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برنامه دستیاری بیهوشی گیالن با هدف اشنایی دستیاران با اصول برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی 

شروع دوره دستیاری چشم اندازی شفاف از پیش از تدوین شده است.بدین ترتیب دستیار   این گروه

هر چرخش با شرایط ان مرکز  در سال دوران دستیاری پیش رو دارد خواهد یافت وچهار انچه در

با علم و آگاهی از اعمال جراحی ودر واقع نوع اساتید حاضر و  ،برنامه های اموزشی ،اعم ازقوانین

صحیح برنامه ریزی جهت حداکثر بهره برداری اموزشی  از وی انتظاراتبرنامه های پیش رو و 

 نمود.خواهد 

  :سخنی از مدیر گروه

اینجانب ضمن تبریک به دستیارانی که در رشته بیهوشی علوم پزشکی گیالن پذیرفته شده اید برایتان 

سالمتی و سربلندی از درگاه خداوند متعال خواستارم. رشته بیهوشی جز معدود رشته های تخصصی 

آشنایی می یابند و با دنیایی از سال تحصیل کمتر با آن  هفتاست که دانشجویان پزشکی در طول 

ابهامات و ناشناخته ها وارد این رشته می شوند. در جایگاه یک متخصص بیهوشی که سالهاست در 

مختلف در این رشته خدمت نموده ام، باور دارم که جامعه پزشکی هر روز بیش از پیش به  سمت های

نقش بنیادین و حیاتی در بحران کووید  دیده شد این رشته واقف می شود. همانطور کهجایگاه اهمیت و 

نجات  و استوار است. در واقع رشته بیهوشی بر پایه واژه مقدس احیا بودبر کسی پوشیده ناین رشته 

امید است با تالش و تعهد کاری یکایک شما  .خط پایان و نقطه تسلیم سایر رشته هاست و بخش

 این رشته پیش رو داشته باشیم. برای رعزیزان آینده ایی هرچه روشن تر و پرامیدت

 دکتر صدیقی نژاد

 مدیر گروه بیهوشی علوم پزشکی گیالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  معرفی گروه:

شروع به فعالیت  1372گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

آموزشی و پذیرش دستیار تخصصی در این رشته نموده است از آن زمان تا به اکنون تعداد  

متخصص بیهوشی از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و در مراکز درمانی سراسر کشور 130

 مشغول به فعالیت می باشند.

 .معرفی اعضای گروه:

 

 

اسامی اعضای 

هیات علمی گروه 

 بیهوشی

سمت 

 دانشگاهی

سمت درون 

 گروهی

بیمارست

ان 

 حشمت

بیمارست

ان 

 پورسینا

بیمارست

 ان رازی

بیمارست

 ان الزهرا

بیمارستان 

امیرالمومنی

 ن

بیمارست

 ان شفا

بیمارست

 ان والیت

 دکتر علی -1

 اشرف: فلوشیپ
ICU             

 رئیس

 مرکز

 توسعه

 تحقیقات

 بالینی

 پورسینا

عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

        

 دکتر سیروس -2

امیرعلوی:فلوشی

      پ درد

ریاست 

بیمارستان 

 پورسینا

عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

رئیس بخش 

درد 

بیمارستان 

 والیت

       

 ولی دکتر -3

 طلب ایمان

فلوشیپ بیهوشی :

           قلب

رئیس بخش  

بیهوشی 

 حشمت

       

 بی دکتر گالره -4

               آزار

 مرکز مدیر

 مهارتهای

 بالینی

دانشگاه 

 -گیالن

 مرکز مدیر

 آموزش

 و مهارتی

 ای حرفه

مدیر برنامه 

 دستیاری

رییس بخش 

 ECT بیهوشی

       



5 
 

دانشگاه 

 گیالن

عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

 آرمان دکتر -5

     پرویزی

         

دکتر  -6

     حبیبی محمدرضا

         

 سودابه دکتر -7

                   حدادی

مسئول 

آموزش 

دانشجوی

 ان پزشکی

 

رئیس بخش 

بیهوشی 

امیرالمومنین

-  

       

 دکتر محمد -8

 : فلوشیپ حقیقی
ICU          

عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

رئیس بخش 

ICU 19-کوید 

بیمارستان 

 رازی

       

 حسین دکتر -9

             خوشرنگ

 رئیس

 مرکز

 تحقیقات

 آموزش

 پزشکی

عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

مسئول دایره 

 امتحانات

       

 انوش دکتر -10

مقدم:  دهنادی

 ICU فلوشیپ

ریاست 

معاونت 

درمان 

دانشگاه 

 گیالن

عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

        

 سیامک دکتر -11

       ریماز

مسئول 

امور 

بیماری 

های خاص 
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معاونت 

 درمان

 دکتر عباس-12

 نژاد صدیقی

فلوشیپ بیهوشی :

     قلب

ریاست 

 معاونت

 توسعه

دانشگاه 

 گیالن

عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

مدیر گروه 

 بیهوشی

       

 سمانه دکتر -13

 طهران: غضنفر

     فلوشیپ پیوند

         

 دکتر فرنوش -14

        فرضی

ریاست 

بیمارستان 

 الزهرا

عضو 

 شورای

پژوهشی 

 دانشگاه

رئیس بخش 

بیهوشی 

 الزهرا

       

 دکتر علی -15

 محمدزاده

  جوریابی:

فلوشیپ بیهوشی 

       قلب

دبیر 

شورای 

 – دانشگاه

نایب 

رئیس 

شورای 

 دانشگاه

عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

        

