S2,S5(  در مرکز بر اساس اولویت تدوین و اجراي برنامه هاي ممیزي . 8
   ) S4( ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي بالینی پزشکان ، پرستاران ، پیراپزشکان و سایر کارکنان  . 9
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   :دوره برگزاري کلی هدف
 و  صیتـشخ  دری    مقـدمات   شـده  ریـزي  برنامه یادگیري تجارب  هئارا هدف با  )عروق و قلبي  آموز کار (ماهه یک دوره  این 

 دوره نیـ ا در شدهی  نیب شیپی  نیبالي  رییادگ تجارب . شودی  م اجرا وی  طراح  بزرگساالن در واسکوالر ویکاردي  هایماریب تیریمد
   عروقـی  و یقلبـ  مـاران یب تیریمـد  در بـالینی  علـوم  و ، پایه علوم ادغام دوره بهي    تئور آموزش  دوران از انیدانشجو شما  گذر به

  .کندی م تیتقو شما در را نیبال در هیپا علومي ریگ اربک مهارت و کرده کمک
 نظـارت  تحـت ي  رییـادگ  عرصه یک دری  کیپاراکلن وی  شگاهیآزما مطالعات و) یقلب (ماریب مورد دری  یها تجربه دوره نیا تینها در
   :کرد خواهد هیارا کندی م لیتسه آموزان کار در را لیذي ها مهارت کسب  که

   عروق و قلب  ستمیس دری کیزیف  صیتشخ یا نهیمعا و ل حا شرح اخذ) √
  يآموز کار سطح در گرام ویکارد الکترو ریتفس)   √
  يآموز کار سطح در واسکوالر ویکارد اختالالت صیتشخ دری  شگاهیآزماي ها افتهي یریگ بکار)   √
  يآموز کار سطح دری عروق و قلب  ستمیسي هایماریبی نیبال تیریمد)   √
  

  رستاري ساختار گروه پ
 

تحـت نظـارت رئـیس خـدمات       که خدمات پرسـتاري در ایـن واحـدها   دواحدهاي بستري و سرپایی می باش شامل بیمارستان
ــام      ــتان انجـ ــت بیمارسـ ــر ریاسـ ــر نظـ ــز زیـ ــود نیـ ــه خـ ــتاري کـ ــد    پرسـ ــی باشـ ــد ، مـ ــی نمایـ ــه مـ   .وظیفـ

وظف به انجام وظایفی چـون برنامـه ریـزي،    م  بالینی بوده کههايو سوپروایز مترون، سوپروایزر آموزشی: دفتر پرستاري شامل
 هنگی و ارزشیابی خدمات پرستاري ارائـه شـده بـه بیمـاران در راسـتاي تـضمین       امه سازماندهی ، رهبري، نظارت ، کنترل،

نیز داراي سلسله مراتبی چون سرپرسـتار، پرسـتار،    کادر پرستاري شاغل در بخش هاي بیمارستان. کیفیت مراقبتها می باشند
سرپرستار بعنوان مدیر  بیماربر و منشی بخش می باشد که در حقیقت/ هوشبري، بهیار، کمک بهیار  تکنسین اتاق عمل وماما،

 به بخش را پس از برنامه ریزي و سازماندهی با ارکنان مربوطفعالیتهاي ک عملیاتی و رابط مابین بخش و دفتر پرستاري بوده و
احاطـه بـر کلیـه بخـشها، اقـدامات و       مترون یا رئیس خدمات پرسـتاري نیـز بـا     .پرستاري هماهنگ و تنظیم می نماید دفتر

،  بیمارستان هماهنگ نموده و رابط بین کارکنان پرستاري و مامایی بـا سـایر بخـشها    خدمات انجام یافته را با سایر قسمتهاي
  .  کارشناس پرستاري استان می باشدوریاست بیمارستان 
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   مرکز آموزشی و درمانی  شهید مدنیاسامی بخش هاي مختلف
  

  

  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر بخشرامحل استق  بخش رئیس بخش سرپرستار بخش 

