خشتێ پوستێن ڤاال بو وهرگرتنا نوژدارا ل نیشتهجێ دێرین ل دهزگهوێن ساخلهمیێ ل پارێزگهوا دووك
ژ

بهش

دهزگهوێ ساخلهمیێ

پوستێن ڤاال
٤

ب كوردى

ب ئینگلیزی

١

نيژداریا واوارواتنێ

Trauma & emergency medicine

نهخيشخانا تهنگاڤیا یا فێركرنێ  -دويك

٢

نهخيشیێن ئافرهت و زاروكبيونێ

Obstetrics & gynecology

نهخيشخانا ئافرهت و زاروكبيونێ  -دويك

٣

نهخيشیێن ئافرهت و زاروكبيونێ

Obstetrics & gynecology

رێڤهبهریا ساخلهمیا زاخي

٤

نهخيشیێن ئافرهت و زاروكبيونێ

Obstetrics & gynecology

رێڤهبهریا ساخلهمیا ئاكرێ

٥

نهخيشیێن دل و وناڤ

Internal medicine

نهخيشخانا ئازادی یا فێركرنێ

٦

نهخيشیێن دل و وناڤ

Internal medicine

رێڤهبهریا ساخلهمیا زاخي

٧

نهخيشیێن دل و وناڤ

Internal medicine

رێڤهبهریا ساخلهمیا ئاكرێ

٨

نهخيشیێن زاروكا

Pediatrics

نهخيشخانا ویڤی یا زاروكا

٩

نهخيشیێن زاروكا

Pediatrics

رێڤهبهریا ساخلهمیا زاخي

١٠

نهخيشیێن زاروكا

Pediatrics

رێڤهبهریا ساخلهمیا ئاكرێ

١١

نشتهرگهریا گشتً

General surgery

نهخيشخانا ئازادی یا فێركرنێ

١٢

نشتهرگهریا گشتً

General surgery

رێڤهبهریا ساخلهمیا زاخي

١٣

نشتهرگهریا گشتً

General surgery

رێڤهبهریا ساخلهمیا ئاكرێ

١٤

نشتهرگهریا چاڤا

Ophthalmology

نهخيشخانا دويك یا چاڤا

١٥

نشتهرگهریا دڤن و كيھ و كهپ

ENT surgery

نهخيشخانا ئازادی یا فێركرنێ

١٦

بێىيشكرنێ

Anesthesia

نهخيشخانا ئازادی یا فێركرنێ

١٧

بێىيشكرنێ

Anesthesia

نهخيشخانا تهنگاڤیا یا فێركرنێ  -دويك

١٨

بێىيشكرنێ

Anesthesia

نهخيشخانا ئافرهت و زاروكبيونێ  -دويك

١٩

بێىيشكرنێ

Anesthesia

رێڤهبهریا ساخلهمیا زاخي

٢٠

بێىيشكرنێ

Anesthesia

رێڤهبهریا ساخلهمیا ئاكرێ

٢١

نشتهرگهریا زاروكا

Pediatric surgery

سهنتهرێ نشتهرگهریا زاروكا  -دويك

٢٢

نشتهرگهریا وهستً و شكهستنێ

Orthopedic surgery

نهخيشخانا تهنگاڤیا یا فێركرنێ  -دويك

٢٣

نشتهرگهریا وهستً و شكهستنێ

Orthopedic surgery

رێڤهبهریا ساخلهمیا زاخي

٢٤

نشتهرگهریا وهستً و شكهستنێ

Orthopedic surgery

رێڤهبهریا ساخلهمیا ئاكرێ

٢٥

نشتهرگهریا سيتن و جيانكاریێ

Burn & reconstructive surgery

نهخيشخانا سيتن و نشتهرگهریا جيانكاریێ

٢٦

نشتهرگهریا میشك و دهمارا

Neurosurgery

نهخيشخانا تهنگاڤیا یا فێركرنێ  -دويك

٢٧

نشتهرگهریا میشك و دهمارا

Neurosurgery

رێڤهبهریا ساخلهمیا زاخي

٢٨

نيژداریا داد

Forensic medicine

رێڤهبهریا نيژداریا داد

٢٩

نهخيشیێن دهروونی یێن زاروكا

Child psychiatry

سهنتهرێ نهخيشیێن دهروونی

1

٨

٣
٢

٦
٢
٢

٦
٢
٢

٧

٣
٢
٢
٢

٣
٣
٣
٢
٢
٢
٤

٢
٢
٢
٤

٢
١

٢

تايىرێماكوردستاهێ–عیراق 


حكومى
تاساخلىمیێ 

وه 
زاره

میاپارێزگىياديوك 


ریاگشتىیاساخلى
رێڤى 
بى


بىشێپالنداهان 


ساخلىمیێیێنمروڤی

دهرێن
يوباپالنداهاهاژێ 



رگرتواهوژدارالهیشتىجێدێرین 

هدیاپێشبرگیێلسى 
روه


وخالبى
وهرگرتوێ
مىرجێنپێشكێشكرهێو 


.1

یێٌِاتیَُدیارلرندهیستاپْستێٌڤاال.

دێِێتُلرن

رپْستێٌٍیضتُجیادێریٌ


پضتترگیهسُ

.2

ةُریا گضتٓ یا ساروُيیا پارێزگُِا وهك یێٌ زاٍمْیێ یان
يیضُیێ رێڤُ 

پێتڤیُ ٍْژدارێٌ ٍُ يیاللێ ُِ


ٍسةٌبٍاڤُرولا


سادڤێتپاةُ
وُِ 
روه
ێضمێشةمُن 

زگُِێرْپ
ةْوٍێژده 


االرێَُ
ٍڤیسارهل

تُلادی ،
زاره 
وه 


رجوراهێٌٍیضتُجێدێریٌ.


يیيُ

ُِ
.3

ت.
بتَێةمُ 

سێةُصا

یُپێضمێضمی
ُِ 
ٍْژدارهلێياف 

ُِر


.4

ةٍُسیێ
یُت ةْ ٍْژدارێٌ سێ ساهێٌ رزيُتا ِژيارتی ُِةیت ل ُِرێًا لْردستاٍێ و ياوێ پوُ 
وهُ 
ئُ 


.5

روهسا
لُت تا يێژوویا دووياِیك روژا پێضمێضمرٍێ و ُِ 
واوٍُ 

ةٍُسیێ تُ
دارازیێٌ ٍْژدارێٌ ياوێ پوُ 

تُواولرةیتتادوياِیكروژاپێضمێضمرٍێ.


نتايێژوویادووياِیكروژاپێضمێضمرٍێدێِێَُ


واولُ

جێرْالتُ

جێرْالیێٌياوێٍیضتُ

ٍْژدارێٌٍیضتُ

ةٍُسةیتو
رٍْژدارێپوُ 

تئُ 
گُ
ورْپێضمێشةمُ 


رپرسێرْیێراستُ

ةْوٍاةُ

لێالریَُ
رگرتٌهێبيُ 
رجُ


وه

جێرْالةیت.وپێساچْوندێددارازیاداِێتُ لرن


رٍْژدارێٍیضتُ
جێئُ 
گُ


رولێٍْژدارێٌٍیضتُ

یێسُ

رهزوریا
ودیارلرٍاگرٍگیاُِ 

ةْوٍاپْستێٌڤاالدةُصێدارازلری

ِێٌساروُيیێ  
وُِ

یپێتڤیێٌده 
زگُ


هگْره

ژالیێهێژٍاراوێژلاریڤُ.

جێدێریٌلةُصێدارازلری


ةْوٍاٍْژدارێٌٍیضتُ

ُِ

رجُلێ
نبيُ 


صێةێّْصمرٍێةمُ

واولرةيتدصێٌپێضمێضٓةُ
ٍْژدارێٌٍیضتُجێرْاليێٌلْساهُ 
كتُ

.6
ةْوٍێژسُرولێٍْژدارێٌ


ٍساالریَُ
ةٍُسوصاهزا)وپُ 
سُ
رگرتَاٍْژدارێٌپوُ 


پضتٓوه
پْستێڤاالُِةيت(


سٍُسالارلرٍاویل
وپُ 
دگُل 
رێدهزگُِێهێ 

ێڤُ 
ةُ
روهساژر 
رياگضتٓياساروُييێوُِ 

جێلرێڤُ 
ةُ

ٍیضتُ

رگُریێ).
توزارولتْوٍێ،وٍضتُ 


دلوَِاڤ،زارولا،ئافره
ةُصێٌ(


رێگُِانوصیاٍسٍا

يێپێتڤیةْسُ 
ٍتُ


ٍسیتمرنلده
صێدلوَِاڤادێِێَُ 
تُ

ٌهُ 
ةُ
وهرگرت 
ٍْژدارێٌدِێَُ 

.7

رْصیێٌصُلرێ،لويَیما


،لویَیماٍُ
ٍجُصێرێ
رْصیێٌةُ 


رێٍُ
رْصیێٌلْهجیسما،سُ 
ٍتُ


رێٍُ
ٍْژداری،سُ 
ٍتُ


رْصیێٌلْيادهياراژةوێ


صێٍُ

ما،ةُ
صێٍُرْصیێٌلْهجیس


ٍاسێ،ةُ

َگٓوُِ
تمارىياٍُرْصيێٌسی


صيره
جێدێریٌلةُصێٍاڤتری.


