
 توسط پزشكقبل استخدام نحوه ي انجام معاینه فرآیند 

 ثبت نام فرددر دفتر مربوطه و دريافت قبض 

 فرد را گرفته و در فرم معاينه ثبت كنيدونبض فشار خون 

 بررسي وضعيت عمومي فرد و ثبت در پرونده

 بررسي چشم و بيماريهاي چشم و ثبت در پرونده

 چارت وضعيت بينايي فرد را بررسي و نتيجه را وارد فرم نماييدEبا 

 بررسي گوش و حلق و بيني فرد و ثبت در پرونده

 بررسي وضعيت سر و گردن فرد وثبت در پرونده

 بررسي وضعيت قلب و عروق وثبت در پرونده

 بررسي وضعيت شكم و لگن و ثبت در پرونده

 پروندهبررسي وضعيت پوست و مو ناخن فرد و ثبت در 

 بررسي وضعيت بيماريهاي تناسلي و مجاري ادراري

 بررسي وضعيت اسكلتي عضالني و ثبت در پرونده

 بررسي وضعيت اعصاب و روان فرد و ثبت در پرونده

 و آزمايشات با توجه به نتيجه معاينه

فرد به متخصص ارجاع شود  نياز است

 آزمايش راديوگرافي ،نوار قلب  يا

 ؟آزمايش ديگري انجام دهد

 انجام موارد ارجاع ارايه دهيد جهت فرم ارجاع را تكميل و به فرد

 به كارشناس پرونده را تا زمان آماده شدن نتايج آزمايشات 

 دتحويل دهي

آيا فرد قبل از حضور نزد 

ه استراحت دقيق 15پزشك 

؟)به منظور  اندازه گيري داشته

 نبض و فشار خون واقعي(

با توجه به نتايج آزمايش و و بعد از آماده شدن نتايج آزمايشات 

 نظر نهايي خود را ثبت نمايدمعاينه باليني 

 توصيه هاي الزم را ثبت نمايد 

خ معاينه مهر پزشك وتاري،امضاء  ، انتهاي پرونده مشخصات

 است ضروري 

 بلي

 بلي

خير

 

 استراحت كند بعد مجدداًمراجعه نمايد هدقيق15بخواهيد  از فرد

تست آيا نياز است 

اوديومتري جهت فرد 

 انجام شود؟

جهت انجام تست اوديومتري به را فرد 

 ارجاع دهيدتري مكارشناس اوديو

تست آيا نياز است 

اسپيرومتري جهت فرد 

 انجام شود؟

آيا نياز است آزمايشات 

جهت فرد انجام روتين 

 شود؟

اسپيرومتري به فرد جهت انجام تست 

 كارشناس اسپيرومتري مراجعه نمايد

به  مربوطهجهت انجام آزمايشات  را فرد

 آزمايشگاه ارجاع دهيد

 شودنتايج آزمايشات بررسي مي

 بلي
 بلي

 بلي

 يتوصيه هاي الزم و نظر نهاي

 ثبت شود

انتهاي پرونده مشخصات ، امضاء ،مهر 

 پزشك وتاريخ معاينه ضروري است 

خير

 

خير

 

خير

 