جواد زادگانحسن دکتر  خانم علی اکبري طبقه دوم  1داخلی مردان  

  2 داخلی مردان دکتر صمد غفاري  زاده خانم قاسم  طبقه چهارم

 داخلی زنان دکتر مهر نوش طوفان خانم کاظمی  طبقه چهارم

مطبقه دو  CCU1 دکتر رضوانیه صالحی خانم نجفی  

 CCU2 دکترناصر اصالن ابادي خانم آرش  طبقه دوم

 CCU3 دکترصمد غفاري خانم خضرلو  طبقه دوم

 بخش اکوکاردیوگرافی دکتر مهر نوش طوفان خانم خدایاري طبقه همکف

   )بخش( اینترونشن دکتر ناصر اصالن ابادي آقاي حسن زاده طبقه اول

اولطبقه    الکترو فیزیولوژي - آنژیوگرافی دکتر فریبرز اکبرزاده آقاي حسن زاده 

 کلنیک پیس میکر دکتر حسن جواد زادگان  خانم  باغبان طبقه همکف

  اورژانس دکتر محسن  عباس نژاد خانم شرکتی طبقه همکف

نوريمحمد دکتر  آقاي نصرالهی طبقه اول  آزمایشگاه 

حلوي کلثومدکتر  - قسمت اداري   داروخانه 

یجودتاحمدرضا دکتر    خانم پور علی  طبقه سوم   جراحی مردان 

جودتیاحمدرضا دکتر    خانم یگانه  طبقه همکف  جراحی زنان 

ستگارار  بهمن دکتر  خانم فرحبد  طبقه همکف  کودکان 

اولطبقه   ICU1  نگارگر سهراب دکتر خانم زاهدي 

اولطبقه  گارگر نسهراب دکتر  خانم نعیمی   ICU2  

ن ا انصاری خلیل دکتر خانم مرادپور  طبقه چهارم   ICU3  

اولطبقه  صداقتخانم   صمدي محمود دکتر      ICUکودکان   
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    مرتبه دانشیار-  صالحی رضوانیه دکتر خانم                                                           مرتبه دانشیار-   آقاي دکتر ناصر اصالن آبادي

 ccu1 رئیس بخش - ق تخصصی گروه   تخصصی و فو آموزشی معاونت                                            ccu2    رئیس بخش – داخلی مدیر گروه

                                                                                                                    

   مرتبه دانشیار- کتر بابک  کاظمیآقاي د                                                               مرتبه دانشیار- سهرابی بهرام  دکتر آقاي

  معاونت پژوهشی گروه                                                                          گروه عمومی پزشکی دوره آموزشی معاونت

                                                                                                            

استادیار مرتبه - آقاي دکتر حسن جوادزادگان                                                                            مرتبه استاد-  آقاي دکتر صمد غفاري  

   و کلینیک پیس میکر 1رئیس بخش داخلی مردان                                                                             2و داخلی مردان   ccu3رئیس بخش  

  

                                                                                                    
  مرتبه دانشیار- خانم دکترمهر نوش طوفان                                                                      مرتبه دانشیار- آقاي دکتر  فریبرز اکبر زاده

رئیس بخش داخلی زنان و بخش اکو                                                                             رئیس بخش آنژیوگرافی و الکتروفیزیولوژي   

عروق و قلب داخلی آموزشی گروه  
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    مرتبه استادیار-آقاي دکتر حسین نامدار                                                        مرتبه استادیار -  آقاي دکترمحسن عباس نژاد      

    عضو هیئت علمی گروه                                                                                           بخش اورژانسرئیس             

                                                                                        
    مرتبه استادیار- آقاي دکتر علی گل محمدي                                                  مرتبه استادیار-  خانم دکترآذین علیزاده اصل        

                            عضو هیئت علمی گروه                                                                                            عضو هیئت علمی گروه          

                                                                                                                               
                      ار  مرتبه استادی-     آقاي دکتر محمد رضا تابان                                                               مرتبه استادیار-  آقاي دکتر احمد سپرهم

   بیمارستان  Bed Manager                                                                                         هیئت علمی گروهعضو              

                                                                                                  

   مرتبه استادیار-  آقاي دکتر حسین ساطع                                                       مرتبه استادیار- خانم دکتر لیلی پور افکاري      

                                                                                                                                                     هیئت علمی گروهعضو                                                                                                 عضو هیئت علمی گروه          

                   کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی–       خانم بهجت پریش 

                                         مرکز کارشناس خدمات آموزشی و دانشجویی                                                       
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  دفتر گروهکارشناس  - خانم  لیال بلوکی                                                                         دفتر گروهکارشناس  - خانم  عاطفه علیزاده 

                                                                                               
  

   به کار آموزاندوره آغاز در و تهیه مدون آموزشی برنامه بخش دران کارآموزحضور ساعات کلیه براي آموزش مسئول •
    .اعالم می دارد

 صبح 8و ساعت )امضاء(   ورود زده8 ساعت قبل از  ،که در دفتر گروه بوده را دفتر حضور غیاب الزامی است دانشجویان ،  •
 .زنند ) امضاء ( وزشی خروج و ظهر بعد از اتمام برنامه هاي آمدر برنامه هاي آموزشی شرکت نمایند 

   . نماینددر صورت کشیک بودن هم بایستی ظهر دفتر حضور غیاب را جهت خروج و ورود مجدد امضاء : نکته         
 شرط به ، اضطراري موارد در یا و قبل ساعت 24 حداقل قبلی اطالع با مگر ، نیست ممکن کشیک برنامه در جابجایی •

 کارآموزان آموزش مسئول دستیار یا پزشک موافقت و جانشین تعیین
 دستیار یا پزشک از اجازه کسب با و اضطراري موارد در جز کشیک  و آموزشی برنامه طول در  بیمارستان ترك •