ٍْژدارێٍیضتُ
جّێٌدییێٌدهستَیضاٍمریةْ


ٍتُرێژیٌیێ
يێپێتڤیةْسُ 


ٍسیتمرنلده
رْصیێٌزارولادێِێَُ 
تُ


صێٍُ
رگرتٌهُ 
ةُ

ٍْژدارێٌدِێَُ 
وه

.8
ٍْژدارێٍیضتُجێدێریٌل

جّێٌدییێٌدهستَیضاٍمریةْ

ٍجُصێرازارولاژةوێ
رْصیێٌرْیَێوةُ 


ٍُ
ةُصێٍاڤتری.

.9

پێضمێضیراٍسٍاةاالةمُتهسویفرێًَایا،هێبتَێلوێپسپْریاهێ

یُ 
رگرتٌيافُِ 

ٍْژدارێدِێتُ  
وه


رگرتٌلٍیضتُجێدێریٌ.

ِاتیُ 
وه


مُتَێ
تُدانپضتیچاڤپێ 
دهرووٍیدێِێ 
ٍُرْصیێٌ 
لةُصێ 
ضتُجێدێریٌ 
وهرگرتَێلٍی 
 .10ةریارادوياِیمییا 
دهرووٍیدا.
ٍُرْصیێٌ 
ژٍُیُلاپسپْردةْارێ 
تُلرنژالیێهێ 
دگُللاٍسیسادِێ 
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ترازیُلْ:


توتێسادیارةمُ
هیَُلایاساییپێضمێش 
ةمُ
ةُ 
 .11
رێهێلاردلُت؛

رْصزاٍێیانسُ 
ٍتُ


جێمرٍاٍاياٍُ

ژةْجێتُ
لارةمُت



رهداٍێٌ ٍُرْصا (تْرێٌ) سپێسێ و ئیڤاری و
تًٍُس ةمُت د سُ 
ةُصساریێ و ِاریماریا ٍْژدارێ تایتُ 
 
سُرلرٍا ٍُرْصزا و یُلێٌ دیتر ل
رڤُ یێٌ چاره 
يُلێ دی یێ پێتڤی و ل لویَیمێٌ ده 
ُِرده 

ةْجێتُجێمرٍا

ةمُت
تًٍُس 
ارێتایتُ 

ٍسوُِروهساِاریماریمرٍاٍْژد

رێٌتایتُ 
تًُ

وسُ 
ٍتُ

رْصزاٍُ 


ٍُ

سُریێ
جێمرٍارێًَایێٌچاره 


سادویڤچْوٍاجێتُ
رْصاوُِروه


دانةٍُْ
ریادِێتُ 

توچارهسُ


صیره
تًٍُس؛
رێٌتایتُ 

وسُ 
ٍتُ

رْصزاٍُ


رازایدالٍُ

رْصێٌرازایوٍُ

یێٌٍُ

دیارلرندةاده
یێٌدِێَُ


سُریێ؛
 راةیتبدولیْيَتمرٍاٍیضاٍێٌلویَیمیوچاره 

يارزگالرٍاژیاٍاٍُرْصی

ٍگاڤیێبيُ 
ره


تێٌتُ

ستپێمیویاپێتڤییاخاهُ
سُرلرٍاده
بچاره 

 راةیت 
تًٍُس؛
ِسارلرٍاٍْژدارێتایتُ 


لئاگُ

يێپێتڤیدگُ

هسه

ةرٍالارێٍْژدارێٍیضتُجێرْالوپُرستارا؛


ٍگاٍسنوپێضڤُ
بُِ 
هسُ

 راةیت

سُریێ و ئٍُجايێٌ پضمَیَێٌ تاقیگُِێ و تیضمێ یێٌ ٍُرْصی دگُل
 راةیت ب دویڤچْوٍا چاره 

تًٍُس ب ئُ ٍجايان و دویڤچْوٍا تْيارلرٍا پێزاٍیَێٌ ٍْژداری هسُر فْريا
ئاگُِسارلرٍا ٍْژدارێ تایتُ 

ٍُرْصا؛


رْصیولٍْتروهمرٍاٍُرْصیێٌ


تیاٍُ
سُ 
اليُ
رپُرصتیمرٍاپاقژیاجّێصْهیوچاڤسیریا 
 راةیتبسُ 
گروجْدالرٍاةُريایمێٌٍْژداری؛


ڤُ

سُریێ ل دویف
رُِڤمرٍا ٍُرْصا ةْ ُِر لریارهلا ٍْژداری یان چاره 
رپُرصتیمرن و ةُ 
 راةیت ب سُ 
رێًَایێٌٍْژدارێچارهسُر؛


رْصزاٍُ و

رهلێ ( )Grand Tourدٍاڤ ٍُرْصا دا ل قاتێٌ ٍُ
ةُصساریێ ةمُت د گُریاٍێٌ سُ 
  
سادواٍُگْتَێورْهێٌفێرةْوٍیدا؛

ٍسوُِ 
روه

رێٌتایتُ 
تًُ

سُ 
ٍتُ


رُِڤیا
ةْونوةُ 


ساُِ
ةْوٍادهريانوپێتڤیێٌٍْژداریُِروه


ژةْدویڤچْوٍاُِ
واملارةمُت 

ةُ 
رده
  
ايیرێٌٍْژداریلجّێهێلاردلُت؛

لارلرٍائ

تگْزاریلجّێهێلاردلُت؛


رستاری،لارگیریورزيُ

ٍسێٌپُ

رصتیمرٍالاريُ
 راةیتبسُ 
رپُ

رُِڤمری ژ الیێ
هگٍُايێٌ يرٍێ پضتٓ دهوايا فُريی ل دویڤ رضتٓ ةُ 
رُِڤمرٍا ةُ 
ةُرپرسُ د ةُ 
  
رُِڤمرٍاراپْرتاٍْژدارییاداد؛
رْصزاٍێوةُ 


لارگیریاٍُ

یةاژێریدِْكپضتیبدوياِیكئیَاٍاٍیضتُجێدێریٌ

زایێٌده 
رڤُ

هسُر 
قُ
داةُصمرن 
تُ 
یُةّێ 
ئاياده 


رڤُیةاژێراةٍْْژدارا
تمرٍێلده 


دیارلرێةْرزيُ
چارساالژةوێئُوياوێ

ةْياوێٍُ لێًترژ( )٤


واوةمُن؛ 


رراٍسٍاةاالتُ
ئُ 
گُ


وهرگرتٌل
راٍسٍاةاالةمُتهسویف رێًَایا ،هێ بتَێ لوێ پسپْریا هێ ِاتیُ  

يافُِیُ پێضمێضی 


ضتُجێدێریٌ؛
ٍی 

یێٌدىیێٌدِێَُرێمزستٌ

ڤُلْهیَێٌزاٍستٓو
كرْةُشدچااللیێٌزاٍستٓو 

یێةمُت 
وه

ةُصسار
 
يیێیێهێلاردلُت؛


ِێساروُ
ژالیێدهزگُ


ٍتُرێ
 پێگیریێ ةمُت ب دهوام ورضتێٌ دِێتُ رێمزستٌ ژ الیێ لارگیریا ٍُرْصزاٍێ یان سُ 
دِێتُراسپاردن؛

رلارهلێدییێبيٌ

ڤُ 
وُِ
تًٍُس 
تایتُ 


بٍْةُداریاوياٍارْلجّێلارى؛

یێةمُت

 پێگیر
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زایُلا
رقُ 
ةاژێرێدِْكو ُِ 

ٍتُرێٌدىل 
وسُ 

ٍسیتمرٍێةٍُْرْصزاٍُ 


رضتێتُ
یێةمُت ب

 پێگیر
دياوێٍێضتُجێدێریٌويُصقمرٍێدا؛

پێتڤٓ

 راةیت ب تْيارلرٍا لْدێ ٍُرْصێ هسُر فْريا ٍُرْصی هسویف سیستُيێ ( International
)Classification of Diseases ICD-10؛

ٍتُرێ
راسپاردنژالیێلارگیریاٍُرْصزاٍێیانسُ 

دِێَُ

ةُصسارةیتدهێژٍێٌجْراوجْریێٌلْپێ
 
جێڤُ.


