
 معبيوت درمبن

(داوشگبٌ علًم پسشکی گیالن)  

 1: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 

 :سبضيد ثبظزيس                                                                                  (ؾٌَاى ييس قسُ زض دطٍاًِ سأؾيؽ)ًبم زضهبًگبُ 

 :نبَؽ :                                                                                                                            ًكبًي َبهل 

 :قْطؾشبى:                                                        َس هٌطًِ قْطزاضي :                                                   سلهي 
 ظيطظهيي                 ّوُم                   طجًِ اٍل               ؾبيط طجًبر:      هحل اؾشًطاض زضهبًگبُ زض ؾبذشوبى 

            اًشهبؾي                 ذهَني                 ذيطيِ                    سأهيي اخشوبؾي                 قيطُ :               ًَؼ ٍ ًحَُ ازاضُ 

         ذبًن ّب       آيبيبى           :    آيبيبى                  ذبًن ّب                  سؿساز سرز سعضيًبر ٍ دبًؿوبى : سؿساز سرز سحز ًػط ٍ ؾطم زضهبًي  

 

 : سبضيد :                            زاضز                  ًساضز                             قوبضُ :                            هَانًز انَلي 

 :سبضيد :                             زاضز                  ًساضز                             قوبضُ :                       دطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي 

  :سبضيد اؾشجبض دطٍاًِ 

 

 شَط هكرهبر هإؾؽ ثب سَخِ ثِ دطٍاًِ سأؾيؽ 

 :سبضيد اؾشجبض دطٍاًِ :                                             ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هؿئَل نٌي نجح 

 :سبضيد اؾشجبض دطٍاًِ :                                             ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هؿئَل نٌي ؾهط 

 :سبضيد اؾشجبض دطٍاًِ :                                             ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هؿئَل نٌي قت 

 :سبضيد اؾشجبض دطٍاًِ :                                             ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هؿئَل نٌي قت 

 :ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ٍ هسضٌ سحهيلي هسيط زضهبًگبُ 

 

 زاضز         ًساضز:                    ّوُبضي ثب ثيوِ 

 ذسهبر زضهبًي                     سأهيي اخشوبؾي                          ًيطٍّبي هؿلح                    ثبًُْب                          قْطزاضي

 :َويشِ اهساز اهبم                           ؾبيط ثب شَطًبم 

 

 نجح                    ؾهط            نجح ٍ ؾهط             قجبًِ ضٍظي :            ؾبؾبر نؿبليز هٌسضج زض دطٍاًِ سأؾيؽ 

 نجح                    ؾهط            نجح ٍ ؾهط             قجبًِ ضٍظي :                         ؾبؾبر نؿبليز نؿلي زضهبًگبُ 

 

 

 : ؾٌبٍيي ٍ ثركْبي هٌسضج زض دطٍاًِ زضهبًگبُ 

 

 

 

 : اثؿبز سبثلَ :                                                                             سؿساز سبثلَ 

 

 

 :ؾٌبٍيي هٌسضج زض ؾطًؿرِ زضهبًگبُ 

 

 
  

 :شَط َليِ ثركْب ٍ سرههْبي نؿبل زض هدوَؾِ زضهبًگبُ 
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(داوشگبٌ علًم پسشکی گیالن)  

 2: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 

 توضيحات خيز بلي سواالت كلي

    آيب هؿئَل نٌي زض ظهبى ثبظزيس حضَض زاضز ؟- 1

    هي ثبقس؟ (زض هحل دصيطـ  )آيب ثطًبهِ َبض دعقُبى زض ضؤيز زيس ؾوَم - 2

    هي ثبقس؟ (زض هحل دصيطـ )آيب سؿطنِ ّبي هَضز ؾول زض ضؤيز زيس ؾوَم - 3

    آيب سبثلَي هطت دعقُبى ثط ؾط زضة زضهبًگبُ ًهت قسُ اؾز ؟- 4

    آيب نطٍـ قيط هدبظ زاضٍ ثِ ثيوبضاى نَضر هي دصيطز ؟- 5

    آيب زضهبًگبُ ضاُ ذطٍج اضططاضي زاضز؟- 6

ثطاًُبضز ، دبيِ ؾطٍ، ٍؾبيل َبهل احيبء ، )آيب زضهبًگبُ زاضاي آهجَالًؽ ثب سدْيعار الظم - 7

ٍ يب زاضاي يطاضزاز ثب هإؾؿبر سأهيي  (ؾبَكي ، َذؿَل اَؿيػى،ٍؾبيل ههطني هَضز ًيبظ

 آهجَالًؽ هي ثبقس؟

 :شَط ًبم آهجَالًؽ ذهَني ططل يطاضزاز

   

