
 باسمه تعالی
 دانشگاه علىم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

شازند دانشکده پرستاری  

 شرح وظایف مربیان بالینی در کارآموزی

.)فقط در صَرت ارائِ ًاهِ هوَْر بِ هْز داًطکذُ، داًطجَ بپذیزیذ(عذم پذیزش داوطجًیاوی کٍ در لیست کارآمًسی ویستىذ-1  

هزبَطِ ، هتزٍى، سَپزٍایشر آهَسضی ٍ ... آضىایی با سزپزستاربخص-2  

ٍ اّذاف کارآهَسی بِ داًطجَیاى در رٍس اٍل کارآهَسی ٍ تاکیذ بز رعایت آى. ارائٍ فزم ارسیابی-3  

، پزسٌل ٍ هقزارات هَجَد در بخص در رٍس اٍل کارآهَسی.داوطجًیان با بخص کزدن آضىا-4  

.بخص رٍساًِ داًطجَیاى در بزد وصب بزوامٍ-5  

)آسهایطات تطخیصی ٍ...( با ّواٌّگی کارضٌاس بالیٌی بیوارستاى. باسدیذ اس بخص َای يابستٍ-6  

داًطجَ در پایاى ضیفت.اس ضفاّی ٍ کتبی  گشارشگزفته -7  

داًطجَیاى ٍ رفع کوبَدّا. بِکىتزل ريساوٍ تزالی ايرصاوس ٍاگذاری-8  

س تجوع در بخص.آى ٍ خَدداری ا بز بالیه تًسط داوطجً گشارش بیمار ارائٍ-9  

بِ ضکل صحیح ٍ سپس تَسط داًطجَ. اوجام پزيسجز ابتذا تًسط مزبی -11  

داًطجَ ٍ تذکز اضکاالت ٍی. ارسیابی َفتگی -11  

ٍ ًْایتا تَسط هزبی.بزگٍ ارسضیابی ي رؤیت ي امضای آن تًسط داوطجً کاهل هطخصات داًطجَ در  پزکزدن -12  

بیوارستاى.در ثبت يريد ي خزيج مزبی -13  

تَسط هزبی بزای اًجام ّزگًَِ کار اداری ٍ...عذم تزک بیمارستان  -14  

) خاًن ّا: هاًتَ ٍ ضلَار ٍ هقٌعِ سزهِ ای ٍ آقایاى رٍپَش سفیذ بلٌذ(.رعایت یًویفزم مزبیان-15  

بالیٌی تَسط هزبی.ارائٍ طزح درس  -16  

(.در صَرت لشٍم، ّز گًَِ جابجایی حتوا با هذیز گزٍُ ّواٌّگ ضَدتعییي ضذُ اس طزف داًطکذُ)  حضًر در بخص طبق بزوامٍ -17  

بز کار داًطجَیاى در طَل دٍرُ.وظارت مستمز -18  

 30/7الوگ بًدنٍ در صَرت  30/11لغایت  30/13ضیفت عصزٍ در  30/12لغابت 30/7ضیفت صبح  ساعت کارآهَسی در-19

  30/11لغایت 

دقیقٍ  11در ّزضیف بزای داًطجَیاى  استزاحت سهاى -21  

)داًطجَیاى دختز: هاًتَ سفیذٍ هقٌعِ ٍ ضلَار سزهِ ای ٍ داًطجَیاى پسز: رٍپَش سفیذ رعایت یًویفزم بزای داوطجًیان -21

 بلٌذ ٍ ضلَار پارچِ ای سزهِ ای یا هطکی (.

جلَگیزی اس ٍرٍد ،اسالهی ٍ داضتي کارت ضٌاساییآراستِ، یًَیفزم کاهل، حجاب  ظاّز)داوطجًیان رعایت ظاَز ًظارت بز -22

 داًطجَیاى دارای سیَر آالت، آرایص، ًاخي بلٌذ ٍ استفادُ اس الک ًاخي ٍ...(.

بذٍى ّواٌّگی.عذم خزيج داوطجً اس بخص -23  

.بزای یک ريس غیبت، دي ريس جبزاوی بٍ َمزاٌ کسز دي ومزٌ اس ومزٌ وُاییدر صَرت غیبت داًطجَ  -24  

..غیبت مًجٍ یا غیز مًجٍ ، ومزٌ کارآمًسی واتمامعذم جبزاى صَرتدر  -25  