  .است ممنوع مطلقاً ارشدکشیک
 یا پزشک و مستقیم دستیار یا پزشک موافقت با و ساعتی مرخصی از استفاده با عادي اوقات در بیمارستان از خروج •

  . است مقدور پس از تکمیل برگ مرخصی ساعتی و تحویل به مسئول آموزش مرکز  کارآموزان آموزش مسئول دستیار
در بخشها و دفتر پرستاري موجود می باشد  کارآموزان برنامه کشیک.  کنترل می شود در بخشها دقیقاً کارآموزانحضور •

 سوپروایزر  رزیدنت ارشد مشاور و  و عصر وشب باگروه داخلیا صبحها ب از قبل حتماًدر صورت تعویض شیفت اضطراري  
  .هماهنگی بعمل آید

  . مربوط به بخش اورژانس می باشد  ) 20 الی 13از ساعت ( تعداد کشیک کارآموزان پنج کشیک  •

ش بخـ در طی ساعات کشیک نظارت بر  حضور و فعال بودن دانشجو  در برنامه  کشیک توسط  رزیدنت            :  ضوابط کشیک  •
 در پایان ساعات کشیک فرم تدوین شده بـراي برنامـه کـشیک کـار امـوزان  بایـد توسـط رزیـدنت            و  انجام  شده      مربوطه

 امضا  و   توسط دانشجو به  منشی  گروه در مرکز تحویل داده  شود در صورت عدم ارائـه  ایـن  فـرم ، غیبـت در        مربوطه  
  .تار خواهد شد موزشی رفآبرنامه کشیک تلقی  شده و برابر ضوابط 

 

غیاب حضور نظام  
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 ارائه خدمات بالینی،  در بیماران باعث افزایش بهره وريبراينحوه پوشش و ظاهر دانشجویان عالوه بر ایجاد طیب خاطر 
، افزایش ضریب  ، شرعی و اجتماعی ، رعایت موازین و ضوابط عرفی پزشک و بیمارحفظ حریم شخصی و کرامت انسانی 

بدین منظور .  و رعایت استانداردهاي کنترل عفونت می گردد اياد تصویر مثبت از اخالق حرفه، ایج ایمنی و سالمت بیماران
  : رعایت موارد زیر الزامی می باشد 

  
 ، کفش مشکی مقنعه و اي پارچه شلوار و بپوشاند را زانو روي حداقل که طوري به بلند و سفید روپوش  :خانم دانشجویان

  .باشد متر سانتی سه حداقل هپاشن پهناي یا پاشنه بدون ساده
  

  .مناسب کفشو شلوار ، بپوشاند را زانو روي حداقل سفید روپوش  :آقا  دانشجویان
  :     نکته 

  . و داراي رنگ تند و نا متعارف و عدم استفاده از جوراب ممنوع می باشد  استفاده از روپوش و شلوار تنگ و چسبان •
  .ور در محیط هاي بالینی بطور کامل بسته باشددکمه هاي روپوش ها باید در تمام مدت حض •
در ) نام دانشکده و نام رشته ، عنوان ، نام خانوادگی ، حرف اول نام( استفاده از کارت شناسایی معتبر عکس دار حاوي •

 .تمام مدت هاي حضور در محیط هاي بالینی الزامی می باشد
  .بیمارستان محیط در آرایش هیچگونه نداشتن •
 . ساعت  و حلقه از استفاده حداکثر، بیمارستان محیط در زیورآالت از ستفادها از اجتناب •

  کفش ها
، با ظاهر مناسب و جلو بسته و با رنگ متعارف   تمیز ، قابل شستشو و در صورت نیاز واکس خورده–کفش ها باید راحت  •

  .و ساده باشد
و در هنگام )  سانتی متر3حداکثر (ی، داراي پاشنه مناسب کفش ها نباید پاشنه بلند و نوك تیز باشد و باید عالوه بر راحت •

  . راه رفتن تولید صدا نکنند
  

  بهداشت فردي
استفاده از ناخن هاي مصنوعی و ناخن بلند به دلیل افزایش شانس انتقال .  ناخن ها باید کوتاه ، تمیز ، بدون الك باشد •

  .دعفونت و احتمال آسیب به بیماران و تجهیزات ممنوع می باش
اطو کشیده و مرتب   ، تمیز ، همچنین روپوش ها باید سفید. رعایت بهداشت فردي باید در تمامی زمان ها مدنظر باشد  •

  .باشد

 محیط در دانشجویان اسالمی پوشش مقررات

بیمارستان
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  .دانشجویان خانم باید نسبت به رعایت پوشش کامل موي خود و رعایت دستورات شرعی اهتمام جدي داشته باشند •
  

  رفتار
  موجود آموزشی ید و رعایت سلسله مراتب و دستیاران ، اساتدانشجویاناحترام به  •
اداري  آموزشی و  کادر درمانی ، پرستاري ،پرسنل ، ، تواضع و فروتنی در برخورد با بیماران رعایت اصول اخالق حرفه اي •