 آيب زضهبًگبُ ثب هطاَع اضائِ ذسهبر ٍ هطايجشْبي ثبليٌي زض هٌعل يطاضزاز ّوُبضي زاضز؟- 8

 :شَط ًبم هطَع ططل يطاضزاز - 

   

 آيب زضهبًگبُ ثب هطاَع اضائِ ذسهبر ٍ هطايجشْبي ثبليٌي زض هٌعل يطاضزاز ّوُبضي زاضز؟- 9

 :شَط ًبم هطَع ططل يطاضزاز- 

   

    (ثب شَط سؿساز)آيب زضهبًگبُ زاضاي ثطاًُبضز هٌبؾت هي ثبقس؟ - 10

    (ثب شَط سؿساز)آيب زضهبًگبُ زاضاي نٌسلي چطذساضهٌبؾت هي ثبقس؟ - 11

    آيب حسايل زٍ ؾطٍيؽ ثْساقشي ثِ سهُيٍ ذبًن ّب ٍ آيبيبى هَخَز اؾز؟- 12

 آيب زض ؾطٍيؽ ّبي ثْساقشي هَاضز شيل ضؾبيز قسُ اؾز؟- 13

 سَْيِ هٌبؾت (الم

 نالـ سبًٍ (ة

 ؾطل ظثبلِ زضثساض دسالي (ج

 خبي نبثَى ٍ نبثَى هبيؽ (ز

 دَقف هٌبؾت َم(ٍ

 دَقف هٌبؾت زيَاض (ُ

 قيط آة ؾطز ٍ گطم (و

 ًػبنز ٍ ثْساقز ؾوَهي (ح

   

    آيب ثطاي سويع َطزى ؾطَح ٍ َم اظ هحلَل ضسؾهًَي ٌٌَسُ هٌبؾت اؾشهبزُ هيگطزز؟- 14

آيب زنؽ دؿوبًسّبي ؾهًَي ٍ قيويبيي ٍ ًٌَ سيع ٍ ثطًسُ ثب ّوبٌّگي قْطزاضي ٍ - 15

 ؾبيط اضگبًْبي شي ضثط ثب ضؾبيز ًُبر ثْساقشي نَضر هي گيطز؟

   

 آيب هحل هٌبؾجي خْز قؿشكَي سي ثب قطايط الظم ٍخَز زاضز؟- 16

 نضبي هؿشًل (الم

 سْيِ هٌبؾت (ة

 ( ؾبًشيوشط ٍ قيط هؿشًل35-40ثب حسايل اضسهبؼ ٌَبضُ )حَضچِ  (ج

 آٍيع سي (ز

  هشط8/1َبقيُبضي سََبض ثب اضسهبؼ  (ُ

 ضؾبيز ثْساقز ٍ ًػبنز ؾوَهي (ٍ

   

    آيب َليِ دٌدطُ ّبي ثبظقَ ثِ نضبي ثبظ زاضاي سَضي ؾيوي ضس ظًگ هي ثبقٌس؟- 17

    آيب دعقُبى ٍ دطؾٌل زضهبًي يًَيهطم هٌبؾت زاضًس؟- 18
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 3: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 

 توضيحات نذارد دارد ساختار فيشيكي

     ( هشط هطثؽ40حسايل )نضبي ؾبلي اًشػبض - 1

    ( ؾبًشي هشط18 ؾبًشي هٌط ٍ 30 ؾبًشي هشط ٍ 120ثِ سطسيت ) طَل ٍ ؾطو ٍ اضسهبؼ هٌبؾت –دلِ ثب دبگطز - 2

     ( هشط60/2حسايل )اضسهبؼ ؾًم هٌبؾت - 3

    دلِ زاضي حهبظ هٌبؾت- 4

    (زض نَضسيُِ اضسهبؼ طجًبر ثيف اظ ؾِ هشط اظ ّوُم ثبقس ضطٍضي اؾز )آؾبًؿَض - 5

    اسبو هرهَل اؾشطاحز دعقٍ- 6

    (اًجبض سويع)اًجبض سدْيعار ٍ ٍؾبيل ههطني - 7

    هحل دبضٌ ثطاًُبضز ٍ نٌسلي چطذساض- 8

    ضذشُي دطؾٌل- 9

    (ثب هبقيي لجبؾكَيي)اًجبض َثيم - 10

    (ثب اخبو گبظ ٍ يرچبل )آثساض ذبًِ ثب قطايط ثْساقشي هٌبؾت- 11

    ثبيگبًي- 12

    اسبيٍ ظثبلِ - 13

    
 توضيحات نذارد دارد تأسيسات

    ؾيؿشن گطم ٌٌَسُ هٌبؾت ثب شَط ًَؼ آى- 1

    ؾيؿشن ذٌٍ ٌٌَسُ هٌبؾت ثب شَط ًَؼ آى- 2

    لَلِ َكي آة گطم- 3

    (ثب شَط ًَؼ ؾيؿشن)ؾيؿشن اطهبء حطيى - 4

 َذؿَل اطهبء حطيى ثِ سؿساز َبني- 5
 ضًگ اؾشبًساضز (الم

 سبضيد ؾبضغ هٌبؾت (ة

 آهَظـ ًحَُ اؾشهبزُ (ج

   