 دکتر علی -16

  میرمنصوری:

فلوشیپ بیهوشی 

          قلب

عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

رئیس مرکز 

تحقیقات 

 بیهوشی

       

 بهرام دکتر -17

 نبی نادری

          :فلوشیپ درد

 مشاور

 رئیس

دانشگاه 

 در گیالن

 امور

 آموزشی

رئیس بخش 

اتاق عمل 

 پورسینا
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عضو 

شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

دکتر کتایون 18-

هریالچی:فلوشیپ 

      درد

         

 

 

 آموزشی درمانی:معرفی مراکز 

 

 

 مرکز آموزشی درمانی پورسینا:

کل استان و نیز استان  در این مرکز به عنوان یکی از مراکز اصلی پذیرش و درمان بیماران ترومایی 

پدی، جراحی اعصاب، وهای مجاور می باشد. در این مرکز کلیه اعمال جراحی مرتبط با رشته ارت

از کل استان پذیرش می شوند و دستیاران بیهوشی در این مرکز با  ، توراکس و عروقجراحی عمومی

ذکر است کلیه آشنا می شوند. الزم به  ان و روش های نوین مرتبط انواع پروسیجرهای بیهوشی

ورود به این رشته در این مرکز شروع به کار می نمایند. در این  ین ماهاول دستیاران بیهوشی در

طیف گسترده ای از اعمال جراحی ساده و کوتاه و جهت های بیهوشی  بیمارستان دستیاران با روش

پدی تا اعمال پیچیده و طوالنی مانند جراحی های آنوریسم وسرپایی از جمله اعمال جااندازی ارت

در این بیمارستان سه اتاق عمل جراحی آشنا می شوند. و   لگن رعروق شکمی و ترمیم شکستگی فمو

 جراحی و ارتپدی وجود دارد.اعصاب و هفت اتاق عمل 

 (ICU- NICU)عالوه بر امکانات آموزشی در اتاق های عمل ، وجود بخش های مراقبت های ویژه 

شرایط آموزشی بسیار مناسبی را برای دستیاران فراهم می نماید. هم  ICUینگ فوق اتند حضوربا 

ار سال ت. در این کلینیک دستیچنین در این بیمارستان کلینیک ویزیت قبل عمل بیهوشی نیز فعال اس

یک بیهوشی با نظارت دستیار سال باال بیمارانی که کاندید اعمال جراحی الکتیو می باشند ویزیت می 

 .نمایند تا بیمار در شرایط اپتیمال روز عمل پذیرش شود

 



8 
 

 
 

 
 

 مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(:

اموزش نحوۀ ادارۀ مادر  عالوه بر در این مرکز دستیاران از ماه سوم دستیاری وارد می شوند و 

از طریق بیماران کلیه اعمال جراحی زنان و مامایی نحوۀ بیهوشی و اداره  پرخطر و پیگیری آن، با

بخش زایمان بی  و اتاق عمل مجهز 5تکنیک های رژیونال و جنرال آشنا می شوند. این مرکز دارای 

درد می باشد. در این مرکز برای انجام زایمان بی درد، تیم مشخصی که دستیار بیهوشی نیز جز 

روش  انواع در زمینه ی اعضای این تیم می باشد تشکیل شده است. به این ترتیب دستیاران بیهوشی

بر بخش های ذکر شده  های زایمان بی درد شامل وریدی، استنشاقی و رژیونال آموزش می بیند. عالوه

. می باشد  و بخش مراقبت های ویژه نیز IVFاین مرکز مجهز به کلینیک بیهوشی قبل عمل و بخش 

 الزم به ذکر است کلیه جراحی های اطفال نیز در این مرکز انجام میگیرد.

 

 

 
 

  مرکز آموزشی درمانی رازی:

 اتاق عمل ارولوژی و اعضاء پیوندراکس بخش جراحی وعمل جراحی تاین مرکز مجهز به اتاق 

سه اتاق عمل اصلی ارولوژی و یک اتاق عمل برای اعمال  در این مرکز.می باشد  بصورت جداگانه
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جراحی سرپایی ارولوژی و چهار اتاق عمل جراحی و یک اتاق عمل جهت انجام انژیوپالستی فعال 

 راکس، پیوندهای کبد ووهای پیچیدۀ ت دستیاران بیهوشی با نحوۀ اداره بیهوشی انواع جراحیمیباشد و

جراحی های ارولوژی مهارت های الزم را کسب می نمایند. در این مرکز کلینیک  انواعکلیه و

که مرکز ارجاعی بیماران  ⸲جنرال و ویژه بیماران کووید های مجهز ICUبیهوشی قبل از عمل و 

 ICUبدحال از کل استان می باشد. در این مرکز دستیاران با وجود اتندینگ فوق تخصصی پیوند و 

 الزم را در این زمینه بدست می اورند. مهارت های

 

 

 

 :مرکز آموزشی درمانی شفا

در این مرکز دستیاران بیهوشی در حضور اتند بیهوشی با نحوۀ بیهوشی و ادارۀ کیس های  

 آشنا می شوند.  ECTروانپزشکی کاندید 

 

 
 

 

  :مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

باشد و کلیه اعمال جراحی می  ENT چهار اتاق عملاتاق عمل چشم وسه در این مرکز که مجهز به 

تا  Monitored Anesthesia  Care (MAC)بیهوشی های کوتاه تحت  وسیعی از در طیف ذکر شده

اعمال جراحی اندوسکوپی و توتال الرنژکتومی انجام می شود. دستیاران بیهوشی با نحوۀ اداره 