 بیمارستان
 تیم اعضاي سایر و دستیاران اساتید، بیمار،پرسنل، با برخورد در خود معرفی و شناسایی کارت از استفاده  •

 مقررات و ها نامه آئین چهارچوپ در تیم اعضاي سایر و دستیاران اساتید، بیمار،پرسنل، با مناسب و  موثر ارتباط يرقرابر •
 گروه آموزشی هاي برنامه تمامی در فعال مشارکت و موقع به حضور  •
 از آن به حد ضرورت کاهش ، استفاده ، تلفن همراه باید خاموش بوده و در سایر زمان ها بیمارانبالین در زمان حضور در  •

 .یابد
 .خوردن و آشامیدن در حضور بیماران ممنوع می باشد •
 .استفاده از آدامس و نظایر آن در حضور بیماران ممنوع می باشد •
از ایجاد سرو صداي بلند در حضور بیماران باید . ( صحبت کردن در محیط هاي درمانی باید به آرامی و با ادب همراه باشد •

 ) عمل آیدخودداري به
 .استعمال سیگار و سایر دخانیات در کلیه زمان هاي حضور فرد در محیط هاي بالینی ممنوع می باشد •
جدا خودداري نمایید در صورت مشاهده طبق ... از زدن مهر دانشجویی خود بر روي دیوارهاي راهرو ها ، آسانسور و  •

 . مقررات برخورد خواهد شد 
 و در حضور بیماران و همراهان آنها غذاخوري، راهروها ،  ستان ها نظیر آسانسورهاهرگز در محیط هاي عمومی بیمار •

 .نباید با دیگر همکاران بحث و شوخی هاي نامناسب و خندیدن با صداي بلند صورت پذیرد
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  بیمارستان در حضور ساعات درکلیه پزشکی اخالق و شرعی شئون رعایت و حفظ -

  .بیمارستان و بخش در گروه خلیدا مقررات رعایت  -

  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت از شده ابالغ مقررات و ها نامه آئین مفاد رعایت- 

 برنامه بیان و ارزیابی پاراکلینیک، هاي بررسی و آزمایشات نتایج پیگیري و تفسیر بالینی، معاینه انجام و حال شرح اخذ- 
  . کشیک و عادي اوقات در خود به مربوط بستري بیماران کلیه از مناسب راقیافت هاي تشخیص نمودن ومطرح تشخیصی

 درمانی برنامه کلیات از اطالع و معالج پزشک دستیار و کارورز همراه به و بخش در مربوط بستري بیماران روزانه ویزیت  -
  سرپایی رانبیما ویزیت یا و و پیشرفت معالجات  بیماري سیر نوشتن و دریافتی داروهاي لیست و

 مگر غیرحضوري شکل به( آزمایشات جواب دریافت پیگیري گروه و پزشکی دانشکده تشخیص به و لزوم صورت در -
  . بیمار پاراکلینیکی هاي گزارش آخرین بررسی و ) اورژانس درموارد

  (on-and off-service notes)دوره هر پایان و آغاز مخصوص یادداشتهاي نوشتن -

 صبحگاهی، گزارش شامل بخش آموزشی جلسات و کارگاهی یا و تئوري درس هاي کالس کلیه در عالف و منظم شرکت -
  آموزشی هاي برنامه سایر و آموزشی راندهاي بالینی،  سهاي کال علمی، هاي کنفرانس

   درمانگاه در معالج پزشک توسط بیماران ویزیت در منظم و فعال حضور -

  ارشد دستیار یا بخش آموزش مسئول توسط تنظیمی برنامه طبق لزوم صورت در علمی کنفرانسهاي ارائه -

  است ها درمانگاه در حضورو آموزشی راندهاي آموزشی، هاي همایش و جلسات در شرکت کارآموزان کاري اولویت-

  

  

  

  

  

 حدود وظایف کار آموز در بخش هاي مختلف
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 تاثیر ، بالینی تاریخچه ، یبالین تظاهرات ، پاتوفیزیولوژي ، اتیولوژي ، اپیدمیولوژي مورد در دوره پایان در بایستی کارآموز -
 و عروق و قلب مهم و شایع بیماري زمینه در بیمار درمان مقدماتی اصول و بیمار،بررسی بر روحی و فیزیکی بالقوه عوامل

 . کند پیدا را عروق و قلب هاي اورژانس
 
 محور مشکل حال شرح یک او هاناهمر ویا ) وعروقی قلبی شکایات با (بیماران از باشد قادر دوره پایان در بایستی کارآموز -

  ارایه ضمن کرده تهیه ،Problem list ، دقیق فیزیکی معاینه یک انجام از پس و  نموده اخذ موثر
 .نماید اقدام آموزشی و درمانی و تشخیصی هاي برنامه ارایه و تهیه به نسبت مرتبط افتراقی هاي تشخیص 

 
 فرا را  عروق و قلب داخلی طب اصلی هاي نشانه و شکایات به اسبمن تشخیص رویکرد دوره پایان در بایستی کارآموز -