    ثطو اضططاضي- 6

    ؾيؿشن زنؽ نبضالة هٌبؾت- 7

    ؾيؿشن ثطو َكي زاذل َبض- 8

    آثؿطزَي ثطيي هؿشًط زض ؾبلي اًشػبض - 9

 
 توضيحات خيز بلي (CPR)اتاق احياء قلبي و ريوي  (الف

 هشط هطثؽ ٍ زض نَضر اقشطاٌ 3×4ثب حسايل  ) زاضاي نضبي هؿشًل هي ثبقس ؟ CPRآيب اسبو - 1

 ( هشط هطثؽ نضب ضؾبيز قسُ ثبقس16نضبيي ثب اسبو ؾول ؾطدبئي حسايل 
   

    آيب اسبو احيبء يلجي ٍ ضيَي زض اثشساي زضهبًگبُ ٍايؽ اؾز؟- 2

    ٍخَز زاضز؟  نضبي َبني خْز اؾشًطاض سدْيعار ٍ گطزـ ثطاًُبضز CPRآيب زض اسبو - 3

    آيب َم ٍ زيَاضّب يبثل قؿشكَ هي ثبقس؟- 4

    آيب اسبو ًَض َبني زاضز؟- 5

    آيب سَْيِ اسبو َبني هي ثبقس؟- 6

 ٍخَز زؾشكَيي ثب قطايط الظم- 7
 آة گطم ٍ ؾطز (الم

 نبثَى هبيؽ (ة
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 4: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 
   هشط هطثؽ1×5/1َبقيُبضي ثب اثؿبز  (ج
    آيب انَل ًػبنز ٍ ثْساقز ؾوَهي ضؾبيز هي گطزز؟- 8

    آيب ؾطل ّبي ظثبلِ هٌبؾت ٍ زضة زاض ٍ دسالي هي ثبقس؟- 9

    آيب اظ َيؿِ ظثبلِ ظضز ضًگ هًبٍم خْز زنؽ ظثبلِ ّبي ؾهًَي اؾشهبزُ هي گطزز؟- 10

 چطخ ضٍاى 4 ؾبًشي هشط زاضاي اؾشحُبم هٌبؾت ٍ 75-90اضسهبؼ )آيب سرز هَخَز هٌبؾت اؾز ؟ - 11

 (ثب يبثليز ثبثز قسى
   

    آيب سرز هَخَز زاضاي هلحهِ سويع ٍ ؾهيس ضًگ هي ثبقس؟- 12

 آيب سدْيعار الظم هطبثى ليؿز هَخَز هي ثبقس؟- 13
 CPRسرز  (الم

 (ٍ ثب چؿز ليس ، ًَاض ٍ غل) الُشطٍ قٌَ  (ة

 (ٍ ثب سرشِ قٌَ ٍ َذؿَل اَؿيػى اذشهبني) سطالي اٍضغاًؽ  (ج

 : ٍؾبيل احيبء 

 (ثعضگؿبل ٍ اطهبل ثب ضاثط اَؿيػى)آهجَثگ  -

 الضًگَؾَُح ثب سيكِ ّبي هرشلم -

 لَلِ سطاقِ ٍ ايطٍي زض ؾبيعّبي هرشلم -

 َبًُكي -

اؾُبلخ ٍيي ، آًػيََز ، اًَاؼ ؾطًگ ٍ ؾط ؾَظى ، چؿت ضس حؿبؾيز ٍ ييچي ، : - ٍؾبيز ههطني 

اًَاؼ ًد ثريِ ، دگ دبًؿوبى ، ؾز اؾوبل  (نَلي ، ًالسَى،هؿسُ)زؾشُف اؾشطيل ٍ قيط اؾشطيل ، اًَاؼ ؾٌسّب 

 خطاحي ََچٍ، سيف ثيؿشَضي ، ثشبزيي ، چؿت ظذن

 ثط اؾبؼ ليؿز ههَة: زاضٍّبي اٍضغاًؽ 

 دبيِ ؾطم (ز

 ًگبسَؾَُح (ُ

 (زض نَانل اؾشهبزُ قيكِ ؾبَكي َبهالً ذكٍ ٍ سويع ًگْساضي قَز) ؾبَكي  (ٍ

 اَؿيػى(م

 گَقي نكبض ؾٌح اطهبل ٍ ثعضگؿبل ٍ چطاـ يَُ ٍ سطهَهشط (ى

 