بیهوشی تحت نظارت اتندینگ آشنا می شود. این مرکز هم عالوه بر امکانات آموزشی ذکر شده دارای 

 ویزیت بیهوشی قبل عمل می باشد. و کلینیک ICUبخش 
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  مرکز آموزشی درمانی حشمت:

و مجهز به دو  این مرکز ارجاعی کلیه اعمال جراحی قلب اطفال و بزرگسال از سراسر استان می باشد

در این مرکز دستیاران بیهوشی به  جراحی قلب میباشد .ICUاتاق عمل جراحی قلب و یازده تخت 

ب بیهوشی قل پتحت نظارت اتندینگ فلوشیو همراه اتند بیهوشی قلب در تمام طول عمل حضور دارند

و برقراری انواع مانیتورینگ  با اداره بیهوشی انواع اعمال جراحی اورژانس و الکتیو پیچیدۀ قلب

و  CCUبا نحوۀ ادارۀ این بیماران در بخش  آشنا می شوند. هم چنین در این مرکز دستیاران تهاجمی

 آشنا می شوند.  انواع اینترونشننیز بیهوشی برای 
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 مرکز آموزشی درمانی والیت:

ارجاعی بیماران سوختگی از کل استان می باشد. در این مرکز دستیاران بیهوشی با انواع این مرکز  

کلینیک فوق آشنا می شوند. همچنین  ونیز جراحی فک و صورت  روش های بیهوشی این بیماران

دایر است که دستیاران تحت نظارت اتندینگ فلوشیپ درد نحوۀ  نیز در این مرکز تخصصی درد

 مزمن و پروسیجرهای مرتبط آشنا می شوند.  حاد و برخورد با بیماران مبتال به درد

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آموزشی: برنامه های

 

 (Morning Report)گزارش صبحگاهی: الف :

گاهی بر حسب شرایط هر در حال حاضر برنامه گزارش صبح 19ید وبا توجه به شرایط بحران کو

 و یا حضوری برنامه ریزی می شود. نارییبیمارستان و تعداد دستیار، فضاهای موجود به صورت وب

دقیقه برگزار می شود و  8:30تا  7:30گزارش صبح گاهی گروه بیهوشی در بیمارستان از ساعت 

روزهای چهارشنبه این گزارش صبح گاهی به صورت جنرال و آنالین توسط استاد صدیقی نژاد 

. در این ساعت کلیه بیمارستان های آموزشی برنامه (8:30تا  7:15از ساعت )برگزار می شود. 

درمانی اعالم ننموده اند و کلیه دستیاران موظف به شرکت در این جلسه هستند. اساتید هم  آموزشی و

 )پیوست...(در صورت تمایل از مراکز مختلف حضور دارند. 

در گزارش صبح گاهی بیماران مربوط به کشیک که دارای نکات قابل بحث و آموزشی هستند توسط 

از شرح حال، معاینه بالینی، آزمایشات مهم و اقدامات  و خالصه ایی دستیار مسئول معرفی می گردد

انجام شده در اتاق عمل و پیامدهای آن شرح داده می شود. سپس در هر مورد به تفکیک توضیحاتی 

بهترین نحوۀ تصمیم گیری و اقدامات صحیح در در مورد و با حضور اساتید مربوطه  ارائه می گردد 

در مورد ویزیت قبل عمل و آماده می شود. هم چنین در این جلسه  مورد بیماران مطالب تکمیلی ارائه

می گردد. در جلسات گزارش صبح  بحثهستند نیز  همان روز بیمارانی که کاندید عمل جراحیسازی 

گاهی دستیاران و اساتید مشارکت فعال دارند. ابعاد مختلف نحوه آماده سازی بیماران و انتخاب روش 

ه ب .انجام میشودضعیت بعد از عمل بیماران بحث های انگیزشی و چالشی ارجح بیهوشی هم چنین و

ویژه بیماران فوت شده با تمام جزئیات از بدو ورود به بیمارستان تا اتاق عمل از نظر اقدامات 

 تشخیصی و درمانی مورد بحث قرار می گیرند و راه کارهای احتمالی برای پیشگیری از این اتفاق

رتیب در جلسات گزارش صبح گاهی دستیاران متوجه تصمیمات نادرست و روش بدین تعنوان میشود.

 های اصالح آن خواهند شد.

 به طور کلی اهداف و دستاوردهای جلسات گزارش صبح گاهی به شرح زیر است: 
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 ـ بهره مندی دستیاران از دانش و تجارب بالینی و قانونی اساتید

به ویژه در کشیک ها و در نتیجه امکان مداخله هدفمند و  اطالع از وضعیت ارائه خدمات به بیماران -

 ارتقا وضعیت

 ارزیابی عملکرد دستیاران در این جلسه -

 برگزاری ژورنال کالب: ب:

آخرین چهارشنبه هر ماه به برگزاری ژورنال کالب با عناوین جنرال در بیهوشی و هم چنین آخرین 

این ژورنال ها به صورت وبینار ارائه می گردد. 19 -سه شنبه هر ماه ژورنال کالب با محور کووید

 و British Journal of Anesthesiaبر اساس رفرنس امتحان بورد بوده و از منابع 

Anesthesia and Analgesia  .انتخاب میشود 

 عناوین انتخابی باید از مباحث کاربردی و بالینی مرتبط با رشته بیهوشی باشد. -

 -Review articles -الویت بندی مقاالت از نظر ارزش علمی قابل بحث عبارتند از-

Randomized controlled trials 

 در پایان جلسه مقاله توسط اساتید مربوطه نقد خواهد شد. 

