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دانشكده علوم پزشكي
قوانين و مقررات آموزشي در محيط هاي كارآموزي
كارآموز گرامي؛
ضمن آرزوي موفقيت شما در طي دوره كارآموزي ،توجه شما را به رعايت نكات  ،قوانين و مقرارت آموزشي به شرح زير جلب مي نماييم:
 -1ساعات كارآموزي صبح ها از ساعت  7/30الي  13/30و عصرها از ساعت  13/30الي  19/30مي باشد.
 -2استفاده از يونيفرم مطابق مقرارت دانشكده )نصب كارت شناسايي ،استفاده از روپوش سفيد ،مقنعه و شلوار پارچهاي مشكي و كفش
پرستاري ،عدم استفاده از شلوار جين( الزامي است.
 -3كوتاه نگه داشتن ناخن ها ،نداشتن آرايش و عدم استفاده از زيور آﻻت آشكار ،رعايت پوشش متعارف اسﻼمي  ،مطابق قوانين و مقررات براي
كليه دانشجويان الزامي است .در صورت مشاهده موارد خﻼف مقرّرات ،از حضور دانشجو در محيط كارآموزي جلوگيري ميشود.
 -4استفاده و به همراه داشتن تلفن همراه در بخش و در زمان كاري  ،اكيدا ممنوع است.
 -5در برخورد با بيماران ،همراهان آنها ،همكاران و كادر آموزشي -درماني ،اصول اخﻼقي ،حرفه اي و شئونات اسﻼمي را رعايت نماييد.
 -6خروج از بخش يا بيمارستان تحت عناويني مانند :پيگيري امور اداري ،شركت در جلسه و  ...فقط با كسب مجوز از استاد مربوطه ميسر مي
باشد.
 -7حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به »كارآموزي« و »كارآموزي در عرصه« الزامي است و ساعات غيبت موجه دانشجو در اين دروس
نبايد از  0/1مجموع ساعات آن درس تجاوز نمايد.
 -8ا ختصاص بخشي از ساعت كارآموزي به استفاده از كتابخانه و اينترنت و  ...در طول كارآموزي ،فقط با نظر مربي مربوطه امكان پذير است و
صرفاً اين استفاده بايد در ارتباط با موضوع كارآموزي باشد.
 -9انجام فعاليت هاي باليني و پروسيجرهاي درماني و مراقبتي ،تنها در حضور و نظارت مربيان قابل اجرا خواهند بود .مسئوليت بروز خطا و
عواقب ناشي از توجه نكردن به اين بند ،مستقيما بر عهده دانشجو مي باشد.
 -10رعايت كدهاي اخﻼقي عرصه باليني در كليه كارآموزي ها الزامي است .دانشجويان مي بايست قبل از ورود به كارآموزي از كدهاي مربوطه
اطﻼع كامل داشته باشند.
 -11رعايت قوانين و مقررات آموزشي در بخش ،شركت در بحث گروهي ،اجراي پروسيجرهاي پرستاري زير نظر مربي مطابق با اصول علمي
آموخته شده ،توجه و برآورد نيازهاي مراقبت جسمي و روحي مددجو ،مواردي هستند كه در ارزشيابي لحاظ مي شود.
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 -12رعايت كليه قوانين و مقررات محيط هاي باليني و كارآموزي كه از سوي مديران و مسولين مربوطه اعﻼم مي گردد كامﻼ ضروري و الزامي
است.
 -13كتابچه ثبت فعاليت هاي باليني را همواره در طي كارآموزي ها به همراه داشته باشيد ،گزارش هاي كاري خود را شخصا تكميل نموده  ،به
روئيت و تائيد مربي مربوطه رسانده و در پايان هر دوره به ايشان تحويل دهيد .در حفظ و نگهداري اين كتابچه تا پايان دوره تحصيلي كوشا
باشيد .كتابچه تكميل شده بخشي از پرونده تحصيلي شما محسوب خواهد شد.