رولێٍْژدارێٌٍیضتُ

صییانسُ

رولێةُ
تًٍُسیانسُ
تایتُ 

ِاتیَُ دیارلرن د (اهمراس

ئُرلێٌ دی یێٌ ٍْژدارێ ٍیضتُجێ دێریٌ یێٌ 
جێتُجێمرٍا  

 راةیت ب 
االرصاديهوطتيباهًقيىاالقسمةْساال)٥١٠٢؛

هْهصیَیتووی
بُِ 

یٍُیضتُجێدێریٌیاوی
ِادِْكيافُِ 


يیاپارێزگُ

ریاگضتٓیاساروُ
رێڤُ 
ةُ


ٍگاٍسٍادِێتُ

دئاستێپێتڤٓةْوهسویفُِ 
هسُ

ویٍُ

گُرلاری
رێئُ 


یێةُ
ڤُةْلارێوی
بزڤریَیتُ 

ڤُ .
لرنژالیێٍْژدارێٌپسپْر 

یاٍْژدارادێهسویفراهتٍُسیاهزْارێةیت(لْێراال ١٠٠سهد رال ).

 .12پێضتێرگ

پضتیزێسهلرٍێ(٠١رال) :

ياددێئێمێًٍ:رادهرچْوٍێ
أ.

ًٍرهةْدهرچْویێٌ
ًٍرهدێِێَُزێسهلرنهسُرًٍرادهرچْوٍێ( ٠١
ةْدهرچْویێٌُِرێًالْردستاٍێ 

ًٍرهةْدهرچْویێٌزاٍمْيێٌدىيێٌلْردستاٍێ).
زاٍمْيادِْلێ ٠١،

ةُریا پالن داٍان ةمُت لْ پێزاٍیٌ هسور (ساال
رێڤُ 
ب .دڤێت ٍْژدار ةاوهرٍايا دهرچْوٍێ پێضمێضی  
سٍُس یان ةاوهرٍايُ پێضمێش ٍُلر یان
پُ 
گُر  
دهرچْوٍێ و ًٍرا دهرچْوٍێ) تێسا ةٌ .تێتیَی ئُ 

لِێتُلرنلًٍْرادهرچْوٍێ


رىدگُ
رهده
دێوهساسُ 

ِاتتَُدیارلرن

ڤپێزاٍیَُ

پێضمێضمرةێلْ 
ئُ

()٢١يُ .

يیێدسێساهێٌچْویێپضتٓياوێٍیضتُجێرْال(٠١رال) :


گْهیَێٌساروُ
ياددێدووێ :
ڤُ
أ.

لْهُرێئێمێةیت(:)First author
ڤُ 
گُرٍْژدار 
ئُ 


ریاگضتٓیاساروُيیا

لْهیَێٌزاٍستٓلرێڤُ 
ةُ


ٍسلرنژالیێِْةاڤُ
پُ 
سُ
لْهیٌِاتتیتُ 


دڤێتڤُ

ڤُلْهیَێ.
ِادِْكپێشدهستپێمرٍا 


پارێزگُ

ةُریا پالن داٍان ژ ةْ
 دڤێت ئٍُجايێٌ ڤُلْهیَی ب راپْرتُلا زاٍستٓ ةّێتُ پێضمێضمرن ةْ رێڤُ 
لرندگْڤارێٌةاوهرپێمرى( )Peer review journalژةْ

ةُ 
الڤُ
یانِاتتیتُ  

وهرگرتَا( )٠سێراال

وهرگرتَا()٢پێَجراال.


هُرێدووێيانسٓيێةيت(:)Second or third author
ڤُلْ 
گُرٍْژدار 
ب .ئُ 

ریاگضتٓیاساروُيیا

رێڤُ 
ةُ
ڤُلْهیَێٌزاٍستٓل 
پُسٍُسلرنژالیێِْةا 
ڤُلْهيٌِاتتيتُ 
 دڤێت 
ستپێمرٍاڤُلْهیَێ.

پارێزگُِادِْكپێشده


ةُریا پالن داٍان ژ ةْ
 دڤێت ئٍُجايێٌ ڤُلْهیَی ب راپْرتُلا زاٍستٓ ةّێتُ پێضمێضمرن ةْ رێڤُ 
دگْڤارێٌةاوهرپێمرى( )Peer review journalژةْ

الڤُلرن
ةُ 
یانِاتتیتُ  

وهرگرتَا( )٠ئێك رال

وهرگرتَا()٥دووراال.


زێسهلرن.
لةیت،چێرالةٍْاِێَُ 


رێچارێوپێُّ
رٍْژدارڤُ 
لْهُ

ج .ئُ 
گُ
يیێِاتیُداٍان .

راالةًٍْرێٌڤُلْهیَێٌس 
اروُ

قفێدهھ


سُ
د.
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اليٍُێلێى٠٠١روژدالْ
ةٍُسیێةْياوێٍُلێًترژساهُلێ(ب 
پوُ 
گُِێهێلارلرىل 
ياددێسیێ:دويراتياةَ 
ٍیضتُجيارْال–(تالْیێ ١٠راال) :

ةّێتُِژيارتٌئێكسال)پضتێياوێ


لێساروُيیێ

ياملرةیتژةَگُ 
ُِ


ٍسیێتُ
گِْاستَێلرةیتپێشساالپوُ 
ةُ


لێدارازاڤُ

رٍْژداره

ُِ
أ.
لێةوَسترةْئێمێدىدگروةێٌٍزيتربراالهسویفپْهیَاهزْارێدیار،راهێٌوىةَگُِێ


دگروةُ
بلارئیَانودێِێَُ

گِْاستٌدێِێَُ 

هێِاتیُ  
ڤُ

ِژيارتٌوبتَێراهێٌجّێتازه 

دویرٍاِێَُ 


لُس دارازا
ڤُ ةْ وێ چٍُسێ یُ  
ئُ 
ةْویُ ( 

ةٍُسیێ ل جّێ تازه 
ِژيارتٌ لْ ل دهستپێما پوُ 
يامةمُت).


ریساالرْتُ
لُ 
تةُ
گِْاستَێٍُ 


ڤُ

ُِیڤا و هسویڤ دا دارازا
لارلریُ ةْ ياوێ دهھ  

ٍْژدارهلی ل ةَگُِێ ساروُيیێ دیَارتُ 

ةْ ًٍْوٍُ 

كصُِیسيدًسصاهحةْتی؛ئێكرالدێةْ


ٍساصارێدِْكوه
ُِلیلٍا 
ڤُ
ةْةَگُ 

گِْاستَێلریُ


ڤُ

ِاتیَُ داٍان .ئاٍمْ ئُو دهھ

ِێتُ ِژيارتٌ ژ ةُرلْ ئێك رال ةْ ةَگُِێٌ ساروُيیێ ل صارێ دِْك 

همْلةَگُِێ

ةٍْاِێَُِژيارتٌلْلوێرێةْویُ 
ةُ

يیێدیَارتُ


ِێساروُ

واملریٌلةَگُ

یڤێٌده

ُِ
يدًسصاهحةْتیةْیُ.

ساروُيیا


يیێدگروةُلێٍزيترةْئێمێدىدگروةێٌ


لێساروُ
گِْاستَێلرژةَگُ 
ُِ


رٍْژداریدارازاڤُ
ئُ 
گُ
ب .
یڤێٌدهواملرىلوێرێ


ِژيارتٌهسویڤژياراُِ
ِێدگروپێٍزيتردێِێَُ


ةوَستربراال،راهێٌةَگُ

دێةِْێَُِژيارتٌ.