   

    آيب ليؿز زاضٍّبي اٍضغاًؽ ّوطاُ ثب زضج سبضيد اًًضبء ٍ سؿساز زاضٍّب هَخَز اؾز؟- 14

    آيب سدْيعار نَو آهبزُ َبض هي ثبقٌس؟- 15

    آيب دطؾٌل آهبزگي ٍ آقٌبيي َبهل خْز َبض ثب ٍؾبيل ٍ سدْيعار ضا زاضًس؟- 16

    آيب زاضٍ ٍ ٍؾبيل ههطني سبضيد گصقشِ هَخَز اؾز؟- 17

     اسبو ؾول ؾطدبئي هَخَز اؾز؟19آيب َذؿَل اَؿيػى ثب قطايط ييس قسُ زض ثٌس - 18

 
 توضيحات خيز بلي اتاق عمل سزپايي (ب

 هشطهطثؽ ٍ زض 3×4ثب حسايل )آيب نضبي هؿشًل خْز اسبو ؾول ؾطدبيي ٍخَز زاضز ؟- 1

  هشط هطثؽ نضب ضؾبيز قسُ ثبقس؟ 16 حسايل CPRنَضر اقشطاٌ نضبئي ثب اسبو 

   

    آيب َم اسبو ؾٌگ يب ؾطاهيٍ اؾز؟- 2

     ؾبًشي هشط َبقي ٍ سب ظيط ؾًم ضًگ يبثل قؿشكَ اؾز؟180آيب زيَاضّب سب ؾًم ٍ يب - 3

    آيب ؾيٌٍ هٌبؾت خْز قؿشكَي زؾز ٍخَز زاضز؟- 4

    آيب ؾيٌٍ هدعا خْز قؿشكَي اثعاض زض ًػط گطنشِ قسُ اؾز؟- 5

    زض نَضر ٍخَز دٌدطُ زض اسبو ؾول آيب ثبثز ٍ قيط هشحطٌ هي ثبقس؟- 6

    آيب َوس يب يهؿِ اي خْز ًگْساضي ٍؾبيل اؾشطيل زض ًػط گطنشِ قسُ اؾز؟- 7

    هَخَز اؾز؟ (سطخيحبً ؾيبلشيٍ)آيب چطاـ هؿبيٌِ - 8
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 5: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 

    آيب انَل ثْساقز ٍ ًػبنز ؾوَهي ضؾبيز هي گطزز؟- 9

حسايل زاضاي يٍ قُي ٍ يبثليز ثبال ثطًسُ ٍ دبئيي )آيب سرز هَخَز ًبؾت اؾز؟ - 10

 (آٍضًسُ

   

    آيب سرز زاضاي هلحهِ سويع هي ثبقس؟- 11

    آيب ؾطل ظثبلِ هٌبؾت ٍ زضثساض ٍ دسالي هَخَز اؾز؟- 12

آيب اظ َيؿِ ظثبلِ ظضز ضًگ هًبٍم خْز خوؽ آٍضي ظثبلِ ّبي ؾهًَي اؾشهبزُ هي - 13

 گطزز؟

   

    آيب ًَض هٌبؾت ٍ َبني اؾز؟- 14

    آيب سَْيِ هٌبؾت ٍ َبني اؾز؟- 15

    آيب ضٍـ نحيح زض ًگْساضي ٍ اؾشهبزُ هحلَل ّبي اؾشطيل ضؾبيز هي گطزز؟- 16

    هَخَز اؾز؟ (سدْيعار ٍ زاضٍ هطبثى ليؿز ههَة)آيب ٍؾبيل َبهل احيبء - 17

    آيب ؾبَكي ؾبلن ٍ آهبزُ َبض هي ثبقس؟- 18

 آيب َذؿَل اَؿيػى ثب قطايط شيل ٍ آهبزُ َبض هَخَز اؾز؟- 19
 ضًگ اؾشبًساضز (الم

 لَلِ ّبي ضاثط اَؿيػًي (ة

 هبًَهشط ؾبلن (ج

 (زاضاي ظًديط ٍ چطخ)حهبظ هٌبؾت (ز

 دَقف هٌبؾت هبؾٍ (ٍ

 50نكبض حدوي ثيكشط اظ  (ُ

   