 اهداف:

ترغیب و تشویق بر بکارگیری اطالعات پزشکی جدید، فراهم آوری زمینه مطالعه منابعی فراتر از  -

 رفرنس های مشخص شده

 آگاهی از عناوین نوین جهت تدوین طرح های پژوهشی -

 آشنایی با اصول استاندارد و روش پژوهش -

  

 گروه بیهوشی کالس های آموزشیج:

در زمان شیوع  به صورت مجازی فینک کالس آموزش 1 -3روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت  *

برگزار می شود. در این جلسات برخی مباحث و با حضور کلیه دستیاران  ICUتوسط اساتید  کرونا

براساس منابع امتحان بورد و ارتقا مشخص می گردد و توسط دستیار به صورت کنفرانس ارائه شده و 

که فینک  ارائه می گردد. الزم به ذکر است در مورد مباحثی از کتاب ICUت تکمیلی توسط اساتید نکا

پیچیده و چالش برانگیز است اساتید ارائه کنفرانس را به عهده می گیرد و دستیاران امکان پرسش و 

 رفع ابهامات خود را دارند.

در  به صورت مجازی س آموزشیکال روزهای پنج شنبه هر هفته از مباحث میلر و کوئگزیست *

برگزار می شود. در مورد کالس های پنج شنبه اغلب مباحث  8 -10از ساعت  زمان شیوع کرونا

 تدریس می شود. و به صورت وبیناری توسط اساتید

س پرسش و پاسخ استاد صدیقی نژاد ویژه دستیاران سال چهار برای آمادگی آزمون بورد و ارتقا کال *

 برگزار می گردد. پورسینا به صورت حضوری در بیمارستان 3 -5چهارشنبه ساعت روزهای 

ماه جمع  6تشکیل شده است و هر  مجازی ، یک گروهCPRهم چنین جهت آموزش تفسیر نوار قلب و 

بندی مطالب آموزش داده شده به صورت یک کالس حضوری با اسالید و پرسش و پاسخ برگزار می 

 گردد.
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به صورت  19 -با محوریت کووید ICUگراند راند  7:30 -8:30صبح های سه شنبه از ساعت  *

با مشکالت  ICUبرگزار می گردد. در این کالس بیماران بستری در  ICUمجازی توسط اساتید 

ونتیالتورها توضیحات  ستینگو به ویژه  ICUپیچیده مطرح می شوند و در مورد نحوۀ اداره آنها در 

 شود. داده می

 بحث اخالق و مهارت های ارتباطی:د:

بر اساس منابع تعیین شده رشته تخصصی بیهوشی همانند سایر رشته های پزشکی در طول دوران 

تحصیل بیشتر بر انجام پروسیجرها و آموزش های بالینی تمرکز شده است.با توجه به اهمیت موضوع  

وبینارهای بازآموزی با با عناوینی از جمله نحوه صحیح گروه بیهوشی با انجام طرح های تحقیقاتی و 

و اهمیت اطالع رسانی اخبار بد به بیماران و همراهان، اهمیت و پیامدهای مثبت و کارآمد گزارش و 

ثبت خطاهای پزشکی هرچند به عوارض جدی در بیمار منجر نشده باشدو آشنایی با منشور حقوق 

 م به دستیاران نموده است .بیماران  ،سعی در آموزش این امر مه

  

 ارزشیابی دستیاران

کالس های پنج شنبه برگزار شده پایان هر ماه یک امتحان به صورت  مباحث براساس -1

 الکترونیک گرفته می شود

در ماه های دی و اردیبهشت یک آزمون جامع از تعدادی فصل مشخص شده از منابع میلر   -2

 برگزار می شود. فینکو  2018، کوئگزیست 2020

 CPR ، ECGاطفال، ویزیت قبل از عمل،  ایستگاه های امتحان آسکی دستیاران که شامل  -3

،CXR ICU ایستگاه های آزمون  .در اردیبهشت ماه به صورت الکترونیک برگزار می گردد .

 برگزار شده تا حد امکان براساس امتحانات شفاهی بورد تخصصی می باشد. OSCEآسکی 

پایبندی دستیار به  هر ماه برگ ارزشیابی دستیار که شامل موارد رفتار حرفه اییدر پایان  -4

درجه می باشد توسط  DOPS، 360، اصول حرفه ایی و نحوۀ تعامل وی با همکاران و بیمار

 )پیوست شماره( -می باشد 30رئیس بخش انجام می شود که مجموع این نمره ها 

 که در سامانه الگ بوک الکترونیک انجام میشود logbookارزیابی  -5

 

 معرفی سامانه الگ بوک

 

 بخشی از قابلیتهای سامانه الگ بوک الکترونیک

 

 امکان تعیین مهلت ثبت مهارتها برای فراگیران و زمان بررسی آنها توسط استادان

 امکان گزارشگیری از عملکرد استادان در بررسی الگ بوکها

سه عملکرد یک استاد و یا یک فراگیر بصورت جداگانه با سایر استادان و امکان بررسی و مقای

 فراگیران

 امکان صدور کارنامه الگ بوک به تفکیک رشته، دوره دستیاری بر اساس بازه های زمانی مختلف

 طراحی نرم افزار کاربردی موبایل برای دستیاران و اساتید
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 بخشی از مزایای سامانه الگ بوک الکترونیک

 