وهسویڤداراهێٌجّێتازه


ِێساروُيیێياٍگێشلْسێ


یڤاژةَگُ
گِْاستَێلرپضتیٍُھ  
ُِ


لێدارازاڤُ

ٍْژداره
ةًٍْْوٍُ 


رالةِْاتیَُداٍاندپْهیَمرٍێداول

ُِصت
يیێدیرههْكلْ 


ِێساروُ

داٍانةْةَگُ
رالةِْاتیَُ

ژراالِاتیُ داٍانةْ

یڤێٌدى.دڤیخاهُتیدا )٪٥٢(،

ردهوامدلارىداةْياوێسێ  
ُِ
وێرێژىةُ 


ُِیڤاوُِروهسا()٪٥٢
رٍُھ  
رايتُ 


ِژيارتٌةُ
دێِێَُ

ِێساروُيیێياٍگێش

ساهُلالارلرٍێل  
ةَگُ

رايتُرسێ


ِژيارتٌةُ
هْكدێِێَُ 


يیێدیره

ِێساروُ
داٍانةْساهُلالارلرٍێل  
ةَگُ

راالِاتیُ 

ژ

ُِیڤا .


سزایُلێ ،و

رجْره 

گُرێُِ
گِْاستٌژئُ 

ٍْژداراٍاگرێتیێٌِاتیَُ  
ڤُ

ج .ةرگا(ب) ژياددێچار ژ وان 
گِْاستَێدێِێتُِژيارتٌ.


يیێیێپێضٌڤُ

ِێساروُ

راهێٌةَگُ

هسُر
ِادِْكِاتیَُ پْهیَمرن 


يیاپارێزگُ

ریاگضتٓیاساروُ
ربرێڤُ 
ةُ


يیێیێٌسُ

ِێٌساروُ

ةَگُ
د.
خُفتگروةابڤێصێْێهزْارێدیار:


 گروةێأ–ئێكرال

رِوسان،ةارزان،صُِیسان،رتات،


تیٌ،دِْك،سُ
ِێٌٍاڤٍُساصارێدِْكوهك 
يُ

لُرتێدِْك( 
ةَگُ


ياهتا ،قازى يدًس ،ةّسیَان ٠٠ ،ئادار ،زاٍمْ ،صَسورا ،چالسازیا يُزٍا ،جالسازیا ئافرهت و سَێال،

ب.س.ئُڤروستی) .

صُِیسيدًسصاهحةْتیٍ،زارلێ)،لُرتێسًێن(


 گروةێب–دوورال

زاویتُ،لْرا،

ٍاِی،صاریا،لُيپادويیز)،لُرتێياٍگێش(


دوةان،گْالن،ئاصتی،تُ
لُرتێسًێن(

ةاگێرا)

 گروةێت–سێرال

ةاعُدرێ) .
لُرتێصێزان( 
،لُرتێسًێن(ةاتێن،راٍمێ) ،
لُرتێياٍگێش(ياٍگێش) 


 گروةێج–چاررال
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،لُرتێ
زایێ) 
ٍساقُ 

وةَگُِێٌدیل  
ٍاڤُ

ررلاٍُ،رْصزاٍُ 

لُرتێئالرێ(ئازادی،يیرخاج،ئالرێ/

راةْر،دهالل،ةارزانلزارٍْْ،روز،

،،لُرتێزارْ(

زایێ)
ٍساقُ 


رْصزاٍێٌٍاڤُ

ةْتانٍُ،
ئايیسیێ(
وةَگُِێٌ

ٍُرْصزاٍُ
ةُر ،
تومُ 
هزوین،ئُخًسێراٍێ،صێذسُعیسپێران،رزگارى ،

گْيرگااةراِیىا

ئُتروش)
،لُرتێصێزان( 
ٍساقُزایێ) 

دیل 
ٍاڤُ

صُشرال
 گروةێد– 

لچٓ،ئاراس،چره)،

سروك،لُ 
هُ

،لُرتێصێزان(قُ
،ةايُرٍێ) 


قسش،سرسَگ،گاره
لُرتێئايیسیێ(

دهرلار)
لُرتێزارْ( 


 گروةێھ–ُِصترال

رههْك ،چُياٍمێ) ،لُرتێ زارْ (ةاتیڤا ،دیرهةْون)،
لُرتێ ئايیسیێ (ِێتیت ،سیریێ ،صێالدزێ،دێ 

،لُرتێئالرێ(ةجێن،گردسیٌ).
ش،رازر،روڤیا،ئْيُرسیَا) 

رده 
ره
ةُ 
رهش( 
رده 
رتیةُ 


لُ

دهھرال
 گروةێو– 

لُهُك،
رهش ( 
رده 
لُرتێ ئايیسیێ (ن .روزاٍا ل لاٍی ياسێ) ،لُرتێ زارْ (ةێگْڤا) ،لُرتی ةُ 

،لُرتێئالرێ(دیَارتُ).
دارهتْو) 


پْهیَمرنبڤێرالێضُلێ .

لارى،دێِێتُ

ڤیتُ
بلُ 

لێساروُيیێتازه

رةَگُ 
ُِ

 
ُِ

ةٍُسیێ
زگُِێٌ دی پضتٓ ياوێ پوُ 
ياددێ چار :رزيُتمرن ل ةَگُِێٌ چاڤسیریا ساروُيیا دهستپێمٓ و ده 
(پضتٓ٠٦٢روژا)(تالْیێ ٢٢راال) :
أ.

لێٍُ لێًترژ( )٠٨١روژاپضتٓ

يیێةْياوه 
یُ


ِێٌساروُ

رلارىلةَگُ

وامةْهسُ
رٍْژدارةُ 
رده

ئُ 
گُ


ةٍُسیێبدوياِیکِاتتیت(ئاٍمْ٢٤٢روژدهواملرةیتژدەستپێکاياوێپوُةٍُسیێ)راهێٌ
ياوێپوُ 


دێةِْێَُِژيارتٌبڤیصێْێهزْارێ:

زێسه


ِیهێلارلریدێِێتُِژيارتٌ.


رراٍمرنةْویةَگُ
ژراالِاتیُ 
تُ

یڤُلێ)٪٠١(،
ةُِْرُِ 



رێُِر

لێةوَستربراالژئُ 
گُ

لێٍزيتربراالةْةَگُ 
ُِ

گِْاستٌژةَگُ 
ُِ

رٍْژدارِاتتیتُ  
ڤُ

ئُ 
گُ
ب .
رىدیاردێِێَُ

تپێِاتیُ داندةرگا(أ) ژياددێپێَج  
هسُ


یێٌئیضاره
سزایُلێ ،راهێٌزێسه 

جْره 

ِێبٍزيتربراالپێشڤُگِْاستَێ.


رةَاغێوێةَگُ

ِژيارتٌهسُ

رێُِر

لێٍزيتربراالژئُ 
گُ

لێةوَستربراالةْةَگُ 
ُِ

گِْاستٌژةَگُ 
ُِ

رٍْژدارِاتتیتُ  
ڤُ

ئُ 
گُ
ج .
رىدیاردێِێَُ

تپێِاتیُ داندةرگا(أ) ژياددێپێَج  
هسُ


یێٌئیضاره
سزایُلێ،راهێٌزێسه 

جْره 

ِێبٍزيتربراالپضتٓڤُگِْاستَێ.


رةَاغێوێةَگُ

ِژيارتٌهسُ

ُِیڤیان( )٥٦رالُِ،رچێژ
قفِاتیُ داٍانةِْژيارتَاراهێٌزێسه هسویفياددێپێَج  )٠٦(:


سُ
د.
ڤانسُقفازیترِات .


ساروُييێ یێٌ گضتٓ (يیری) ل پارێزگُِا

زگُِێٌ 
رْصزاٍُ و ده 

رزيُتا ٍیضتُجێ رْال ل ٍُ

ياددێ پێَج :
دِْك(تالْیێ٥٤راال) :
أ.

ِێٌساروُيیێیێٌ گضتٓ

ودهزگُ
رْصزاٍُ  


جێرْاللٍُ

كٍْژدارێٍیضتُ

لالاریوه
رُِ 
یڤُ
ُِ 
ةْ 

رالدێِێتُِژيارتٌ.

گُِادِْك)٠(،
(يیری)لپارێز 

جێرْالِاتیُداٍان.


قفێةیستوچارراالةًٍْرێٌٍیضتُ
ب .
سُ

دهرچْوٍاٍڤیسارا
لُمروژا 
یُ 
ُِرژيێژوویا 
ساهێٌچْویپضتٓياوێٍیضتُجێرْال 

صُش:سزال()٠
ياددێ 
ٍسٍاپْستێٌٍیضتُجێدێریٌ :

راگُ 
ُِ
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أ.

زیرێساروُيیێ)٢(،پێَجرالژلْیگضتٓیێراالدێ


رێگضتٓووه
الیێرێڤُ 
ةُ

رسزايُلێژ


ةُِْ
ِێَُلێًمرن.