    آيب انَل ٍضٍز ٍ ذطٍج ضؾبيز هي گطزز؟- 20

 آيب انَل دُيٌگ ٍ اؾشطيليعاؾيَى ضؾبيز هي گطزز؟- 21
 زٍ اليِ ثَزى دَقف دُْب (الم

 ثجز ًبضيد اؾشطاليعاؾيَى (ة

 (ًَاض چؿت اسََالٍ)اؾشهبزُ اظ اًسيُبسَض سكريهي گطٍُ يٍ  (ج

 هٌبؾت ثَزى قطايط ثؿشِ ثٌسي گبظّب (ٍ

 قؿشكَ ٍ ثطؾبغ هٌبؾت اثعاض (ُ

 ٍخَز اثعاض ؾبلن ٍ هٌبؾت (ى

   

    آيب هكرهبر ٍ گعاضـ ايساهبر اًدبم قسُ زض ذهَل هطاخؿيي ثجز هي گطزز؟- 22

    آيب اؾوبل خطاحي قيط هدبظ زض زضهبًگبُ اًدبم هي قَز؟- 23

 
 توضيحات خيز بلي تشريقات و پانسمان (ج

زض  )آيب هحلَل سعضيًبر ٍ دبًؿوبى ؾالٍُ ثط ؾطم زضهبًي ثِ سهُيٍ ذبًن ّب ٍ آيبيبى هَخَز اؾز؟- 1

 (نَضر اقشطاٌ نضْبيي ثب ٍاحس زيگط شَط گطزز
   

     ؾبًشي هشط َبقيُبضي قسُ اؾز؟180آيب زيَاضّب ثب اضسهبؼ - 2
    آيب َم يبثل قؿشكَ هي ثبقس؟- 3
    آيب سرز هَخَز هٌبؾت اؾز؟- 4
    آيب سرز ّبي زاضاي هلحهِ سويع ٍ ؾهيس ضًگ هي ثبقس؟- 5
     هشط هطثؽ هَخَز اؾز؟1×5/1آيب زؾشكَيي ثب آة ؾطز ٍ گطم ، نبثَى هبيؽ ٍ َبقيُبضي ثِ اثؿبز - 6
    آيب ؾيٌٍ هدعا خْز قؿشكَي اثعاض زض ًػط گطنشِ قسُ اؾز؟- 7
آيب ظثبلِ ّبي سيع ٍ ثطًسُ ثطَض هدعا زض غطٍل خوؽ آٍضي ثب ثطچؿت ّكساض زٌّسُ ايوي - 8

(SAFETY BOX)خوؽ آٍضي هي گطزز؟  
   



 معبيوت درمبن

(داوشگبٌ علًم پسشکی گیالن)  

 6: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 

    آيب ضٍـ نحيح زض ًگْساضي ٍ اؾشهبزُ هحلَل ّبي اؾشطيل ضؾبيز هي گطزز؟- 9
    آيب زاضٍ ٍ ٍؾبيل ههطني اظ ًػط سبضيد ههطل ٌَشطل هي گطزًس؟- 10
    آيب ؾطل ّبي ظثبلِ زضثساض ٍ دسالي هٌبؾت هي ثبقٌس؟- 11
    آيب اظ َيؿِ ظثبلِ ظضز ضًگ هًبٍم خْز خوؽ آٍضي ظثبلِ ّبي ؾهًَي اؾشهبزُ هي گطزز؟- 12

    آيب انَل ثْساقز ٍ ًػبنز ؾوَهي ضؾبيز هي گطزز؟- 13
    آيب ًَض ٍ سَْيِ هٌبؾت ٍ َبني اؾز؟- 14
ضؾبيز هي  (اظ ًػط نضب ٍ ًيطٍي اًؿبًي)آيب آئيي ًبهِ اًطجبو اهَض دعقُي ثب هَاظيي قطؼ هًسؼ- 15

 گطزز؟
   

     ٍاَؿيٌِ قسُ اًس؟Bآيب دطؾٌل ًؿجز ثِ ٍيطٍؼ ّذبسيز - 16
    آيب سعضيًبر ثب ضٍيز ًؿرِ دعقٍ نَضر هي گيطز؟- 17
    آيب اظ الُل طجي اؾشهبزُ هي گطزز؟- 18
 آيب هكرهبر هطاخؿيي ثطَض َبهل زض ٍاحس سعضيًبر ثجز هي گطزز؟- 19

 ًبم       ًبم ذبًَازگي      ًَؼ زاضٍ         نطز سعضيى ٌٌَسُ         ططيًِ سعضيى

  دعقٍ سدَيع ٌٌَسُ                   سبضيد ٍ قيهز َبضي                ؾلز ثيوبضي

   