 حذف کامل کتابچه ها و دفترچه های کاغذی الگ بوک

 مدیریت کامل ثبت و بررسی مهارتهای بالینی و پروسیجرال

 بهبود و ساده سازی روال ثبت الگ بوک ها بصورت الکترونیک

 پشــتیبانی کــارآمد و بروز رســانی مستــمر و مــداوم

 محرمانگـی آنهاامنیـت بـاال در ثـبت و نگهــداری اطالعـات و حفظ 

 امنیـت بـاال در ثـبت و نگهــداری اطالعـات و حفظ محرمانگـی آنها

 

 کنترل و ارزیابی عملکرد بالینی فراگیران و بررسی فرآیند آموزش مهارتهای بالینی توسط استادان

 امکان پایش و بازنگری الگ بوک رشته ها بصورت سالیانه و دستیابی به ساختار استاندارد از طریق

 ایجاد و دسترسی به بانک اطالعاتی الکترونیک

 

در جلسه ایی که با حضور مدیر گروه، مدیر امور دستیاری  -ارزشیابی درون بخشی دستیاران  -6

و چند تن از اعضای منتخب هیأت علمی در اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شود.براساس 

براساس نمرات  و شده است گزارش هایی که از بخش های مختلف توسط رئیس بخش ها داده

در صورتیکه دستیار  تصمیم گیری میشود.معرفی دستیار به آزمون ارتقا  ،درون بخشی جهت

 نماید امکان معرفی به ارتقا خواهد داشتدرصد نمره  70کسب حداقل موفق به کسب 

 150این آزمون از کلیه منابع تعیین شده دستیاری در قالب  -آزمون ارتقای ساالنه دستیاران  -7

 تست چهارجوابی برگزار می گردد. )پیوست(.

دستیارانی که موفق به گذراندن آزمون ارتقا با حداقل نمره قبولی شده اند می  -آزمون بورد  -8

 ر برگزار می شود شرکت نمایند.ریوتوانند در آزمون بورد تخصصی که اغلب در ماه شه

هر دستیار برای ارتقا به سال باالتر باید چند حداقل نمره را کسب نماید که شامل: حداقل  نکات مهم:

رزیابی درون بخشی، حداقل نمره اخالق حرفه ایی، حداقل نمره کتبی دوره ایی و حداقل نمره کل، ا

ی شود. در حال حاضر حداقل نمره برای در غیر این صورت دستیار مردود یا مشروط شناخته م

می باشد. آزمون بورد تخصصی در بخش  105و حداقل نمره برای بورد  95آزمون کتبی گواهینامه 

 .کتبی و شفاهی می باشد

  

  انتخاب دستیار ارشد:

اسفند ماه هر سال از بین دستیاران سال سوم یک دستیار با تعهد و با وجدان کاری و مسئولیت پذیر به 

عنوان دستیار ارشد معرفی می گردد. سپس مسأله در شورای گروه طرح می شود و در نهایت با تأیید 

 مدیر گروه این فرد با حکم معاون تخصصی دانشکده به عنوان دستیار منصوب می شود. 
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الزم به ذکر است عالوه بر دستیار ارشد، جهت انجام بیشتر و تعامل بهتر دستیاران در سال های 

مختلف با دستیار ارشد برای هر سال دستیاری نیز نماینده ایی به انتخاب دستیاران همان سال تعیین می 

 گردد. 

 شرح وظایف دستیار ارشد:

بیمارستان های مختلف تحت نظارت مدیر  برنامه ریزی نحوۀ چرخش دستیاران در بخش ها و-1

 گروه و مدیر برنامه دستیاری.

 برنامه ریزی کشیک دستیاران -2 

 پیگیری مسائل، پیشنهادات و مشکالت دستیاران و اطالع رسانی به مدیر برنامه دستیاری -3 

 نظارت بر عملکرد دستیاران از جنبه رعایت و انجام وظایف محوله -4

 ریزی برای مرخصی دستیاران نظارت و برنامه -5

 

 

 دستیاران:  وظایف کلی شرح

بیماران همراهانشان و اساتید، سایر دستیاران ،   رعایت اصول رفتار حرفه ایی در برخورد با-1

 سایر اعضای تیم درمانی

 :دستیار موظف است منافع بیمار را به منافع خود ترجیح دهد. درمورد ارتباط با بیمار

 در برخورد با بیمار به تمام ابعاد اعتقادی و فرهنگی بیمار توجه کافی داشته باشد 

 برای پاسخ به سواالت بیمار زمان کافی صرف نماید. 

 منشور حقوق بیمار را رعایت کند 

بیماران را در کلینیک های ویزیت قبل از عمل و در اتاق عمل با نام و مشخصات محترمانه مورد 

 خطاب قرار دهد

رعایت سلسه مراتب آموزشی از نظر رده های دستیاری و حفظ احترام دستیاران سال باالتر و  -2

 هماهنگی انجام امور با دستیار ارشد

احساس مسئولیت حرفه ایی و حضور به موقع بر بالین بیمار بدحال در بخش های مختلف  -3

 بیمارستان به درخواست سایر گروه های درمانی

 علمی و عملی تعیین شده براساس سال دستیاری افزایش دانش و توانمندی  آمادگی الزم -4 

رعایت نظم و انضباط و شرکت در کلیه برنامه های آموزشی تعیین شده از سمت گروه از جمله -5

 کالس های حضوری و مجازی.