ِێٌساروُيیێیێٌگضتٓ

يیێودهزگُ


رتێٌساروُ

ریولُ
رێٌرێڤُ 
ةُ

رێڤُ 
ةُ
رسزايُلێژالیێ  


ةُِْ
ب.
یێراالدێِێَُلێًمرن .

(يیری))٠(،سێرالژلْیگضتٓ

رێسزایاچێسُقفٍیٌَ.

ژئُ 
گُ
ج .لێًمرٍاراال 

هگٍُايێٌپێتڤییێٌهزْارێپێضمێضمرةٌ:
ةُ 
 .13

بٍڤیسارهلافُريی؛

پُسٍُساةُرپرسێراستُورْ(الرىٍُةْون)


أ.

ضتُجێدێریٌ؛ 
فْرياژياره(-٠أ)یادارازلرٍاپێضمێضمرٍێةٍْی 

ب.

سٍُسلری ژ الیێ
ضتُجێ دێریٌ و یا پُ 
هسُر ئُرلێٌ ٍی 
زايٍُسیێ  
ره 
ژياره ( – ٥أ) یا  

ةُهێَا یاسایی 
ج .فْريا  
ةُصێیاسایی؛ 


دلُن(ژالیێٍْژدارێڤُ
ضتُجێدێریٌ 
تُتبزاٍیاریێٌٍْژدارێٌپێضمێضمیٍی 
ژياره(- ٠أ)یاتای 

د .فْريا
تُپرلرن) 
ةّێ 

ةُریا
سٍُسلری ةیت ژ الیێ رێڤُ 
رُِفمری وپُ 
راژهی و یا ةُ 
تُت ب پْرتُی  
ژياره ( - ٤أ) یا تای 

ه .فْريا 
تُپرلرن؛
ةُریاگضتٓڤُةّێ 
لارگیریلٍاڤٍُسارێڤُ 

رچْوٍێِاتتیتُدیارلرن؛


رچْوٍێژلْهیژاپزیضمیلْتێساسالوًٍراده

رٍاياده
لْپیُكژ 
ةاوه

و.

ٍسیێهسُر

ٍڤیسارێٌره 
زايُ

رىڤُ یان 


پێضمێضمُ
یێٌڤُلْهیَیٌزاٍستٓيێٌِاتيَُ ئٍُجايسانژ اليێ 


داٍُ
ز.
لْهیَێٌزاٍستٓلپارێزگُِادِْكةُِْر


وصتێڤُ

ٍسیاهێژٍاره
دگُلٍڤیساراره 
زايُ
ڤُلْهیَا  
الڤُلرٍا  
ةُ 




لْهیَُلێ.


ڤُ
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الوقدهـــــــــــت
أًها الزنٌــــــل
أًحها الزنٌـــلت

وأنتتتتت م طتتتتتعووة ا تتتتتتة استتتتت الملم المستتتتتتءولية والميتتتتت دة تتتتت أدا دورلتتتتتم و واجتتتتتتتلم
اإلنستتتت ن النتيتتتتي تتتت متتتتديم العتتتتدم ل الطتيتتتتة والعالجيتتتتة والول ئيتتتتة وال ميفيتتتتة ألتنتتتت
شعتلم و وطنلم العظيم ومح رتة المرض أينم يلوة وحي م يلوة .
عننتتتتت ننتتتتت تتتتتتية أيتتتتتديلم لتتتتتاا التتتتتدليي التتتتتات ي نتتتتتمة تعتتتتتض المع ومتتتتت ل و الستتتتتي ل ل
وال ع يمتتت ل الصتتت درة متتتة دائتتترة األمتتتور الفنيتتتة ليلتتتوة عيتتتر اتتتوة ومرشتتتد للتتتم تتت أدا
مهتتت ملم و واجتتتت لم اليوميتتتة الممتتتررة تتت لطتتت ر المتتت نوة وال ع يمتتت ل وتمتتت ينتتتمة حملتتتم
وحتتتك المتتتواطة ام تتتية انستتت ف دة منتتته ول نتتت متتتة تتتتعنلم س ستتت لموة متتت تتتت ل زمالئلتتتم
ولعتتتتوانلم متتتتة من ستتتتت مءسستتتت ن الصتتتتحية تتتت عدمتتتتة المتتتتواطة اللتتتتريم وتمتتتت ينتتتتمة
مديم عدمة امنة و اال جودة ا لية ل مس فيدية مة عدم ل المءسس ل الصحية .
ول لونتتتوا عيتتتر مرجتتت ولتتتدوة حستتتنة لاطتتتت المميمتتتية التتتدوريية والماللتتت ل ال مرينتتتية
والصحية الس ندة والع م ة معلم مءسس لم الصحية.

دائــــــــرة األمــــــور الفنـــــــية
قســـــــــــم العالجيــــــــــة

لعام 2115
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ال وصيــــف الوظيفـــــ :
أولا  :الهعلىناث العانت :
 عنوان الوظٌفة  -:طبٌب ممٌم ألدم .
 مولععععو الوظٌفععععة  -:نشععععلط التععععدمل الطبٌععععة وجععععً يععععدود الد
ضوء تعلٌمل وزا ة المللٌة .

ععععة الوظٌفٌععععة و

ثانٌا  :طبٌعت العهل ونطاق الاشراف والعلاقاث :
 -1تتص هذه الوظٌفة المٌلم بأعملل طبٌة جً أيد الف وع الطبٌة .
 -2تتضمن المٌلم بأ اء الفيوص الطبٌعة والتشعتٌص و و عل العع
ال وع للطبٌب االتت لص المعللج .

وتيع اشع ال او

 -3تععىدو وجععك ا ععول العلععوم الطبٌععة وات لٌععل م نععة الطععب وتعلٌمععل وزا ة ال ععية
الع الٌة .
 -4تتضمن االش ال على م موعة متت

ة

غٌ ة وجنٌة .

 -5تتطلب إ اء ات لال داتلٌة مو الويدا الفنٌة جً المستشفى بم د التنسعٌك وسع عة
تزوٌععده بللنتععللج للفيو ععل المتتلفععة ومععذلن لٌلمععل بلالت ععلال التل ٌععة مععو ععل
م وا شلدهم .
معٌنة ات و ومو المواطنٌن الم ا عٌن للمىسسة ال يٌة لع
ٌ -6تع ض شعللل ل لتطع اال علبة بععدوو االمع اض وضعغوط العمعل ومتعلط االشععلع
يسب عملل .
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ثالثا :نهام و واجباث الطبٌب الهقٌو الاقدم :
 -1مشععععل مة وم زمععععة ومعلونععععة الطبٌععععب االتت ععععلص جععععً ال ععععوال ال ععععبليٌة
والمسععععللٌة والعٌععععلدا االستشععععل ٌة وال دهععععل للم ضععععى ال الععععدٌن وال ععععلال
ال ايٌععععععة وبمٌععععععة الويععععععدا المو ععععععودة جععععععً المستشععععععفى ومسععععععلعدتل لت بٌعععععع
التو ٌ عععععل واإل شعععععلدا والعععععع ل عععععم ومعععععذلن ت بٌععععع م يظلتعععععل والمتلبععععععة
والمشععل مة جععً التو ٌععك الطبععً لملععل المعع ٌض ال الععد وٌشععمل ذلععن اٌضععل لٌلمععل
بفيص الم ضى و و ل الع وبلش ال ومع جة الطبٌب االتت لص.
 -2تمٌععععععٌم وتععععععد ٌب وتطععععععوٌ أداء الطبٌععععععب الممععععععٌم الععععععدو ي ومععععععذلن الم مععععععل
التم ٌضٌة والسلندة.
 -3متلبععععععة أعطعععععلء العععععع والغعععععذاء ونتعععععللج الفيو عععععل المتتب ٌعععععة والشععععععلعٌة
للمععع ٌض والتأمعععد معععن إبععع الطبٌعععب االتت عععلص بللنتعععللج ومتلبععععة تو ٌم عععل جعععً
ملل الم ٌض ال الد.
 -4التو ٌعععععل و أالشععععع ال علعععععى نظلجعععععة ميعععععل عملعععععل وم البعععععة سععععع مة المععععع ٌض
والسٌط ة على العدوو الممتسبة و السٌط ة على التلوث وعزل النفلٌل .
 -5العمعععل جعععً دهعععل والسعععلم و ويعععدا المستشعععفى المتتلفعععة ويسعععب اتت ل عععل
و وجك ال داول المعدة وااللتزام ب ل.
 -6االشععع ال والمٌعععلم علعععى تيضعععٌ الم ضعععى لملجعععة اال ععع ا الطبٌعععة والع
المتتلفة أستنلدا لتو ٌ ل الطبٌب المعللج.

