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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان         

 دانشکده پرستاری و مامایی

 ی مقطع کارشناسیآئین نامه اجرایی کارآموزی ها

 : و دانشجویان عزیز همکار گرامی

لز س معا ت میامم ذ ل مم  شممر ک رامامی ه  ا   ، با عنا ت بهنیمسمماد م س لمماد تی ممی یاحتراما ضمممت تیر آ ازا                 

 ، خیا شمند الت میامم به مقت میمم اجرا   پیگیره قرام گیرم.میترس مانشجی ان   الاتیدتمامی بخش  اه بالینی تیلط 

 لت ر یه رامامی ه منطیق با طرح ممس بالینی تنظیم   اجرا گرمم.ا ضر مه .1

 می باشد. مربیطه   مد ر گر هالتاممسئیلیت اجراه ان به عهده الت.ت  م م   خر ج رامامی ه طیق برنامه الزامی لاع معا ت .2

ست مم میامم الممتانا ی با  . اه مانشممجی ی تا پا ان ترس بابت می باشممد برنامه  اه  تنظیم شممده  رامامی ه  ا   گر ه .3 درخوا

 الت. ا  اجر قابل برملیطرح مم شیماه امی ش   تائید مد ر گر ه مربیطه    مربیعلمی،  هیات عضوکتبی 

اریخ و اعالم تمربوطه  مربیعلمی،  هیات عضتتو درخواستتت کتبیرامامی ه  اه جیرانی اعم ا  فرمه   گر  ی فقط با   .4

 امکان پذ ر می باشد.  معا ن امی شی   تائید  مد ر گر ه مربیطه  جبران

 زییت مانشممجی ان مم پا ان احد رامامی ه مم بخش  اه متعدم با مربیان مخت ف امائه می شممیم م س الممت   آ مم صممیمتیکه  .5

مم .نیاشد ) آ م م (ا  لقف مجا   ه مانشجی مم  آ  احد بیشجمع زییت  ا ما نگ شیم تاالاتید با لا ر  هر بخش  رامامی ه

 منظیم می شیم. صفریر میجه بیمن نمره خیا د شد مم صیت ز حذفصیمتی ره  زییت میجه باشد  احد 

  اخت اص مامم. بالینیطرح ممس  مطابقام شیابی تخ  ی  بهنمره %  70  ام شیابی عمیمی  بهنمره ام شیابی بالینی %  30 .6

لابقه رام مم بخش  اه عمیمی ما مامند .7 شابه ره  شازل   میامم م شکده ا   ،بهیامان  شی مان شیماه امی  می تیانند طیق م یبه 

امائه    رامامی ه اولین روزحضمممیم مانشمممجی مم  . ا ت امر منیط به %  تعد ل مم م   اه رامامی ه بهره مند شمممیند 30مزا اه 

  رسر  قابل اعماد مد ر گر ه مربیطه التام  الت ره پس ا   تائید مربی  عضی  یات ع می،  هممخیالت رتیی   مستندات مربیطه ب

 .می باشدا  م   اه پا انی رامامی ه 

 می باشد. 12حداقل نمره قییلی مم رامامی ه  ا  .8

سانجاس  رگینه  .9 شجی با پرخطر و تهاجمیجرهای یپرو لط مان ستی باتی ضور    ضو هیات علمی، ح شناسع  مربی یا کار

 خیا د بیم.، مم زیر ا ن یمت عیاقب ناشی ا  ان متیجه مانشجی مسئید صیمت گیرم

شجی ان .10 لت.   حفظ ان مم طید مدت تی یل رامامی هشر ک مم بد   اگا ی ا  تیتر انتی بامه خیم براه  مه مان  الزامی ا

لت  شجی ان ما مشا ده   مم صفیه ا د مگ بیک   پاتیت بی مربیان میترس میزان تیتر انتی بامهمم ا لیت م   رامامی ه م س ا مان

 نما ند. بیت نمیمه   مهر   امضا

 ق  ارست مم له مرح ه ررمه باشند   مانشجی انی ره تیتر انتی بامه انها مه    ا رمتر ا  مه می باشد با ستی اقداس به تزم .11

 مربی مربیطه برلانند.عضی  یات ع می، رامت  ارست ما به م  ت 

ست  پاتیت  .12 شجی ان میظف به انجاس تعییت تیتر انتی بامه  پاتیت   تزم ق  ار صیمت پا یت بیمن میزان تیتر ا   Bمان  10مم 

خیا د شد. مم صیمت تزم ق  ارست ضر م ست ممانعت  باالی ده   Bآنتی بادی هپاتیت تیتر فاقد  ا   م م مانشجی انمی باشند.. 