 
 توضيحات خيز بلي (تحت نظز- بستزي موقت)سزم درماني  (د

    آيب اسبو ؾطم زضهبًي ثب ثؿٌطي هَيز ثِ سهُيٍ ذبًن ّب ٍ آيبيبى هَخَز اؾز؟- 1
    آيب َم ٍ زيَاضّب يبثل قؿشكَ هي ثبقٌس؟- 2
    ( ؾبًشي هشط ثب اؾشحُبم الظم75-90اضسهبؼ )آيب سرز ّبي هَخَز هٌبؾت اؾز؟ - 3
    آيب سرز ّب زاضاي هلحهِ سويع ٍ ؾهيس ضًگ هي ثبقٌس؟- 4
     هشط هطثؽ هَخَز اؾز؟1× 5/1آيب زؾشكَيي ثب آة ؾطز ٍ گطم ، نبثَى هبيؽ ٍ َبقيُبضي ثِ اثؿبز - 5
    آيب ظثبلِ زاى زضثساض ٍ دسالي ٍخَز زاضز؟- 6
    آيب اظ َيؿِ ظثبلِ ظضز ضًگ هًبٍم خْز خوؽ آٍضي ظثبلِ ّبي ؾهًَي اؾشهبزُ هي گطزز؟- 7
    آيب انَل ثْساقز ٍ ًػبنز ؾوَهي ضؾبيز هي گطزز؟- 8
    آيب ؾطم سطادي ثب ضؤيز ًؿرِ دعقُي ٍ سأييس دعقٍ زضهبًگبُ نَضر هي گيطز؟- 9
    ثط ضٍي ؾطم الهبو گطزز؟ (سبضيد ، ؾبؾز ٍ ًَؼ ؾطم ، زاضٍي سعضيًي)آيب هكرهبر َبهل - 10
    آيب َذؿَل اَؿيػى ثب قطايط الظم ٍ آهبزُ َبض هَخَز اؾز؟- 11
    آيب نضبي ثيي ثيوبضاى ثهَضر هٌبؾت خساؾبظي قسُ اؾز؟- 12

 
 توضيحات خيز بلي CSRاتاق استزيليشاسيون  (هـ

    (زض نَضر اقشطاٌ نضبيي ثب ٍاحس زيگط شَط گطزز)آيب نضبي هؿشًل هَخَز اؾز؟ - 1
     زاضاي َم قَي هي ثبقس؟CSRآيب اسبو - 2
    آيب زيَاضّب سب ؾًم َبقيُبضي هي ثبقس؟ - 3
    آيب َم يبثل قؿشكَ هي ثبقس؟- 4
    آيب ًَض هٌبؾت ٍ َبني اؾز؟- 5
    آيب سَْيِ هٌبؾت ٍ َبني اؾز؟- 6
    آيب انَل ثْساقز ٍ ًػبنز ؾوَهي ضؾبيز - 7
    آيب دطؾٌل ثب ًحَُ دُيٌگ ٍؾبيل ٍَبض ثب زؾشگبُ اسَ َالٍ آقٌبيي زاضًس؟-8
    +آيب اظ ضٍقْبي هٌبؾت ثِ هٌػَض دبيف نطآيٌس اؾشطيليعاؾيَى ؾز ّب زض اسَ َالٍ اؾشهبزُ هيگطزز؟- 9



 معبيوت درمبن

(داوشگبٌ علًم پسشکی گیالن)  

 7: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 

 :شَط ًَؼ ضٍـ-

 :شَط ًَؼ زؾشگبُ اسَ َالٍ- 

 آيب ؾيٌٍ هدعا خْز قؿشكَي اثعاض ٍخَز زاضز؟- 10

 ثهَضر هطَعي ،سؿجيِ ؾيٌٍ هدعُ خْز CSRزض نَضر هَخَز ًجَزى ؾيٌٍ قؿشكَي اثعاض )

ثركْبي ظًبى ٍهبهبئي -  ٍاحس سعضيًبر دبًؿوبى–قؿشكَي اثعاض ؾالٍُ ثط زؾشكَئي زض اسبو ؾول ؾطدبئي 

 (ٍزًساى دعقُي العاهي اؾز

   

    آيب ؾطل ظثبلِ هٌبؾت زضثساض ٍدسالي هَخَز هيجبقس؟- 11
    آيب اظ َيؿِ ظضز ضًگ هًبٍم خْز خوؽ آٍضي ظثبلِ ؾهًَي اؾشهبزُ هيگطزز؟- 12