 اعضای تیم درمانی -رعایت اصول ایمنی حرفه ایی در مورد خود و دیگران -6

باشد و محدودیت های علمی و عملی خود را به درستی بشناسد و در صورت لزوم انتقادپذیر  -7

 مشاوره و درخواست کمک نماید

 باشد. و اسالمی یستیار باید مطابق با شئون حرفه اوضعیت ظاهری د -9

در صورتی که هر یک از دستیاران از استانداردها و چارچوب مقرارتی گروه سرپیچی نماید براساس 

انضباطی تعیین شده از سوی معاونت محترم آموزشی برای وی تصمیم گیری می شود. از آئین نامه 

 گروه پس از انجام تذکرات اولیه. طریق شورای
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 وظایف دستیار در اتاق عمل:

 

 ـ حضور در اتاق عمل بالفاصله بعد از اتمام گزارش صبح گاهی 

ترک جلسه گزارش صبح گاهی با اطالع دستیار  به اتاق عمل در صورت ورود بیمار اورژانسی -

 انجام می شود. ارشد و حضور در اتاق عمل

جهت حفظ ایمنی بیمار در صورت نیاز درخواست مشاوره و کمک از دستیاران سال باالتر و اتند  -

 حاضر در اتاق عمل و یا انکال

 الکتیو و اورژانس بودن رعایت توالی رسیدگی و ارزیابی بیماران جهت انجام بیهوشی براساس  -

 )مطالعه کامل پرونده در بالین بیمار(اخذ شرح حال و معاینه قلب و ریه قبل از القای بیهوشی- 

 رعایت حریم خصوصی بیماران و حفظ شأن و منزلت بیمار -

 تعامل و همکاری مناسب و حفظ احترام با متخصصین سایر رشته ها و پرسنل اتاق عمل- 

وش بیهوشی با توجه به شرایط بیمار جهت انجام اقدامات درمانی بیمار از بهترین انتخاب بهترین ر -

 امکانات موجود از جمله دارویی و تجهیزات بهره گیرد.

ثبت هر گونه گزارش و نوشتن برگه های بیهوشی با رعایت استانداردها، مستندات و با دقت کامل  -

 باشد.

ن بیهوشی در طول عمل و مداخله به موقع در صورت نظارت دقیق و مستقیم بر عملکرد تکنیسی -

 لزوم

حضور بر بالین بیمار در پایان عمل در زمان بیدار کردن بیمار تا برقراری هوشیاری کامل و آگاهی  -

به زمان و مکان و در زمان انتقال بیمار به بخش ریکاوری )چک معیارهای آلدریت جهت اجازه 

 خروج بیمار از ریکاوری (

بیمار و پیگیری وضعیت بیمار از نظر عالئم حیاتی و بررسی شکایات بیمار در بخش  ویزیت -

ریکاوری واقدام موثر و پیگیرانه در جهت رفع مشکالت بیمار از جمله تهوع استفراغ بعد عمل، درد، 

 خشکی دهان

 ترخیص بیمار از ریکاوری با نظارت کامل دستیار بیهوشی صورت گیرد. -

 کشیک ها: وظایف دستیاران در

تعدادکشیک ماهیانه دستیاران بر طبق نیاز بخش ها و براساس آئین نامه وزارت بهداشت، درمان و  - 

 آموزش پزشکی تعیین می گردد

 دستیار موظف است در کشیک به صورت تمام وقت حضور داشته باشد -

ریزی شود ولی تا حد امکان سعی می شود کشیک دستیاران در همان چرخشی که هستند برنامه  -

براساس نیاز سایر مراکز با هماهنگی مدیر گروه و مدیر برنامه دستیاری تعدادی از کشیک ها در 

 مرکزی به غیر از چرخش دستیار انجام شود.

دستیاران موظف هستند در صورت داشتن محدودیت برای کشیک حداقل یک هفته قبل از زمان  – 

وزهای محدودیت کشیک خود را به دستیار ارشد آن چرخش برنامه ریزی برای کشیک های ماه بعد، ر

کلیه دستیاران کشیک موظف هستند در گزارش صبح گاهی حاضر باشند و نسبت به  –اطالع دهد. 

 تصمیمات و اقداماتی که برای بیماران انجام داده اند پاسخ گو باشند
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ی به حساب می آید. در هرگونه جابجایی کشیک بدون هماهنگی با دستیار ارشد تخلف انضباط -

صورت نیاز اورژانسی به جابجایی کشیک با اطالع دستیار ارشد و ارائه توضیحات قانع کننده و تعیین 

 و معرفی دستیار جانشین میسر خواهد بود 

صبح فردا ادامه دارد. دستیار کشیک  7:30شروع شده و تا ساعت  14. کشیک دستیاری از ساعت - 

 و موارد نیاز به پیگیری را به دستیار تحویل گیرنده اطالع دهد.موظف است بیماران خاص 

 صبح شروع می شود. 8کشیک روزهای تعطیل از -

در صورت اختالل همودینامیک، آریتمی های وخیم و افت سطح هوشیاری و یا فوت بیمارار باید -

 ود.اطالع رسانی شرزیدنت ارشد کشیک در جریان قرار گیرد و بر حسب شرایط به اتند مسئول انکال 

بجز موارد خاص و شرایط اورژانس دستورات تلفنی جهت بیماران به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد  -

و باید دستیار بر بالین بیمار حضور یابد و پس از بررسی شرایط موارد را در پرونده ثبت نمایند و 

اعت و تاریخ و امضای و مهر دستورات در پرونده خوانا با ذکر س .دستورات الزم را مکتوب نماید

 .دستیار باشد

 در کشیک ها فقط دستیار ارشد کشیک مجاز به تماس با اساتید انکال می باشد.-

دستیار ارشد کشیک موظف است عالوه بر وظایف مشخص شده، درخواست اخذ پذیرش بیمار از  -

تان مانند وجود تخت مراکز درمانی مختلف اعم از خصوصی و دولتی را با توجه به شرایط بیمارس