 .باشد گرفته
 
 ،تعداد طبیعی،ریتم(دهد نشان استاندارد اصول با) ECG(قلبی نوار خواندن و ثبت مهارت دوره پایان در بایستی کارآموز -

  )قلب ضربان،محور
 
 بزرگی در بیماري هاي شایع قلبی از جمله قلبی  نوار مهم هاي یافته تفسیر مهارت بتواند دوره پایان در بایستی کارآموز -

 .دهد نشان را شایع هاي آریتمی و هدایتی و يا شاخه بلوك قلبی انفارکتوس تغییرات قلبی ایسکمی ، حفرات
 
 بقل بیماریهاي مدیریت حیطه در رایج رادیولوژي و آزمایشگاهی هاي تست تفسیر به قادر دوره پایان در بایستی کارآموز -

 .باشد  جامعه در عروق و
 
  .دهد نشان خود طبابت در عمال را رکوردینگ مدیکال و نویسی گزارش  مهارت دوره پایان در بایستی کارآموز -
 
 .دهد ارایه را عروق و قلب بیماریهاي از پیشگیري در  موثري رویکرد دوره پایان در بایستی کارآموز -
 
 .بدهد توضیح او خانواده و بیمار به بیمار مشکالت با ارتباط در دوره پایان در بایستی کارآموز -
 
 طبق)…CPR جمله از(قلبی هاي اورژانس در اولیه اقدامات انجام و برخورد مهارت دوره پایان در بایستی کارآموز -

 .دهد نشان را استاندارد

      پیامد هاي مورد انتظار 
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 چربی،آنزیم یلپروف جمله از وقعر و قلب بخش در رایج آزمایشگاههاي نتایج تفسیر مهارت دوره پایان در بایستی کارآموز -
 .دهد نشان را قند وPTو قلبی هاي

 
 را آنها درمان اصول و صحیح تشخیص و قلبی خطر هاي فاکتور صحیح گري غربال اصول دوره پایان در بایستی کارآموز -

 .دهد شرح
 
 برقرار) بالینی ضروري اطالعات کسب براي ( موثر و صحیح ارتباط او خانواده و بیماران با دوره پایان در بایستی کارآموز -

 . کند
 
 .دهد نشان خود از را سینه گرافی طبیعی غیر و طبیعی هاي یافته تفسیر مهارت دوره پایان در بایستی کارآموز -
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  محتواهاي آموزشی براي کارآموزان

NO استاد نحوه آموزش زمان آموزش مکان آموزش عنوان محتوا 

بخشهاي -ده دانشک درد قفسه سینه 1
 بالینی

در هر دوره اعالم 
 می گردد

Oral presentation 

discussion, 

demonstration 

 مدرسین گروه

 مدرسین گروه " " " تنگی نفس  2

 مدرسین گروه " " " ادم حادریه 3

 مدرسین گروه " " " تپش قلب 4

 مدرسین گروه " " " ادم  5

 مدرسین گروه " " " سوفل قلبی 6

 مدرسین گروه " " "  آریتمی 7

 مدرسین گروه " " " سیانوز  8

 مدرسین گروه " " " سرگیجه و سنکوپ 9

 مدرسین گروه " " " اختالل لیپید 10

 مدرسین گروه " " " شوك و هیپوتانسیون 11

 مدرسین گروه " " " ترومبوز وریدهاي عمقی و آمبولی ریه 12

ریسک فاکتورهاي بیماریهاي قلب و  13

 چاقی،سیگار،فشارخون چربی خون(عروقی

 مدرسین گروه " " "

( آشنایی با بیماریهاي شایع قلب و عروق 14
سندرم هاي ایسکمیک،هایپرتنشن،نارسایی 

وآریتمی هاي شایع و مهم قلب،تب .قلب 
 روماتیسم بیماریهاي شایع و مهم دریچه اي

 مدرسین گروه " " "
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NO استاد وه آموزشنح زمان آموزش مکان آموزش عنوان محتوا 

بخشهاي -دانشکده آشنایی با برنامه هاي کشوري قلب و عروق 15
 بالینی

در هر دوره اعالم 
 می گردد

Oral presentation 

discussion, 

demonstration 

 مدرسین گروه

 مدرسین گروه " " " توانایی گرفتن شرح حال 16

توانایی معاینه فیزیکی کامل و معاینه دقیق  17

  JVPسمع قلب اندازه گیري (روققلب و ع

فشار خون نبضهاي شریانی ادم اندام هاي 

 محیطی 

 مدرسین گروه " " "

 مدرسین گروه " " " حداقل روي موالژCPRتوانایی انجام  18

 مدرسین گروه " " " ECGتوانایی صحیح گرفتن  19

 مدرسین گروه " " " توانایی گرفتن فشار خون 20

دادهاي پزشکی توانایی ثبت صحیح  21

 ....ON/OFF SERVIC NOTEگزارش نویسی (

 مدرسین گروه " " "