ٌعععة

 -7االشعععت ان والمشعععل مة جعععً ال عععوال السععع ٌ ٌة المبععع و للم ضعععى جعععً دهعععل
المستشععععفى المتتلفععععة والميلضعععع ا العلمٌععععة ومععععذلن جععععً تنفٌععععذ ىٌععععة و سععععللة
المستشعععفى والمشعععل مة جعععً تطعععوٌ المسعععم والفععع ع العععذي ٌعمعععل بعععل معععن سٌلسعععل
وا اءا وتطط.
ٌ -8معععون الطبٌعععب الممعععٌم االلعععدم هعععو المسعععىول ععععن الويعععدة او ال دهعععة او الشععععبة
والمسعععم العععذي ٌعمعععل جٌعععل بععععد العععدوام ال سعععمً و وجعععك ال عععداول المععععدة معععن لبعععل
أدا ة المستشعععععفى و لعععععٌل االطبعععععلء الممٌمعععععٌن معععععن أنتظعععععلم دوام الععععععلملٌن جٌ عععععل
ومتلبععععة سعععٌ العمعععل جعععً ملجعععة دهعععل و ويعععدا والسعععلم المستشعععفى واسعععتدعلء
الطبٌعععععب االتت عععععلص ومعععععدٌ المستشعععععفى أو معععععن ٌ تأٌعععععل جعععععً يللعععععة تطلعععععب
الض و ة العلمٌة والم نٌة واالدا ٌة الملية.
 -9اإلشععع ال علعععى تمعععدٌم سععع ل التفعععل ة لويدتعععل او لسعععمل
الممٌمٌن.

عععبليل لععع لٌل األطبعععلء
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 -11التأمعععععد معععععن تعععععوج اال عععععزة والمسعععععتلزمل الطبٌعععععة و ععععع يٌت ل و لهزٌت عععععل
للعمل جً ملجة دهل المستشفى ويسب اتت ل ل .
 -11تو ٌل العلملٌن من الم مل التم ٌضٌة واالدا ٌة والتدمٌة.
ٌ -12معععون مسعععىوال ععععن تنظعععٌم وإ عععدا شععع لدا الوجٌعععل جعععً دجتععع الوجٌعععل بععععد
العععععدوام ال سعععععمً و جعععععك ال عععععداول المععععععدة معععععن لبعععععل ادا ة المستشعععععفى و لعععععٌل
االطبعععلء الممٌمعععٌن وٌيٌعععل معععن ٌشعععتبل جٌعععل أو جعععً يللعععة اعتمعععلده بعععلن سعععبب الوجعععلة
لٌ طبٌعً الى الطبلبة العدلٌة
 -13االشععع ال علعععى تنظعععٌم التم ٌععع الطبعععً الععععدلً األولعععً والعععذي ٌععععد معععن لبعععل
الطبٌب الممٌم الدو ي وتمدٌم الن ح واال شلدا لل ب ذا الت وص.
 -14لٌلمععععل بلالسعععععلجل االولٌععععة المنمععععذة لليٌععععلة او ل طعععع ال أو اال عععع اءا التععععً
تمنعععو تطعععو اليللعععة الم ضعععٌة ب عععو ة تطٌععع ة واب لعععل للطبٌعععب المععععللج بعععذلن
اال ععععع اء واسعععععتدعللل أذا ألتضععععع الضععععع و ة العلمٌعععععة والطبٌعععععة وتو ٌعععععك تلعععععن
اال اءا واالستدعلء.
 -15المشععل مة جععً الل ععلن المتتلفععة والتععً لععد ٌملععل بللعمععل جٌ ععل جععً المستشععفى مععن
لبل أدا ة المستشفى والمسم و لٌل االطبلء الممٌمٌن.
 -16االلتعععزام بللعععدوام و عععداول العمعععل المععععدة معععن لبعععل المسعععم العععذي ٌعمعععل جٌعععل وادا ة
المستشفى واٌة وا بل لد ٌملل ب ل .
 -17متلبعة توج األدوٌة والمستلزمل

الطبٌة جً دوالب ال دمة.
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رابعـــــــا  :الحد الأدنى نن الهحطلباث والهؤهلاث :
 -1المعل ل  :المع جة بللعلوم الطبٌة وال

ايٌة .

 -2المد ا  :الملبلٌة على التشتٌص والمعلل ة لليلال الم ضٌة واال لبل واعطلء الع
 -3التعلٌم والتب ة  :ش لدة لمعٌة أولٌة بللطب وال

المنلسب

اية العلمة .

 -4التد ٌب  :تيب التد ٌب يسب الف ع الذي ٌعمل بل .
 -5المىه

 :دلٌك جً عملل ويسن التعلمل مو المواطنٌن والم ا عٌن .

 -6التب ا  :لضللل لفت ة االللمة الدو ٌة والتد الطبً وبمل امتسبل من مىه
ٌة ا نلء عملل جً ج عل .
ومذلن الدو ا التت

ت ل تلن الفت ة
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خانصــــــا  :نا ًجب على الطبٌب الهقٌو الاقدم نعزفحه وجعلهه وأدائه :
 -1تع ل على الطبٌب االتت لص الذي تعمل بأم تل ومع جل أسلوبل بللعمل .
 -2تع ل بمدٌ المسم الذي تنتمً الٌل .
 -3تععععع ل علععععى العععععلملٌن معععععن و تو ععععٌف م الععععوظٌفً وطبٌعععععة عمل ععععم وم ععععلم م و
وا بلت م .
 -4تعععع ل علعععى الويعععدة التعععً تعمعععل جٌ عععل والمسعععم العععذي تنتمعععً الٌعععل وم اجعععك المستشعععفى
المتتلفة .
 -5تع ل على تو ٌفن الوظٌفً وملهً م لمن و وا بلتن ويمولن .
 -6المع جة بلت لٌل م نة الطب وتطبٌم ل والمسلعدة على نش هل .
 -7ل اءة الم

والم لد والنش ا الطبٌة والعلمٌة الميممة وال

ٌنة .

 -8التععععععع ل علععععععى وتطبٌععععععك التعلٌمععععععل واالوامعععععع ال ععععععلد ة مععععععن ادا ا االلسععععععلم
والمستشفى و وزا ة ال ية الع الٌة .
 -9اعتنععععً ب نععععدامن والتزامععععن بععععللزو الطبععععً ومععععن لععععدوة لمععععن هععععم مععععن يولععععن جععععً
الت ل واالت ق واالداب العلمة والسلون الم نً والطبً .
 -11مد ٌد العون لزم لن والم ضى و ذوٌ م ان تطلب االم ذلن .
 -11تنظٌم سلعل عملن جً ال دهة والمسم والمستشفى .
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شادشا  :نا ًجب على الطبٌب الهقٌو الاقدم حهله خلال فحزة عهله :
 ا تداء الزو الطبً  /السملعة الطبٌة  /المط لة الطبٌة  /تلجضة لسلن طبٌة نبٌذه /م ععبلط طبععً ت تععو طبععً  /ميع ا طبععً  /مفععول نبٌععذة  /دجتع م يظععل /
ععلز الضععغط  /لللمععة بأسععملء الم ضععى  /هواتععل االطبععلء المعععلل ٌن والممٌمععٌن
االلدمٌن  /البل التع ٌفً التلص بللطبٌعب  /لللمعة بللم علم والوا بعل المملعل ب عل
من لبل المش ل على عملعن  /م موععة معن االلع م  /معمعم سعللل أو عل  /شع ٌط
لٌلل .
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شابعا  :نعلىنــــاث عانـــــــت :
 تعض المع وم ل الع مة وال مة المملة ل طتيب المميم انلدم انس ف دة منه
ومعر ه عالي رة اإلل مة المدمى -:
 ال مرير الطت العدل األول -:
 -1تمعععا ملجعععة يمعععول التم ٌععع الطبعععً الععععدلً االولعععً ب عععو ة واضعععية ت لعععم التم ٌععع
 ,تل ٌتععععل  ,اسععععم الطبٌعععععب مععععلم  ,اسعععععم الم ععععلب  ,عمععععع ه  ,نسععععٌتل  ,سعععععلعة
وتععععل ٌف الفيععععص  .....الععععف وٌولععععو مععععن لبععععل الطبٌععععب الفععععليص وٌتععععتم بتععععتم
المىسسة ال يٌة .
 -2تعععدون جٌععععل مشععععلهدا الطبٌعععب ونتععععللج الفيععععوص التععععً ا اهعععل ومععععل شععععلهده مععععن
اضععع ا ظله ٌعععة معععو و عععل علمعععً ملمعععل ل عععذه االضععع ا معععن يٌعععث مواضعععع ل
وسعععلت ل مععلل وط معع واو ععلج ل ومععل ايد تععل مععن اضعع ا ونععوع االلععة المسععببة
ان و د .
 -3ال ٌ وزنمل ادعلءا الم لب جً التم ٌ .
 -4علعععععى الطبٌعععععب ان ٌ بععععع المعععععدة ال زمعععععة للعععععع
ٌتنلسب مو اض ا اال لبة .