و امکان انتقال بیمار و هم چنین درخواست مشاورۀ سایر گروه ها را به بهترین شکل  ICUخالی 

 .مدیریت کند

  کلینیک ویزیت قبل عمل:دروظایف دستیار بیهوشی 

 حضور به موقع در درمانگاه-

 رعایت حقوق بیماران از نظر زمان بندی ویزیت -

و درخواست آزمایشات قبلی بیمار و  و سوابق بیماری و مصرف داروها قیق شرح حال بالینیاخذ د -

 بررسی دقیق آنها

 سمع دقیق قلب و ریه و گرفتن فشار خوناز جمله معاینه فیزیکی  -

رفع ابهامات و نگرانی های و پاسخ به سواالت در جهت اختصاص دادن زمان کافی به بیماران  -

 ایشان

رسی های پاراکلینیک ضروری که به اداره ایمن تر بیمار در عمل درخواست آزمایشات الزم و بر –

 جراحی کمک می کند. 

 تست های ازمایشگاهی و سایر بررسی های پاراکلینیک، اجتناب از درخواست مشاوره ها-

تحمیل هزینه های بی مورد بر بیمار و بیمارستان و نیز به تعویق افتادن جهت اجتناب از  غیرضروری

 عمل جراحی

ارجح در پاره ایی شرایط از جهت انتخاب روش بیهوشی  ایجاد اگاهی برای بیمار اطالع رسانی -

 و .... جمله ارجحیت بیهوشی نخاعی بر جنرال در سزارین

پیچیدگی عمل،  وشرایط جسمانی پرخطر و بیماری های همراه از جمله سن باال  ان بابیمار مورددر  -

جهت حفظ ایمنی بیمار را در اتاق عمل حین عمل و نیز بعد عمل امکانات مورد نیاز دستیار باید 

بعد  CCUبرای مثال نیاز به  برآورد نماید و در صورتیکه آن مورد فراتر از امکانات بیمارستان باشد
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، جهت تصمیم گیری صحیح و حفظ ایمنی بیمار عمل و یا حضور متخصص قلب و عروق حین عمل 

  مشاوره نماید.آن بخش با اتند مسئول و دستیار ارشد 

اقدام به تکمیل برگه استاندارد ویزیت قبل عمل براساس اطالعات بدست آمده از بیمار و ثبت نام و -

 امضای خود در برگه بیهوشی.

در صورتی که بیمار به دلیل نحوه گویش و عدم توانایی برقراری ارتباط با بیمار به دلیل زبان و یا  -

قادر به برقراری ارتباط در جهت کسب اطالعات از بیمار الزامی می لهجه خاص، حضور فردی که 

باشد. عدم بررسی دقیق بیمار و شرح حال ناکافی به دلیل عدم همکاری بیمار به هیچ وجه قابل پذیرش 

 .و توجیه نمی باشد

 

 

 

 :ICUوظایف دستیار در چرخش  

 
 

 

 صبح  7:30ساعت  ICUحضور در بخش -

   سیر پیشرفت بیماریویزیت بیماران و ثبت _

(Progressive note)  به صورت ساختارمند شاملSubjective, Objective, Assessment, 

Plan 

با جزئیات، تشخیص بدو ورود، سیر درمان، آزمایشات،  ICUبیماران بستری در بخش کلیه شناخت  _

 عاینه بالینینتایج پاراکلینیک و وضعیت فعلی، نکات ارزشمند در م

 .ICUشرکت در راندها و کالس های آنالین برگزار شده از جانب اساتید  -

 . وستمیئه انجام تراکلتحت نظر اساتید از جم ICUمشارکت در انجام پروسیجرهای ویژه  -

 ICU در پایان دورۀ چرخش معرفی بیماران به ویژه موارد خاص به دستیاران جدید -

 درد:  چرخشوظایف دستیاران در

بیماران درد حاد و درد مزمن تحت نظارت اساتید و ثبت  و معاینه حضور در کلینیک درد و ویزیت-

 اطالعات بیمار در پرونده
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حضور در بخش خصوصی در صورت صالحدید استاد مربوطه جهت شرکت و مشاهدۀ مداخالت 

 در کیس های اموزشی غیرتهاجمی آموزشی در کنترل درد

 

 
 

  پروسیجرهای خارج اتاق عمل:مورد وظایف دستیاران در 

 براساس برنامه ریزی انجام شدهدر بخش حضور به موقع 

 قلب و ریه دقیق بررسی پروندۀ بیماران و اخذ شرح حال و معاینه 

 انتخاب مناسب ترین روش سدیشن و بی دردی با توجه به پروسیجر 

 مداخالت الزم و به موقع در صورت نیاز کنترل عالئم حیاتی بیمار در طول انجام پروسیجر 

 تعامل مناسب با گروه درمانی مقابل 

  وظایف دستیاران در چرخش داخلی:

 حضور به موقع در بخش با هماهنگی رئیس بخش مربوطه

 شرکت در برنامه های آموزشی برگزار شده توسط گروه مربوطه 

 حضور به موقع در درمانگاه ها و مشارکت فعال در ویزیت بیماران 

 بررسی پرونده بیماران، رویت آزمایشات و سایر تست های تشخیصی و مشارکت در تفسیر بالینی  

 

  شرایط استفاده از مرخصی:

ه استفاددستیاران می توانند با توجه به نیاز خود از مرخصی های استحقاقی، استعالجی و زایمان 