توانایی تشخیص آریتمی هاي شایع در  22

 ECGمعاینه و تفسیر 

 مدرسین گروه " " "

 مدرسین گروه " " " CXRتوانایی تفسیر  23

 مدرسین گروه " " "   طبیعی از غیر طبیعیECG تشخیص 24

 مدرسین گروه " " " ي کشوري قلب و عروقآشنایی با برنامه ها 15
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Email address  مدرسین  

Aslanabadin@tbzmed.ac.ir  دکتر ناصر اصالن آبادي 
Salehiir٢٠٠٢@yahoo.com دکتر رضوانیه صالحی 
f_akbarzadeh@yahoo.com دکتر فریبرز اکبرزاده 
drjavadzad@yahoo.com دکتر حسن جوادزادگان 
Bkazemia١٩٦٦@gmail.com  دکتر بابک کاظمی 
mtoufan@gmail.com  دکتر مهرنوش طوفان 
Ghafaris@gmail.com  دکتر صمد غفاري 
bahram٧١@gmail.com  دکتر بهرام سهرابی 
alizadeasl@yahoo.com دکترآذین علیزاده اصل 
Dr_Nezhad@yahoo.com دکترمحسن عباس نژاد 
hossein_namdar@yahoo.com دکتر حسین نامدار  
a-separham ٢٠٠٥@yahoo.com  دکتر احمد سپرهم 
aligolmohammadi٥٦@gmail.com  گل محمديعلی دکتر  

m_r_taban@yahoo.com تابانمحمد رضادکتر  

h_sate@yahoo.com ساطعحسینردکت  

Leili_pourafkari@gmail.com دکتر لیلی پور افکاري  
Learning Methods Oral presentation, discussion, demonstration 

Office location and hours: .   گروه آموزشی قلب و عروق– مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی –خیابان دانشگاه -تبریز
 14:00 الی 7:30از ساعت  از روزهاي تعطیل تمام روزهاي هفته غیر    

Phone: ٠٤١١ - ٣٣٦٣٨٨٢  

  

  

  

  

عروق و قلب آموزي کار دوره نیمدرس  

mailto:Aslanabadin@tbzmed.ac.ir
mailto:@yahoo.com
mailto:f_akbarzadeh@yahoo.com
mailto:drjavadzad@yahoo.com
mailto:@gmail.com
mailto:mtoufan@gmail.com
mailto:Ghafaris@gmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:alizadeasl@yahoo.com
mailto:Dr_Nezhad@yahoo.com
mailto:hossein_namdar@yahoo.com
mailto:@yahoo.com
mailto:@gmail.com
mailto:m_r_taban@yahoo.com
mailto:h_sate@yahoo.com
mailto:Leili_pourafkari@gmail.com
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   : ه ارزیابی پایان دورهنحو

  Medical Recordingكنترل و نظارت بر  -

  كنترل نامحسوس در بالين بيماران  -

  كنترل و نظارت به صورت ارزيابي چك ليست در برنامه های آموزشی درون بخشی و درمانگاهی -

    ) نمره١٠   MCQ  (  -  )  نمره١٠ OSCE( ارزشیابی پایان دوره -

  

  منابع آموزشی

ز کتاب هاریسون ، برانوالد وسسیل و بر اساس رفرانس بندي امتحان پره انترنی وزارت بهداشت قسمتهایی ا .1
  و درمان 

  هاي کمک آموزشی براي معاینه فیزیکی و نوار قلبیCDکتاب ها و   .2

 

 برنامه هاي آموزشی درون بخشی

 متد آموزشی مدرسین )ساعت-روز(زمان برگزاري عناوین برنامه

 مدیر گروه و اعضاي گروه )8-9(سه شنبه-کشنبهی گزارش صبحگاهی
Oral presentation discussion, 
demonstration 

 تمامی مدرسین  پنج شنبه شنبه تا جنرال  آموزش بر بالین بیماران بخش
Oral presentation، discussion 

)بخش ها(راندهاي آموزشی ) شنبه سه-شنبه یک(اختصاصی   و کارآموزانکارورزان    Oral presentation، discussion 

 تمامی مدرسین پنجشنبه ها آموزش بر بالین بیماران اورژانس
Oral presentation، discussion 
demonstration 

 تمامی مدرسین )10-13(شنبهپنج شنبه تا  )درمانگاهی ( آموزش سرپایی
Oral presentation، discussion 
demonstration 

 تمامی مدرسین  چهلرشنبه - دوشنبه -شنبه  کالس هاي آموزشی 
Oral presentation، discussion 
demonstration 

 برنامه هاي آموزشی درون بخشی
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:مقررات و الزامات دوره آموزشی   

  حضور مرتب در تمامی برنامه هاي آموزشی درون بخشی و درمانگاهی ) 1

  یاددهی -ل در فرایندهاي یادگیريمشارکت فعا  ) 2

  رعایت ارزشهاي اسالمی و  اخالق حرفه اي  ) 3

 