أو االسعععععت اية أو ملٌ معععععل بمعععععل
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 -5ت ب

جً التم ٌ نتللج الفيوص الشعلعٌة التً ا

اهل الطبٌب.

ٌ -6عععنظم التم ٌععع ب عععو ة دو ٌعععة جعععً يللعععة الم عععلب ال العععد جعععً المستشعععفى ب عععو ة
دو ٌة وٌ سل الى السلطة التيمٌمٌة ذا الع لة .
ٌ -7ععنظم تم ٌ ع ن ععللً بعععد اممععلل الم ععلب جت ع ة الععع وٌش ع ط وتوضععح يللتععل جٌععل
ومععل ت تععب عععن ا ععلبتل ت امتسععلب الشععفلء التععلم  ,ي ععول عطععل  ,تشععوه ومععل الععى
ذلن من اض ا .
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 شــــــــه دة الو ـــــ ة -:
ٌ -1يعععك للطبٌعععب ا عععدا شععع لدة الوجعععلة بععععد ا ععع اءه المشعععل الظعععله ي علعععى ال عععة
واط ععععل علعععى معععل لدمعععل الٌعععل ذوٌعععل معععن مستمسعععمل تىٌعععد اليللعععة الم ضعععٌة التعععً
معععلن علٌ عععل لبٌعععل وجلتعععل بمعععل جعععً ذلعععن استشععع لد الطبٌعععب المععععللج دون التمٌعععد بعمععع
المتوجً أو نسٌتل .
ٌ -2عععزود ذوي المتعععوجً والعععذي معععلن العععدا جعععً المستشعععفى بشععع لدة وجعععلة ععععن يللتعععل
الم ضععٌة ت الغٌعع نللٌععة والمشععتص سععبب ل بغععض النظعع عععن جتعع ه لععوده جععً
المستشفى أو عم ه أو نسٌتل .
 -3اذا تعععوجً المعععع ٌض جعععً المستشععععفى عععععن يللعععة م ضععععٌة نللٌعععة ولٌعععع مشت ععععة
جٌيك للطبٌب إيللتل إلى الطب العدلً للتع ل على سبب الوجلة .
 -4اذا ي عععل الوجعععلة لبعععل و عععول المععع ٌض للمستشعععفى جٌتععع ن تمعععدٌ تزوٌعععد ذوٌعععل
بشععع لدة الوجعععلة علعععى الطبٌعععب المعععىول ععععن تي ٌععع شععع لدة الوجعععلة بععععد األتعععذ بنظععع
االعتبل مل و د جً الفم ة لم . -1-
 -5علعععى الطبٌععععب ا ععععدا شععع لدة الوجععععلة بعععععد و ود متعععلب السععععلطة التيمٌمٌععععة مسععععتند
العععى لععع ا للضعععً التيمٌعععك بتسعععلٌم ال عععة بعععدون تشععع ٌح معععدونل جعععً يمعععل المتعععتص
سعععبب الوجعععلة أو المعععو اسعععتنلدا العععى لععع ا للضعععً التيمٌعععك المععع لم معععذا والمعععى
مذا وال ٌيك لل تعٌٌن سبب الوجلة بللمشل الظله ي .
 -6ال ٌيعععك للطبٌعععب المععععللج ا عععدا شععع لدة الوجعععلة جعععً ملجعععة المضعععلٌل التيمٌمٌعععة تعلعععى
العععع لم مععععن علمععععل بسععععبب الوجععععلة ملال ععععلبل الم ضععععٌة  ,النل ٌععععة  ,الملطعععععة ,
االتتنللٌة  ,التسمم  ,االنتيل  ,والمو المشتبل بل  ....الف .
 -7جعععً يللعععة جعععض الطبٌعععب ا عععدا شععع لدة الوجعععلة جعلٌعععل ان ٌعععدون تي ٌ ٌعععل سعععبب
عدم ا دا ه ل ل .
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 مالحظــــــتتتتتـ ل ا مـــــتتتتتـة متتتتتة الف ئتتتتتدة معر هتتتتت اتتتتتة ردلتتتتتة الطتتتتتوار
(الصت حية والع رة):
 -1علٌعععن اسعععت م الم ضعععى والم عععلبٌن وإ ععع اء الفعللٌعععل المنمعععذة لليٌعععلة وتعععدوٌن ل جعععً
ملل الم ٌض تي إش ال الطبٌب االتت لص و لٌل األطبلء الممٌمٌن .
 -2إ سععععلل الفيو ععععل السعععع ٌ ٌة األولٌععععة والفيو ععععل المسععععلعدة واسععععت م وتععععدوٌن
النتللج م ل المتتب ٌة والشعلعٌة .....الف.
ٌ -3معععون ضععععمن الف ٌعععك الطبععععً المشععععل ن جعععً العملٌععععل ال عععغ و داتععععل الطععععوا
وبإش ال الطبٌب االتت لص و لٌل األطبلء الممٌمٌن.
 -4جععععً يللععععة اليععععوادث ذا ال ععععفة ال نسععععٌة واألت لٌععععة ٌععععتم تيوٌل ععععل إلععععى الطبٌععععب
العدلً وبإش ال الطبٌب االتت لص و لٌل األطبلء الممٌمٌن
 ٌ -5ععععب إتبععععل السععععلطة التيمٌمٌععععة عععععن ملجععععة اال ععععلبل وعلععععى الطبٌععععب اسعععععلل
الم ععععلب وطلععععب تزوٌععععده بمتععععلب مععععن السععععلطة التيمٌمٌععععة وال ٌ ععععوز ا ععععدا اي
تم ٌ لبل و ود هذا المتلب .
 -6تسعععع ٌل مفعععع دا م بععععل الم ععععلبٌن وال سععععٌمل الم ععععلبٌن بللممععععذوجل النل ٌععععة أو
الملطععععععة واليعععععلدة و مللعععععل بلالعمعععععلل ال نسعععععٌة و الٌ عععععوز تمزٌم عععععل جعععععً مواضعععععو
اال ععععلبل أذ ان جي عععع ل مععععن لبععععل الطبلبععععة العدلٌععععة وتمععععدٌم ل للسععععلطة التيمٌمٌععععة
ٌشمل ايد االدلة المضللٌة الم مة .
 -7تيفعععظ بعنلٌعععة الممعععذوجل النل ٌعععة أو الشعععظلٌل أو اال سعععلم الغ ٌبعععة المسعععتت
ا سلم الم لبٌن وتسلم ل دا ة لغ ض تسلٌم ل سمٌل الى السلطة التيمٌمٌة .

ة معععن
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 ول ئ ال عدي ل األعاللية -:
 -1ال ت ععععع و ام عععععلل هعععععذه الفيعععععوص اال بعععععو ود متعععععلب سعععععمً ا عععععولً معععععن السعععععلطة
التيمٌمٌعععة او المضعععللٌة موضعععح جٌعععل نعععوع الفيعععص المطلعععوب معععو و عععود تعععتم السعععلطة
على سلعد الشتص .
 -2تيععععلل ولععععللو جيععععص البمععععل ة واليمععععل واال ععععلض الععععى الطبلبععععة العدلٌععععة او الل ععععلن
المتت ة بفيص ام لل هذه الولللو .
 ٌ -3ععع ي الطبٌعععب الفيعععص جعععً ولعععللو اللعععواط وٌسععع ل مشعععلهداتل جعععً التم ٌععع
المضٌة مو نستة من تم ٌ ه الى الطبلبة العدلٌة او الل نة المتت ة .

