
 

 دانشكده پرستاري و مامايي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 شرح وظايف اساتيد باليني محترم مامايي

خواهشمند است قبل از شروع كارآموزي به مركز آموزشي درماني مربوطه مراجعه نموده و با موقعيت و روند   -1

 ايي كامل حاصل فرماييد .نكار معمول بخش آش

قبل از شروع كارآموزي خود را به سوپروايزر آموزشي و حراست بيمارستان يا مركز درماني معرفي نموده و   -2

 هماهنگي هاي الزم را بعمل آوريد .

 قبل از شروع كارآموزي با سرپرستار آشنا شده و از مقررات موجود در بخش آگاه شويد.  -3

 سوپروايزر آموزشي بيمارستان تماس بگيرند . روز اول كاراموزي جهت تهيه كمد براي دانشجويان با  -4

فرم ارزشيابي مربوطه را جهت دانشجويان قرائت  برنامه فعاليت روزانه و نيز  روز اول كاراموزي طرح درس و  -5

نماييد و تاكيد ويژه بر رعايت مقررات بيمارستان ، رعايت شئونات ظاهري و ورود و خروج داشته باشيد. در 

 صورت گزارش وضعيت نامناسب ظاهري دانشجو ، استاد مربوطه مسئول خواهد بود.

 هيد.برنامه اي براي دانشجويان و پرسنل بخش ترتيب د  -6

 برنامه تقسيم كار روزانه دانشجو را در فرم تقسيم كار دانشكده نوشته و در برد نصب نماييد.   -7

 دقيقه نباشد و تا حد امكان بر بالين بيمار انجام شود.  30طول مدت كنفرانس ها در بخش بيشتر از   -8

و سرپرستار به صورت دانشجو موظف است در پايان يك روز كارآموزي گزارش عملكرد خود را به استاد   -9

 شفاهي اعالم نماييد.

نظر استاد مربوطه انجام گيرد. بديهي است مسئوليت كامل دانشجو به  رزي اهر رويه )پروسيجر( باليني صرف -10

 عهده استاد مي با شد. 

 مربوط به دانشجويان را بطور كامل تكميل نموده و در پايان دوره به دانشكده تحويل نماييد. فرم ارزشيابي  -11

 روز پس از پايان كارآموزي نمرات را به دفتر دانشكده تحوبل دهيد.  7حداكثر به مدت  -12

 محل كاراموزي را جهت انجام امور شخصي ترك ننمايد. -13

 در صورت مشاهده موارد و مشكالت جسمي و رواني در دانشجو ، مراتب را به دانشكده اطالع دهيد. -14



انشجو، ادامه حضور او صرفا با مجوز دانشكده امكان پذير در برخورد با هر گونه مشكل اخالقي از جانب د -15

 است. 

و مشكالت رفتاري و تحصيلي دانشجو را قبل از اتمام كاراموزي به دانشكده به  هگزارش موارد پيش آمد -16

 صورت مكتوب ارسال نماييد.

 ميسر است. جابجايي در گروهاي كارآموزي امكان پذير نمي باشد و تنها مجوز از گروه امكان جابجايي -17

 اگر نام دانشجو در ليست استاد نيست ، حضور فقط با مجوز دانشكده امكان پذير است .  -18

 هر گونه تغيير در كارآموزي را ابتدا با گروه هماهنگ نموده و سپس به اطالع دانشجو برسانيد . -19

در تقويم نيست  براي تعطيالت در زمان كاراموزي جبراني در نظر گرفته شده است ، اما در تعطيالتي كه -20

 كارآموزي برقرار است .

 مي باشد.  30/12 -30/17و عصر  30/7-30/12ساعت كارآموزي در شيف صبح :  -21

شايسته است استاد محترم خود نيز ساعت ورود و خروج و نحوه برخورد و رعايت پوشش  مصوب را رعايت  -22

 نمايد.

 را با سوپروايزر آموزشي هماهنگ فرماييد.دقيقه است و مكان استراحت  15استراحت ميان وقت دانشجويان  -23

 كفش مشكي و اتيكت دانشكده مي باشد. –شلوار و مقنعه مشكي  -يونيفرم مربيان مامايي: روپوش سفيد -24

 مي باشد و اتيكت دانشكده سفيد كفش  –شلوار و مقنعه مشكي  –يونيفرم دانشجويان : روپوش سفيد  -25

 سبز و كفش مخصوص زايشگاه مي باشد. يونيفرم و شلوار  –در زايشگاه : مقنعه   

يك روز غير مجاز كسر  –دو روز مجاز حذف واحد  –در يك روز مجاز كسر يك نمره  -غيبت دانشجويان :  -26

 دو روز غير مجاز نمره صفر  –دو نمره 

كسر نمره غيبت دانشجو بر عهده دانشكده مي باشد و استاد محترم موظف است صرفا تاريخ غيبت ها و  -27

ت مجاز بودن آن را همراه نمره به دانشكده ارسال نمايد . تشخيص موجه و غير موجه بودن غيبت بر مستندا

 عهده استاد محترم مي باشد .

 راني براي غيبت دانشجو ممنوع است. بگذاشتن ج -28

 از ورود دانشجو براي غيبت ممانعت بعمل آيد و او را به دانشكده ارجاع دهيد. -29

 خير دانشجو:ات -30

با تاخير بيشتر فقط  –دو تاخير با همان ميزان يك غيبت مجاز  -نمره   5/0دقيقه كسر  15يك روز تآخير به مدت 

 با مجوز دانشكده اجازه حضور دارد. 

خواهشمند است جهت ارتقائ سطح باليني نظرات ، پيشنهادات خود را بصورت مكتوب به گروه اعالم  -31

 فرماييد.