  )دوره آموزشی(رویکرد ارزشیابی برنامه 
  

  رویکرد اهداف محور -١
   ) نظر سنجی از کار آموزان(رویکرد مشتري محوري -٢

  
 

  :شرایط گذراندن دوره توسط فراگیران

   شده حمطري ها بحث در ل فعا شرکت و مرتبی کیزیف حضور 1-

  نمره 20 از نمره 12 حداقل کسب -2

  

  

  

  

  . کارآموزان و کارورزان می توانند با ارائه کارت دانشجویی  از منابع کتابخانه مرکز و اینترنت استفاده نمایند 

  :ساعات کار کتابخانه 

  ) از روز شنبه الی روز چهار شنبه   ( 16:00  صبح الی 7:30 از ساعت 

  ) روز پنج شنبه   ( 13:00 الی 7:30از ساعت 

  

 استفاده از کتابخانه و اینترنت
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 . کنید کنترل بودن وکافی تمیزي،کارائی نظر از را تجهیزات و وسائل کارکلیه به ازشروع قبل -1

 .کنید را استفاده محافظتی وسائل دارد ، وجود ترشحات و خون با شدن آلوده احتمال که کارهایی به شروع از قبل  -2

  .کنید استفاده یا دسته مخصوص آن پنس  از حدامکان تا برنده و تیز وسائل با کار حین  -3

 .یندازیدب    safty boxدر و گرفته پنس با بالفاصله استفاده از پس را ها وتیغ سوزنها کلیه -4

 .بگیرید و پس بدهید وي به رسیور داخل ترجیحاً و گرفته دسته سمت از آنرا پزشک، به بیستوري دادن هنگام   -5

 یا و پوست نباید با وجه هیچ به )عرق از به غیر(مددجو  ترشحات و بدن خروجی مایعات تمامی و مدفوع خون، -6

 .قرارگیرد مستقیم تماس در شما مخاط

 .)شسته شوند دستها و شده خارج ها دستکش (. شود شسته دستها باید حتماً مددجو دو هاي تماس بین -7

 دستکش خارج کردن از بعد بالفاصله آلوده یزاتتجه با تماس از بعد و مدفوع و ترشحات خون، با تماس از بعد -8

 .بشوئید را دستهایتان

 الزامی دارد وجود مخاط بدن و ناسالم پوست مدفوع، خون، بدن، ترشحات با تماس که مواردي در دستکش پوشیدن -9

 .است

 دارد، وجود شما به صورت ترشحات پاشیدن احتمال که درحالی صورت شیلد یا عینک از استفاده ماسک، پوشیدن -10

 . است الزامی

 بیرون از بعد دستها را حتماً(. است الزم دارد وجود شما لباس آلودگی احتمال که مواردي در نیز گان پوشیدن -11

 .)بشوئید گان آوردن

 قابل محتواي آن هیچوجه به که شود ریخته وسائل این مخصوص ظرف در باید ها سوزن و تیز وسائل تمام -12

 .نباشد دسترسی

 اصول مرتبط با کنترل عفونت
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 قرار تیز نوك ظرف وسائل داخل هم با سوزن و سرنگ و نیست سوزن سرپوش گذاشتن به نیازي که کنید توجه -13

 .میگیرد

 .درصورت نیاز به درپوش گذاري سوزن ، از تکنیک یک دستی استفاده نمایید  -14

  

  در صورت مواجهه با خون و ترشحات آلوده به خون

  .م را وادار به خونریزي کنیددر صورت بریدگی یا خراشیدگی یا فرو رفتن سوزن آلوده ، زخ •

 .باآب وصابون بشوئید •

  . روي زخم بریزید " را مستقیما%70الکل  •

  .فرم مربوط به مواجهه با وسایل نوك تیز، خون ، و ترشحات آلوده را پر نمائید  •

  . کنترل عفونت یا در صورت عدم حضور به سوپر وایزر کشیک اطالع دهیدکارشناس به  •

  .شحات به داخل چشم یا دهان با آب فراوان شستشو دهید در صورت پاشیده شدن تر •

 .    کنترل عفونت اطالع دهید کارشناس به  •

                                                                                                                                                                     
  دستها شستن دستورالعمل

 و آب با صحیح دستها و مکرر شستن با است آلوده دست بیمارستانی عفونتهاي انتقال عامل مهمترین : توجه قابل نکات

 راه بهترین دستها  صحیحشستشوي میشوند شسته پوست روي موجود باکتریهاي و مرده سلولهاي ، آلودگیها صابون 

 موجب دستها شستن . شود نمی دست شستن ایگزینج عنوان هیچ به دستکش پوشیدن است فونتهاع انتقال از پیشگیري

  ردیگ بیمار به بیمار از و همکاران سایر به پرسنل همچنین از بالعکس و کادر درمان به بیمار از عفونت انتقال از پیشگیري

     .می گردد
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 . است الزامی ذیل موارد در دست شستن