  فته بعد ا  تزم ق مجدما تعییت میزان تیتر انجاس شیم. 2-4

مانش امیختگی فراگیران منیط به امائه مگ بیک اعالس ا  شممر ک م مه رامامی ه الزامی بیمه    Log Bookتکمیل مگ بیک  .13

پس  مم حفظ   نگهدامه مگ بیک  ا ریشا بیمه  تکمیل شده   تائید شده تیلط مد ر گر ه امی شی مربیطه می باشد. مانشجی ان 

 .اقداس نما ندعم کرم   تائیدان مم میل رامامی ه نسیت به بیت مشخ ات   مان م   بالفاص ها  انجاس  ر فعالیت، 

 میترس مم خ یص معا ت میامم ذ ل تیلط مانشجی ان بعمل ا د: عضاه  یات ع میامقتضی الت نظامت م س تیلط  .14



 براه  ر ترس تی ی یبه  مراه ماشتت مفترچه  امماشت بابت   -

 مم بخشلتفامه ا  گیشی  مراه عدس ا  -

    ینیفرس  اه تعییت شده به شرح ذ ل ائیت نامه پیشش ممج شده مم لا ت مانشکدهمعا ت ال اق اتیکت     -

 یونیفرم های تعیین شده: -

 ماما ی رامشنالی   رامشنالی امشد الف (

o مشکی  ا لرمه اه رتالپمانتی لفید ش یام   مقنعه مشکی   رفش : بخش  ا 

o :مقنعه مشکی .  ،ش یام لیزرفش ماحت ، مانتی   اتاق  ا مان 

  یشیره رامشنالی   اتاق عمل رامشنالی  ب( 

o رت لفیدممپا ی طیی الپ.لیر  مقنعه ابی، ش یام ابی  م پیش   :اتاق عمل 

o مشکی  ا لرمه اه رت  ش یام مشکی   رفش الپمقنعه ، مانتی لفید  : ه عمیمی بخش  ا 

 امشدرامشنالی   پرلتامه رامشنالی  (ج

o :بخش  اه عمیمی 

  لرمه اه  امشکی  رتلرمه اه ، م پیش لفید ، رفش الپ مقنعه   ش یام خانم  ا :

 لرمه اه  امشکی ش یام لرمه اه ، م پیش لفید ، رفش الپرت  اقا ان :

o  مشکی  ا لرمه اه رتلرمه اه ، م پیش لفید ، رفش الپ : مقنعه مممانگا ها 

o بخش  اه   ژه: مطابق قیانیت بخشهاه   ژه 

 دانشکده و مسئولین مربوطه:نحوه تماس با 

لیاد مم* شکل    شتت  ر گینه م شناس امور بالینیمحمدی  فاطمه خانمبا  صیمت ما  31414833 شمامه ت فت ا  طر ق کار

 تماس حاصل نما ید تا مراتب به اطالک  مسئیلیت ذه مبط ملانده شیم.

  املمماد 33148319 ا با شمممامه م منگام  zanjan.fnm@gmail.com امات   انتقامات خیم ما ا  طر ق اممسه رگینه پیشممن*

 نما ید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 مانشگاه ع یس پزشکی  نجان

  مانشکده پرلتامه   ماما ی

 رامامی ه  ا عمیمی فرس ام شیابی
 ناس   ناس خانیامگی مانشجی:

 ناس بخش   بیماملتان :

 تام خ رامامی ه:

 

  می باشد.  التامگز نه  اه نمره اخت اصی بر الاس طرح ممس بالینی   بخش مربیطه بیمه   بر عهده 
 ....................... تعدام زییت  اه مانشجی:         میجه  .................     زیر میجه ....................   اقداس مربی               ... 

 ............................................................................................. :م گر تیضییات م س................................................................. 

                                                         :استاد امضاءو  نام و نام خانوادگی
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