 
 توضيحات خيز بلي اتاق  هاي معاينه  (و

    ( ؾبًشيوشط ثب اؾشحُبم الظم75-90اضسهبؼ )آيب  سرز هؿبيٌِ هٌبؾت زض َيليٌُْب ٍخَز زاضز؟ - 1
    آيب هحل اؾشًطاض سرز هؿبيٌِ هٌبؾت اؾز؟- 2
    آيب سحز هؿبيٌِ زاضاي هلحهِ سويع ٍؾهيس ضًگ هيجبقس؟- 3
    آيب اسبيْبي هؿبيٌِ زاضاي زؾشكَئي ثب قطايط هٌبؾت هيجبقٌس؟-4
    آيب ظثبلِ زاًْبي زضثساض ثب َيؿِ ظثبلِ هٌبؾت  هَخَزهي ثبقس؟-5
گَقي ، نكبض ؾٌح، )آيب اسبيْبي هؿبيشِ ثب سَخِ ثِ ًَؼ سرهم زاضاي ٍؾبيل هؿبيٌِ اذشهبني ؾالٍُ ثط-6

 هيجبقٌس؟ (آثؿالًگ ،سطهَهشط، اسَؾَُح، ًگبسَؾَُح
   

    آيب انَل ثْساقز ًٍػبنز ضؾبيز هيگطزز؟- 7
آيب سدْيعار هَضز ًيبظ احيبء يلجي زض ايي اسبو هؿشًط گطزيسُ  (زض نَضر نؿبل ثَزى اسبو سؿز ٍضظـ)- 8

 اؾز؟
   

 هطايجشْبي هسيطيز 25زض نَضر نؿبل ثَزى اسبو آًسٍؾَُدي آيب قطايط هَضز ًػط زض اطالؾيِ قوبضُ - 9

اظ ًػط نضب، اؾشهبزُ اظ ضٍقْبي هشبقت خْز ضس ؾهئٌي ًوَزى زؾشگبّْبي آًسٍؾَُدي ٍضوبئن )قسُ 

 ضؾبيز هيگطزز؟ (آى ثُبضگيطي انَل ايوٌي ٍحهبغشي زض حيي َبض سَؾط دطؾٌل شيطثط 

   

 

 توضيحات خيز بلي بخص سنان  ومامائي  (ض

    آيب اثؿبز اسبو هبهبيي هٌبؾت اؾز؟- 1
    آيب ًَض هٌبؾت ٍَبني اؾز؟- 2
    آيب سَْيِ هٌبؾت ٍَبني اؾز؟- 3
    آيبزيَاضّب يبثل قؿشكَ هيجبقس؟- 4
    آيب َم يبثل قؿشكَ هيجبقس؟- 5
    آيب انَل ثْساقز ًٍػبنز ؾوَهي ضؾبيز هيگطزز؟- 6
 هشط ؾطو هشط هطثؽ 5/1هشط اضسهبؼ 1آيب زؾشكَيي ثب آة ؾطز ٍگطم ، نبثَى هبيؽ ٍَبقيُبضي ثِ اثؿبز - 7

 هَخَز هيجبقس؟
   

    آيب سرز هؿبيٌِ زض اسبو هبهبئي هٌبؾت اؾز؟- 8
    آيب سرز هؿبيٌِ زاضاي هلحهِ ؾهيس ضًگ هيجبقس؟- 9
    آيب ؾيٌٍ هدعا خْز قؿشكَيي اثعاض آلَزُ هَخَز هيجبقس؟- 10
    آيب ؾطل ظثبلِ زضثساض دسالي ٍخَز زاضز؟- 11
    .آيب اظ َيؿِ ظثبلِ ظضز ضًگ هًبٍم خْز خوؽ آٍضي ظثبلِ ّبي ؾهًَي اؾشهبزُ هيگطزز- 12
    آيب ًحَُ ًگْساضي اؾذُلَهْبي ههطل قسُ هٌبؾت ٍانَلي هيجبقس؟- 13
    (الظم اؾز حطين ثيوبض حهع گطزز)آيب هحل اؾشًطاض سرز غيٌَُلَغي هٌبؾت هيجبقس؟- 14
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(داوشگبٌ علًم پسشکی گیالن)  

 8: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 

    آيب ضٍيِ هكوؿي سرز غيٌَُلَغي هٌبؾت هيجبقس؟-15
    آيب ظثبلِ  زاى هدعا ثب َيؿِ ظضز ضًگ هًبٍم ظيط سرز غيٌَُلَغي هَخَز اؾز؟-16
    آيب سرز غيٌَُلَغي زاضا هلحهِ سويع ٍَبقص گطال هيجبقس؟- 17
  اظ قطايط الظم ثطذَضزاض هيجبقس؟N2Oآيب زضنَضر ٍخَز َذؿَل - 18

 (آثي)ضًگ اؾشبًساضز  (الم

 حهبظ هٌبؾت (ة

 هحل آٍيع دطٍ ح نطيع (ج

   