 پزشکی و پرستاري راقبتهايم از بعد و قبل -

 . بیمار آلوده وسایل و پانسمان و دفعی مایعات و ترشحات ، خون با تماس از پس -

 دستکش پوشیدن از بعد و قبل -

 عفونت مستعد یا و عفونی بیماران از مراقبت از پس -

 ماربی داروي یا غذا با تماس از قبل -

 بیمار جهت تزریق از پس -

 کاغذي حوله با را دستها . باشد می دقیقه 3زمان استاندارد براي شستن دست  یدرمان یجرهايپروس انجام از قبل -

 آلوده موجب ازیر . اجتناب بورزید دست با آن بستن از و ببندید را شیر کاغذي حوله همان با و هنمود خشک کامالً

 میکروبها شدن دهپراکن موجب زیرا گردد نمی توصیه برقی کن خشک دست از استفاده .میگردد  دستهامجدد شدن

 .  گرددمی

جا صابونی باید مشبک باشد و از . دهید قرار خود جاي در مجدداً شسته و را صابون کف جامد صابون از استفاده در صورت

 . ود قطعات کوچک صابون استفاده گردد و هر روز از صابون جدید استفاده ش

  ضد عفونی کردن دست ها

 امکان  که خاصی مواقع در آب با آبکشی بدون هاي ضدباکتریایی ژل یا الکل مانند کننده عفونی ضد مواد با دستها مالش

   .ایدنم حذف پوست سطح از را بیماریزا هاي تريکبا دتوان می ندارد وجود آب با سریع شستشوي
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  : مقررات پاویون ها 
  

ی قـادر بـه تـالش در مرتفـع سـاختن      هاي خود در شرایط زنـدگی جمعـ      نظر به اینکه دانشجویان با درك صحیح از مسئولیت        
 در جهت تأمین شرایطی مناسب براي زندگی و تحصیل خواهند بود، لذا رعایت موارد        پاویون ها   بسیاري از مشکالت بهداشتی     

 . از دانشجویان عزیز خواستاریماستفاده از پاویون هاذیل را در 
  

  رعایت قوانین مربوط به پاویون •
 و وسایل پاویون  ، تلویزیون ،یخچال  ، موکت ، فرشتخت ، ر اختیار شامل کمدنگهداري درست از امانتهاي د •
 می باشد در صورت مفقـود        دانشجویان  اموال بیمارستان هستند و حفظ آنها وظیفه تک تک          پاویون وسایل موجود در   •

   . موجود مسئول تامین آن هستنددانشجویانشدن یک وسیله کلیه 
ارسالی از بخش خدمات بیمارستان می باشد لذا همکـاري الزم بـا همکـاران مربوطـه            طبق برنامه   نظافت داخل اتاقها     •

   . حین نظافت را داشته باشید 
 اکیـداً  زبالـه  هـاي   ، از ریخـت و پـاش زبالـه در اطـراف سـطل      براي جلوگیري از تجمع و تکثیر حشرات و جونـدگان     •

 . خود کوشا باشیداتاق، در حفظ نظافت  خودداري نموده
بایستی سریعاً نسبت به شستشوي ظروف کثیف خود اقدام نموده، از نگهداري ظروف شـسته نـشده در         ان می دانشجوی •

  . خودداري شودپاویونداخل 
از قبیل ایجاد سر و صـدا و بلنـد نمـودن بـیش از     ( گردد در بخش   از ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش           •

  .جداً خودداري شود) حد صداي رادیو وتلویزیون 
  .کند، بداخل این مجاري جداً خودداري شود از ورود مواد و وسایلی که در مجاري فاضالب گرفتگی ایجاد می  •
  .شیرهاي آب باز گذاشته نشود و با بستن صحیح شیر از چکه کردن آن جلوگیري به عمل آید  •
 .باشد هاي داخلی یخچال بر عهده دانشجویان می پاکیزه نگه داشتن قسمت  •
 . اکیداً خودداري شودپاویوندن سیگار در محیط بسته و در داخل از کشی  •
 .د با باز گذاشتن درب یا پنجره اتاق به مدت چند ساعت در روز نسبت به تهویه و تعویض هواي اتاق اقدام گرد  •
 .شد بر عهده خود دانشجویان می با... حفظ و نگهداري وسایل شخصی از جمله  کیف پول ، گوشی موبایل ، ساعت و  •
    . مرکز را در جریان بگذارید مسئول پاویون ،  مورد یا مشکل هر گونه در صورت بروز  •

  
  آخر کالم 

  ، مداوم مطالعه ، ریگیپ تالش ، شتافت خواهد ما ياری به ریمس نیدرا آنچه لذا هنراست و ییدانا از يا ختهیآم طبابت
 خواهدقرار نظر دیتجد مورد شما شنهاداتیپ با ندهیآ در هنمارا نیا .است مارانیب به وعشق احترام ، ایپو يا شهیاند

  .گرفت
  