عععم ٌيٌعععل

 -4علععععى الطبٌععععب اتععععذ المسععععيل ال زمععععة للتيعععع ي عععععن المععععواد المنوٌععععة جععععً يععععلال
الموالعععععععة ال نسععععععٌة مععععععن داتععععععل الم بععععععل للمعععععع أة ت ال ٌععععععب او المنطمععععععة التنلسععععععلٌة
التل ٌة ت للبلم ومن الش جً ولللو االشتبله بلللواط .
 -5تيفععععظ وتعلععععم وتعععع لم المسععععيل وت سععععل بلسعععع ع ولعععع الععععى الطبلبععععة العدلٌععععة بمتععععلب
جيص .
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ثاننا  :الأعهال الٌىنٌت فٍ الزدهت للطبٌب الهقٌو الاقدم :
 -1لم بلست م ال دهة من الطبٌب التلج مو االنتبله الى م يظلتل وتو ٌلتل.
 -2لم بمتلبعة امملل نوالص التو ٌك الطبً و ملل الم ٌض ال الد.
 -3تلبو الم ضى يدٌ ً الدتول جً ال دهة.
 -4لعععم بللزٌعععل ة ال عععبليٌة للم ضعععى ال العععدٌن لبعععل م عععًء الطبٌعععب االتت عععلص و
م ليبتل بعد م ٌلل.
 -5ا طيب معن الطبٌب الممٌم الدو ي و المم ض العلمل جً ال دهة.
 -6بععع نتعععللج جي عععن جعععً ملعععل المععع ٌض ال العععد للمسعععت دا وت و عععل الم معععة
والي ة من ل بتط واضح ومف وم وابتعد عن المتت ا .
 -7س ل م يظل وتو ٌ ل الطبٌب االتت لص واعمل على تنفٌذهل.
 -8اليعععظ ط ٌمعععة تعلمعععل األطبعععلء االتت عععلص معععو الم ضعععى و متعععلبعت م لم ضعععلهم
وتعلم م ل ات م الس ٌ ٌة.
 -9اعمل على تو ٌل العلملٌن جً ال دهة بلسلوب م نً وات لً وعلمً.
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جاشعا  :كن ننظها :
 -1ايمل معن دالمل لللمة بأسملء الم ضى.
 -2ا عل تسلسل اسملل م يسب اليللة ال يٌة والم ضٌة ل م.
 -3س ل الم يظل الم مة والوا ب متلبعت ل او ا ال ل ل م.
 -4س ل لللمة بللوا بل المنوطة بن ٌومٌل.
 -5تعععععلبو و ود التيللٌعععععل المتتب ٌعععععة والفيو عععععل الشععععععلعٌة وا جلل عععععل جعععععً ملعععععل
الم ٌض ال الد.
 -6نظم ولتن مل بٌن م اجمتن للطبٌب االتت لص و ول ايتن و وا بلتن.
 -7جم جٌمل ستن زه من اعملل لبمٌة ٌومن و الٌوم الذي ٌلٌل.
 -8ضو دول بللول إلداء م لمن و وا بلتن ويلول االلتزام بل.
 -9اعمعععل علعععى تعععد ٌب وتطعععوٌ م عععل ا الطبٌعععب الممعععٌم العععدو ي وبمٌعععة الععععلملٌن
جً ال دهة .
 -11ال تنسعععى لععع اءة ومتلبععععة اتععع مسعععت دا العلعععوم الطبٌعععة وا عععطيب مععععن دالمعععل
متلبل او م لة او النش ا العلمٌة الطبٌة .
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عاشرا  :جذكز الحالٍ :
 -1م لمن و وا بلتن مطبٌب ممٌم ألدم.
 -2أن تعلمل الم ٌض بليت ام وعطل وابتسم لل.
 -3أن تيت م من هم الدم منن.
 -4االستفلدة من ت ل ب اآلت ٌن.
 -5استغ ل ول الف ا المتوج جً التد ب ول اءة المتب العلمٌة.
 -6اتتٌل وا تداء م بل العمل المنلسبة.
 -7التع ل على م اجك المستشفى التً تعمل ب ل.
 -8يضععععو اال تملعععععل والنععععدوا العلمٌععععة والتد ٌبٌععععة والتعلععععٌم الطبععععً المسععععتم
والمشل مة الفعللة والعلمٌة والم نٌة جٌ ل .
 -9يضو ال وال ال بليٌة المب و.
 -11تعلٌمل الس مة واألملن للم ضى.
 -11تعلٌمل السٌط ة على التلوث والعدوو الممتسبة.
 -12تو ٌك مل م يظلتن او اال اءا التً لم بأدال ل ٌومٌل .
 -13االسعععتعلنة بمعععن هعععو ألعععدم منعععن واالم ععع تبععع ة جعععً اليعععلال الطل لعععة أو تعععدهو
اليللة ال يٌة للم ٌض .
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احد عشر  :نهام و واجباث رئٌض الاطباء الهقٌهٌن :
 مىه تل -:
 -1طبٌب ممٌم ألدم .
 -2ذو مفلءة علمٌة وجنٌة وادا ٌة ٌدة وٌ اعى المدم جً ذلن.
 الم لم والوا بل -:
ٌ -1نوب عن مدٌ المستشعفى بععد أولعل العدوام ال سعمً العى بداٌعة العدوام للٌعوم التعللً جعً
أدا ة المستشعفى وضعبط سعٌ العمععل جٌ عل وتو ٌعك مٌعو ا اءاتععل ومشعلهداتل جعً سع ل
مشل التفل ة لٌتم تمدٌمة جً الٌعوم التعللً علعى أن ٌستشعٌ معدٌ المستشعفى يعلل تطلعب
االم ذلن.
 -2متلبعة دوام العلملٌن جً المستشفى و وجك ال عداول المععدة والتو عٌة بمملجلعة المتمٌعزٌن
وميلسبة المم ٌن من م.
ٌ -3تولى المسىولٌة جً اليلال الطل لة بعد الدوام ال سمً وبيدود أمملنٌلتل وال
المعطلة لل من لبل أدا ة المستشفى.

يٌل

 -4تنسععٌب الوا بععل الععى االطبععلء الممٌمععٌن االلععدمٌن والععدو ٌٌن والم مععل التم ٌضععٌة
واالدا ٌة والتدمٌة والسلندة .
 -5أععداد عداول دوام وتفععل ة االطبعلء الممٌمععٌن االلعدمٌٌن والععدو ٌٌن واالشع ال علععى دا
سمن االطبلء الممٌمٌن وتغذٌت م وتوج سبل و وسللل ال اية ل م.
ٌ -6مون دجت الوجٌل بع دتل.
 -7االشت ان جً ال وال الس ٌ ٌة المب و اللسلم و دهل و ويدا

المستشفى .

 -8االشت ان جً النشلطل العلمٌة والفنٌة واالدا ٌة جً المستشفى والتعلٌم الطبً المستم .
 -9تطوٌ وتمٌٌم اداء االطبلء الممٌمٌن االلدمٌن والدو ٌٌن العلملٌن جً المستشفى.
 -11التأمد ومتلبعة توج وس مة و
 -11متلبعة توج االدوٌة والمستلزمل

يٌة ودٌمومة عمل األ زة والمستلزمل الطبٌة.
الطبٌة جً دوالب ال دمة.

 -12المشععععل مة مععععو ادا ة المىسسععععة ال ععععيٌة والعمععععل علععععى وضععععو التطععععط والسٌلسععععل
واال ع اءا التععً تس ع م جععً تطععوٌ و جععو مسععتوو التععدمل الممدمععة لم ا عععً المىسسععة
ودة عللٌة ومذلن جو مستوو المىسسعة ال عيٌة التعً ٌعمعل
ال يٌة بط ٌمة امنة وذا
ب ل.
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مالحظة  -:جً يللة المستشفٌل ذا السعة الس ٌ ٌة المبٌ ة والتعلٌمٌة من ل ت و ل جٌمون
هنلن لٌل اطبلء ممٌمٌن لف ع معٌن لل نفل م لم و وا بل الطبٌب الممٌم االلدم مو
االش ال على وتنظٌم العمل لاطبلء الممٌمٌن االلدمٌن والدو ٌٌن وٌمون مسىوال املم لٌل
األطبلء الممٌمٌن لعموم المستشفى.
اثنا عشر  :نفزداث الحدرًب للطبٌب الهقٌو الاقدم -:
تمعععون مفععع دا التعععد ٌب للطبٌعععب الممعععٌم االلعععدم يسعععب الفععع ع والتت عععص العععذي ٌعمعععل جٌعععل
وعلععععى ادا ة المستشععععفى والمسععععم واالطبععععلء االتت ععععلص العمععععل واالشعععع ال علععععى وتنفٌععععذ
مفعععع دا التععععد ٌب وتمععععدٌم مٌععععو أنععععواع الععععدعم والمسععععلعدة وتععععذلٌل عععععوبل التععععد ٌب
والعمل على جو مستوو م ل ات م وادال م الوظٌفً والم نً والعلمً واالت لً .
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