    آيب خْز اؾشطيليعاؾيَى اثعاض هبهبئي اظ اسَ َالٍ اؾشهبزُ هيگطزز؟-19
    آيب ٍؾبيل هؿبيٌِ ثهَضر سٍ ديح اؾشطيل هيگطزًس؟- 20
 آيب انَل اؾشطيليعاؾيَى ضؾبيز هيگطزز؟- 21

 ثجز سبضيد اؾشطيل (الم

 (ًَاض چؿت اسََالٍ)اؾشهبزُ اظ اًسيُبسَض سكريهي گطٍُ يٍ  (ة

 ثجز هكرهبر(ج

 قؿشكَ ٍثطؾبغ هٌبؾت(ز

 اثعاض ؾبلن ٍهٌبؾت  (ٍ

 دگْب ثب دَقف زٍ اليِ(ُ

   

    اؾشهبزُ هيگطزز؟ (السُؽ )آيب خْز هؿبيٌِ ظًبى اظ زؾشُف - 22

 
 توضيحات خيز بلي بايگاني وپذيزش (ح

 آيب هؿئَل ٍاحس دصيطـ ٍثبيگبًي  زاضاي هسضٌ سحهيلي هساضٌ دعقُي هيجبقس؟-1

 .زض قيط ايي نَضر ؾٌَاى هسضٌ سحهيلي ييس گطزز
   

    آيب اؾبهي َليِ هطاخؿيي زض ٍاحس دصيطـ ثهَضر َلي ثجز هيگطزز؟- 2
 آيب هكرهبر هطاخؿيي ثطَض َبهل ثجز هيگطزز؟- 3

 ؾي(ًبم ذبًَازگي                                        ج(ًبم                           ة(الم

 آزضؼ( سبضيد                                                   ُ( هحل هطاخؿِ                ٍ (ز

   

ذالنِ اي اظ قطح حبل ثيوبض ، زؾشَض ّبي دعقُي ، ًَؼ )آيب ثطاي ثيوبضاى دطًٍسُ دعقُي قبهل - 4

 سكُيل هيگطزز؟ (هؿبلدبر، سبضيد هطاخؿِ
   

    آيب ؾَاثى دعقُي ثيوبضاى حسايل ثهَضر انَلي اظ ًػط ثبيگبًي ٍثبظيبنز ًگْساضي  هيكَز؟- 5
    آيب دطًٍسُ ّبي ثيوبضاى حسايل اظ دٌح ؾبل ديف سب ٌََى ثهَضر يبثل زؾشطؼ هَخَز اؾز؟- 6
اضائِ  (ثب اهضبي هؿئَل نٌي يب دعقٍ هؿبلح )آيب ٌّگبم سطذيم ثيوبضاى ثطگِ نَضسحؿبة هبلي - 7

 هيگطزز؟
   

 آيب ثيوبضاى اظ ًحَُ  اضائِ ذسهبر زضهبًي ٍثطذَضز دطؾٌل ضضبيز زاضًس؟- 8

 حسايل ثب ؾِ ثيوبض ههبحجِ گطزز
   

 آيب سؿطنِ ّبي ههَة ٍظاضر هشجَؼ ضؾبيز هيگطزز؟- 9

 :شَط هَاضز ؾسم  ضؾبيز سؿطنِ

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 9: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 

 :هيبًگيي آهبض هطاخؿيي زض ضٍظ ثِ سهُيٍ

 

                                                                                                            سعضيًبر

 

                                                                                                           دبًؿوبى

 

                                                                                                         ٍيعيز

 

                                                                                                           ًَاض يلت

 

                                                                                              اؾوبل خطاحي ََچٍ

 

                                                                                                       احيبء يلجي ضيَي

 

                                                             

                                                  سحز ًػط
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 10: صفحٍ  فرم ببزديذ از  درمبوگبٌ

 

 پسشکبن يپیراپسشکبن شبغل در درمبوگبٌ

شُرستبن مجبز  وبم يوبم خبوًادگی رديف

 (مطببق پرياوٍ)

تبريخ اعتببر 

 پرياوٍ

مذرك  تخصص

تحصیلی 

 پیراپسشکبن

ريزَب 

يسبعبت 

 فعبلیت

عضً َیئت 

 علمی

سببقٍ كبر 

درايه 

 درمبوگبٌ

 مالحظبت

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 آيب زضّط ًَثز َبضي يٍ ًهط َبضقٌبؼ يب َبضزاى دطؾشبضي ٍيٍ ًهط ذسهشُبض ؾالٍُ ثط ؾبيط دطؾٌل دطؾشبضي ثب ضؾبيز ططح اًطجبو حضَض زاضز؟

 

 .چىبوچٍ درمبوگبٌ خیريٍ میببشذ ، ركر اسبمی َیئت امىب السامی است


