
    

 دانشكده پرستاري و مامايي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 شرح وظايف دانشجويان  محترم مامايي

 خواهشمند است قبل از شروع كارآموزي مجددا برنامه ها را كنترل نماييد امكان تغيير وجود دارد .  -1

 قبل از شروع كارآموزي آدرس مركز آموزشي درماني مربوطه را بازشناسي نماييد.  -2

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

 روز اول كارآموزي جهت تهيه كمد با استاد مربوطه هماهنگ نماييد. -4

ط را استاد بخواهيد. توجه ويژه بررعايت مقررات بيمارستان روز اول كارآموزي طرح درس و فرم ارزشيابي مربو -5

، رعايت شئونات ظاهري و ورود و خروج داشته باشيد. در صورت گزارش وضعيت نامناسب ظاهري دانشجو، 

 ادامه شركت در كارآموزي منوط به نظر شوراي نظارتي دانشكده خواهد بود .

و سرپرستار به صورت زارش عملكرد را به استاد مربوطه دانشجو موظف است در پايان يك روز كارآموزي گ  -6

 شفاهي اعالم نمايد.

 هر رويه )پروسيجر( باليني صرفا زير نظر استار مربوطه انجام گيرد.  -7

 پس از پايان كارآموزي نمرات در سايت مشاهده نماييد و در خواست اعالم نمره شفاهي ننمايد.  -8

نمايد. در صورت گزارش مورد مذكور ، ادامه شركت در كارآموزي محل كارآموزي را در ساعت موظف ترك  -9

 منوط به نظر شوراي نظارتي دانشكده خواهد بود.

در صورت مشاهده موارد و مشكالت جسمي و رواني در هر كدام از دانشجويان ، مراتب را به اطالع دانشكده  -10

 برساند.

 صرفا با مجوز دانشكده امكان پذير است. وامه حضور ادر برخورد با هر گونه مشكل اخالقي از جانب دانشجو ، اد -11

ش موارد پيش آمد و مفقود شدن اتيكت دانشكده را قبل از اتمام كارآموزي به دانشكده  به صورت مكتوب ارگز -12

 ارسال نماييد.

 اگر نام دانشجو در ليست استاد نيست ، حضور فقط با مجوز دانشكده امكان پذير است. -13

يست استاد هست اما واحد را انتخاب ننموده حضور وي در كارآموزي ممنوع است و در اگر نام دانشجو در ل -14

 صورت مشاهده تخلف محسوب شده و نمره اي نگه داشته نمي شود.



 جابجايي در گروههاي كارآموزي امكان پذير نمي باشد و تنها با ارائه مجوز از گروه امكان جابجايي ميسر است . -15

براي اعضاء گروه با وي صورت مي گيرد.  مشخص شده كه هر گونه اطالع رساني  براي هر گروه يك نماينده -16

 بنابراين شايسته است كليه افراد با نماينده هماهنگي الزم را داشته باشند.

براي تعطيالت در زمان كاراموزي جبراني در نظر گرفته شده است ، اما در تعطيالتي كه در تقويم نيست  -17

 كارآموزي برقرار است .

 مي باشد.  30/12 -30/17و عصر  30/7-30/12ساعت كارآموزي در شيف صبح :  -18

 دقيقه است و مكان استراحت را با سوپروايزر آموزشي هماهنگ فرماييد. 15استراحت ميان وقت دانشجويان  -19

رم يونيف –شلوارپارچه اي  و مقنعه مشكي و در زايشگاه : مقنعه  –يونيفرم دانشجويان : روپوش و كفش سفيد  -20

مي باشد. عدم زيور آالت عدم پاشنه بلند و داشتن رنگهاي مناسب  و شلوار سبز و كفش مخصوص زايشگاه 

)بجز حلقه ازدواج( الزامي  است. پوشيدن شلوار جين و يا مشابه آن ممنوع است و از حضور دانشجو با وضعيت 

مل مي آيد.   و نيز همراه داشتن مذكور ، داشتن الك ناخن ، داشتن آرايش و عدم رعايت حجاب ممانعت بع

 اتيكت دانشكده الزامي مي باشد. 

 در محل كارآموزي عدم استفاده دانشجو از موبايل ضروري است.  -21

يك روز غير مجاز كسر دو  –دو روز مجاز حذف واحد  –در يك روز مجاز كسر يك نمره  -غيبت دانشجويان :  -22

 دو روز غير مجاز نمره صفر  –نمره 

غيبت دانشجو بر عهده دانشكده مي باشد و استاد محترم موظف است صرفا تاريخ غيبت ها و كسر نمره  -23

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

 عهده استاد محترم مي باشد .

 گذاشتن جبراني براي غيبت دانشجو ممنوع است.  -24

 شجو براي غيبت ممانعت بعمل آيد و او را به دانشكده ارجاع دهيد.از ورود دان -25

 تآخير دانشجو: -26

با تاخير  –دو تاخير با همان ميزان يك غيبت مجاز  -نمره   5/0دقيقه كسر  15يك روز تآخير به مدت  - -27

 بيشتر فقط با مجوز دانشكده اجازه حضور دارد. 

 پيشنهادات خود را بصورت مكتوب به گروه اعالم فرماييد.سطح باليني نظرات ،  ءخواهشمند است جهت ارتقا -28