نمایند هر دستیار می تواند با هماهنگی رئیس بخش مربوطه و دستیار ارشد آن چرخش و با تعیین 

 روز مرخصی استحقاقی خود استفاده کند . 5/2جانشین ماهانه از 

در ماه های امتحان های جامع اخذ مرخصی استعالجی حتماً با هماهنگی مدیر برنامه دستیاری و - 

 س بخش و با بررسی ضرورت انجام می گیرددستیار ارشد و رئی

در صورتیکه دستیار نیاز به مرخصی اضطراری داشته باشد در صورت اخذ رضایت دستیار - 

 جانشین و تعیین زمان جبران کشیک با هماهنگی رئیس بخش انجام می گیرد.
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 پایان نامه و طرح تحقیقاتی: 

 پذیرشجهت اساتید یک براساس ظرفیت قانونی دستیاری، دستیاران سال  ماه اول سال اول 6پس از 

هر یک به استاد مربوطه معرفی می گردد. تا با نظر استاد راهنما و مشاور که به ،پایان نامه دستیار 

انتخاب استاد راهنما انجام میشود، عنوانی انتخاب میشود. با توجه به اهمیت و نوع آوری موضوع 

تحقیق و حجم کار انتخاب عنوان برای پایان نامه دستیاری می تواند در قالب انواع مطالعات تجربی و 

تحلیلی( باشد. پس از تصویب عنوان پایان نامه در شورای پژوهشی گروه و  -اهده ایی )توصیفیمش

تأیید مدیر گروه، پروپزال مربوطه در شورای پژوهشی دانشکده و کمیته اخالق طرح و بررسی می 

شود و در صورت تأیید معاونت محترم پژوهشی و دریافت کد اخالق دستیار شروع به جمع اوری 

ها مینماید.عالوه بر پایان نامه که جز وظایف دستیار و از ملزومات فارغ التحصیلی وی می  نمونه

باشد برای هر یک از دستیاران یک طرح تحقیقاتی نیز تعریف می گردد. پایان نامه دستیار با نظر 

 استاد راهنما می تواند در قالب صرفاً پایان نامه و یا طرح پایان نامه انجام شود. 

 اختالفات و شکایات: بررسی

در صورتیکه در کشیک ها بین دستیار و سایر دستیاران و یا پرسنل اختالف نظر ایجاد شود مقتضی  

ست که دستیار ارشد کشیک شرایط را مدیریت کند و از هر گونه مشاجره در محیط اتاق عمل اجتناب 

ی رسانده شود. در صورت نیاز شود. سپس این شکایت به اطالع مدیر گروه و یا مدیر برنامه دستیار

این مسأله در شورای گروه مطرح شده و در مورد آن تصمیم گیری می شود. این شکایات کلیه موارد 

در ارتباط با سایر اساتید گروه و یا سایر گروه های آموزشی و همکاران درمانی را نیز در برمی 

 گیرد.

 پیشنهادات: 

ا در مورد برنامه های آموزشی تئوری و عملی انتقادات و برای دستیاران این امکان فراهم است ت 

پیشنهادات خود را بیان نمایند. موارد مورد نظر دستیاران از طریق دستیار ارشد جهت طرح و بررسی 

 در شورای گروه.  به اطالع مدیر امور دستیاری رسانده می شود. 

فردی و شخصی خود را در رابطه با دستیاران می توانند مشکالت  مشاور و طرح مشکالت دستیاران:

مسائل مالی، مشکالت روحی و روانی، استرس، افسردگی، نگرانی ها، مشکالت ارتباطی را با مدیر 

امور دستیاری، مدیر گروه و یا اساتید مورد اعتمادشان مطرح نمایند. که این امر به عنوان یک مسأله 

 .مهم مورد توجه قرار خواهد گرفت

 

  ساله: 4دستیار بیهوشی در پایان دورۀ انتظار از 

مهارت و دانش الزم را کسب نماید تا بتواند به  تا در طول دوران تحصیل دستیار باید تالش نماید

عنوان عضوی موثر و مستقل از جامعه پزشکی در راستای ارتقای سالمت جامعه عمل نماید. در واقع 

با کسب امتیازات الزم در کلیه مراحل ارزیابی دوره  در صورتیکه دستیار بیهوشی بتواند با موفقیت و

توانایی ایفای نقش تشخیصی، درمانی، مراقبتی، آموزشی پژوهشی   بیهوشی را به پایان برساند باید
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وبه طور خالصه مشاوره ایی و مدیریتی به بهترین شکل را در شرایط کاری مختلف داشته باشد 

 انتظارات زیر از وی قابل تصور است:

توانایی انجام ویزیت قبل از عمل بیماران به شکل صحیح و استاندارد و آماده سازی بیمار برای  - 

 عمل در وضعیت ایده آل 

با در نظر گرفتن شرایط بیمار و امکانات اتاق عمل بهترین و ایمن ترین روش را برای بیهوشی  -

 بیمار انتخاب کند و انجام دهد

 ریکاوری به شکل کامالً پایدار از نظر همودینامیک اداره کندبیمار را در طول عمل و در  -

تسلط کافی مراحل دقیق احیای قلبی ریوی پیشرفته را براساس آخرین گایدالین ها از نظر تئوری و  -

 عملی داشته باشد

 توانایی ادارۀ درد حاد و مزمن بیماران را براساس منابع معتبر مربوطه داشته باشد -

 اور برای سایر رشته هاایفای نقش مش -

 آگاهی کامل از مسائل قانونی ،اصول ایمنی و خطرات حرفه ایی -

 اداره بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه  -
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