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 ... درمانی بهداشتی  خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمان محترم معاون

  معین استاد نامه شیوه موضوع:

 

  با سالم و احترام
علمی و عملی متخصصین با تجربه به منظور بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی و بهره مندي متخصصین زنان از تجربیات 

در کشور و همچنین تسریع در روند درمان مادران باردار، شیوه نامه اجراي برنامه استاد معین در برنامه سالمت مادران 
  ابالغ می گردد.

  شیوه نامه اجراي برنامه استاد معین در برنامه سالمت مادران

بیات علمی و عملی متخصصین با تجربه دانشگاه ها به منظور کاهش مرگ هدف از ایجاد برنامه استاد معین، استفاده از تجر
  مادران و عوارض ناشی از بارداري و زایمان است. 

   استاد معین
و وظیفه حمایت علمی  3و  2متخصص زنان و زایمان و عضوهیات علمی دانشگاه است، مستقر در بیمارستان هاي سطح 

  غیر دولتی شهرستان هاي تابعه خود را به عهده دارد. متخصصین زنان شاغل در مراکز دولتی و 
 بدیهی است همانند سایر مشاوره ها، مسئولیت بیمار مورد مشاوره به عهده پزشک معالج است. -

بدیهی است مسئول فنی و معاون درمان بیمارستان (مبدا و مقصد) موظف به حمایت و اجراي دستورات استاد  -
  معین می باشند.

برنامه استاد معین، رئیس دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي کار به عهده معاون درمان و معاون آموزشی متولی اصلی 
  است.

  چگونگی اجرا
 برنامه زمان بندي شده به صورت ماهانه براي اعضاي هیات علمی تعیین شود. -1

 هرستان نمابر شود.برنامه ماهانه در بیست و پنجم هر ماه براي ماه آتی به تمامی بیمارستان هاي تابعه ش -2

در برنامه ماهانه شماره تماس، شماره نمابر و پست الکترونیکی اساتید معین و سوپروایزر کشیک بیمارستان  -3
 آموزشی درج شود.

 اساتید معین باید در کل زمان تعیین شده در دسترس باشند. -4

ار به استاد معین به عهده مسئولیت برقراري تماس به عهده سوپروایزر کشیک بیمارستان و گزارش وضعیت بیم -5
متخصص زنان است. گزارش ماهانه مشاوره ها توسط سوپروایزر کشیک بیمارستان مبدا به کارشناس درمان 

 داده می شود.
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در پرونده بیمار، نتیجه مشاوره، نام استاد مشاور (معین)، تاریخ و زمان انجام توسط درخواست کننده مشاوره  -6
 ثبت گردد.

 ساتید معین در پایان هر ماه به معاونت درمان دانشگاه ارسال شود.لیست مشاوره هاي ا -7

فروردین ماه) گزارش مشاوره هاي انجام شده را به دفتر  15مهرماه و  15دانشگاه ملزم است هر شش ماه ( -8
 سالمت خانواده و جمعیت اعالم نماید.

 ع داده شود.عدم همکاري اساتید معین می بایست به مدیر گروه زنان هر دانشگاه اطال -9

  میزان مشارکت فعال اعضاي هیئت علمی در برنامه به عنوان امتیاز موظف آموزشی درمانی در ارتقا محسوب خواهد شد.  

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  رونوشت:

  معاون محترم آموزشی کلیھ دانشگاھھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی ...... جھت اقدام الزم  -


