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 بسمه تعالي

 
 

 

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه رپستاری و مامایی

 

 (دانشجوفرآيند آموزشي محيط هاي باليني )جهت 

 

 قبل از كارآموزي

 مراجعه به دفتر آموزش باليني جهت رويت برنامه كارآموزي ها -1

 در دفتر پرستاري بيمارستانحضور به موقع و راس ساعت تعيين شده از سوي دانشكده  -2

 معرفي خود به استاد باليني مربوطه جهت اعالم حضور در بيمارستان -3

 معرفي دانشجويان به مترون و سوپروايزر آموزشي توسط استاد باليني -4

دريافت كمد يا كليد آن از مسئول مربوطه جهت تعويض لباس و حفظ و نگهداري آن در  -5

 طول كارآموزي

 

 حين كارآموزي

 به موقع در محيط كارآموزي بر اساس قوانين دانشكدهحضور  -1

 رعايت شئونات اخالقي و ظاهر مناسب به همراه كارت شناسايي نصب شده روي لباس -2

 مراجعه به بورد بخش جهت رويت برنامه روزانه تقسيم كار تنظيم شده توسط استاد باليني  -3

 پيروي از مقررات بخش و برنامه تنظيم شده -4

 ارتباط مناسب با پرسنل بخش جهت ايجاد تعامل همكاري و برقراري -5

 رعايت نظم و ترتيب و استفاده از ساعت استراحت ميان روز -6

 گزارش عملكرد روزانه به مسئول مربوطه و ترك بخش بر اساس ساعت تعيين شده -7

رويت نمره ارزشيابي به عمل آمده توسط استاد باليني متشكل از آزمون باليني و ارزشيابي  -8

 ييد و امضاي برگه ارزشيابيعيني و تا

 تحويل كليد يا كمد به مسئول مربوطه -9

 

 

 

 (استاد بالينی فرآيند آموزشي محيط هاي باليني )جهت

 

 قبل از كارآموزي
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 دريافت پوشه و كارت شناسايي از مدير گروه -1

 ارائه معرفي نامه دانشكده به سوپروايزر آموزشي مركز درماني روز قبل از آغاز كارآموزي -2

در دفتر پرستاري جهت معرفي دانشجويان به مترون و سوپروايزر آموزشي حضور  -3

 بيمارستان

 ارائه برنامه تقسيم كار دانشجويان در طول مدت كارآموزي به سوپروايزر آموزشي -4

 

 

 

 حين كارآموزي

 معرفي دانشجويان به مسئول بخش توسط استاد باليني -1

 سوپروايزر آموزشي جهت اطالعارائه برنامه روزانه تقسيم كار دانشجويان به  -2

 نصب برنامه روزانه تقسيم كار دانشجويان در بورد بخش -3

 همكاري با پرسنل بخش و سوپروايزر آموزشي به منظور استحكام تعامل بين دو طرف -4

 انجام آزمون باليني پروسيجرهاي آموخته شده در طول مدت كارآموزي -5

 مره توسط دانشجو در روز آخر كارآموزيانجام ارزشيابي باليني دانشجو و رويت و امضاي ن -6

 

 

 

 پس از كارآموزي

 ارائه نمره نهايي ارزشيابي كارآموزي به مدير گروه مربوطه -1
 

 

 

 

 


