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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان         

 دانشکده پرستاری و مامایی

 ی مقطع کارشناسیآئین نامه اجرایی کارآموزی ها

 : و دانشجویان عزیز همکار گرامی

لزوم رعایت موارد ذیل در تمامی بخش  شروع کارآموزی ها و احتراما ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، با عنایت به               

 ، خواهشمند است موارد به دقت مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.محترم دانشجویان و اساتیدهای بالینی توسط 

 ست کلیه کارآموزی منطبق با طرح درس بالینی تنظیم و اجرا گردد.ا ضروری .1

می و مدیر گروه  استاد مربوطهمراعات ساعات ورود و خروج کارآموزی ها طبق برنامه الزامی بوده و مسئولیت اجرای آن به عهده  .2

 باشد.

ست در موارد اسددتانایی با  .های دانشددجویی تا پایان ترم بابت می باشددد برنامه های  تنظیم شددده  کارآموزی ها و گروه .3 درخوا

 است. و اجرا قابل بررسیطرح در شورای آموزش و تائید مدیر گروه مربوطه و  مربیعلمی،  هیات عضوکتبی 

اریخ و اعالم تمربوطه  مربیعلمی،  هیات عضتتو درخواستتت کتبیکارآموزی های جبرانی اعم از فردی و گروهی فقط با   .4

 امکان پذیر می باشد.و معاون آموزشی و تائید  مدیر گروه مربوطه  جبران

 غیبت دانشددجویان در پایانواحد کارآموزی در بخش های متعدد با مربیان مختلف ارائه می شددود مزم اسددت  یک در صددورتیکه  .5

ساتید با سایر  هر بخش  کارآموزی در .نباشد)یک دهم (از سقف مجاز  ی دانشجو در یک واحد بیشجمع غیبت هاهماهنگ شود تاا

 ر موجه بودن نمره صفر منظور می شود.صورتی که  غیبت موجه باشد واحد حذف خواهد شد در صوت غی

شیابی بالینی جهت %  30 .6 ست نمره ارز شیابی عمومی مطابق فرم پیو صی طبق طرح درس %  70ارز ص شیابی تخ نمره جهت ارز

  مربوطه اعمال گردد. بالینی

سابقه کار در بخش های عمومی را دارند .7 شابه که  شاغل و موارد م شکده از  ،بهیاران  شی دان شورای آموز صوبه  می توانند طبق م

ارائه  و کارآموزی اولین روزحضدددور دانشدددجو در  . این امر منوط به %  تعدیل در روزهای کارآموزی بهره مند شدددوند 30مزایای 

و کسر  قابل اعمال مدیر گروه مربوطه استاد واست که پس از  تائید مربی  عضو هیات علمی،  هدرخواست کتبی و مستندات مربوطه ب

 .می باشداز روزهای پایانی کارآموزی 

 می باشد. 12حداقل نمره قبولی در کارآموزی ها  .8

س .9 شجو بایانجام هرگونه پرو سط دان ستی باجرهای پرخطر و تهاجمی تو ضور  ی ضو هیات علمی، ح سئول ع شناس م مربی یا کار

 خواهد بود.، در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن متوجه دانشجو صورت گیرد

شجویان .10 صیل کارآموزیشروع در بدو  آگاهی از تیتر آنتی بادی خود برای همه دان ست. و حفظ آن در طول مدت تح  الزامی ا

ست  شجویان را مشاهده و در صفحه اول مگ بوک  هپاتیت بی مربیان محترم میزان تیتر آنتی بادیدر اولین روز کارآموزی مزم ا دان

 نمایند. ببت نموده و مهر و امضا

یق واکسن در سه مرحله کرده باشند و دانشجویانی که تیتر آنتی بادی آنها ده و یا کمتر از ده می باشد بایستی اقدام به تزر .11

 مربی مربوطه برسانند.عضو هیات علمی، کارت واکسن را به رویت 

شتن ،   Bآنتی بادی هپاتیت تیتر ناکافی بودن  ،اتیکت  فاقد محترم از ورود دانشددجویاناعضددای هیات علمی  .12 کارت ندا

 ممانعت فرمایند.وسایل حفاظتی تعیین شده   دارا نبودن و همچنین واکسن دوز چهارم کرونا

دانش آموختگی فراگیران منوط به ارائه مگ بوک اعالم از شددروع دوره کارآموزی الزامی بوده و  Log Bookتکمیل مگ بوک  .13

پس  در حفظ و نگهداری مگ بوک ها کوشا بوده وتکمیل شده و تائید شده توسط مدیر گروه آموزشی مربوطه می باشد. دانشجویان 

 .ینداقدام نمانسبت به ببت مشخصات عملکرد و تائیدآن در محل کارآموزی  همان روز بالفاصلهاز انجام هر فعالیت، 



 محترم در خصوص رعایت موارد ذیل توسط دانشجویان بعمل آید: عضای هیات علمیامقتضی است نظارت مزم توسط  .14

 برای هر ترم تحصیلیبه همراه داشتن دفترچه یادداشت بابت   -

 در بخشستفاده از گوشی همراه عدم ا  -

 آئین نامه پوشش درج شده در سایت دانشکدهرعایت   -

 شده:یونیفرم های تعیین  -

 مامایی کارشناسی و کارشناسی ارشد الف (

o مقنعه مشکی  ،شلوار سبزو راحت ، مانتوکفش  :اتاق زایمان . 

o مشکی یا سرمه ای رتاسپمانتو سفید شلوار و مقنعه مشکی و کفش : بخش ها 

 هوشبری کارشناسی و اتاق عمل کارشناسی  ب( 

o رت سفیددمپایی طبی اسپ.سیر  مقنعه آبی، شلوار آبی  روپوش و :اتاق عمل 

o مشکی یا سرمه ای رتو شلوار مشکی و کفش اسپمقنعه ، مانتو سفید  : ی عمومی بخش ها 

 ارشدکارشناسی و پرستاری کارشناسی  (ج

o :بخش های عمومی 

  سرمه ای یامشکی  رتسرمه ای ، روپوش سفید ، کفش اسپ مقنعه و شلوار خانم ها :

 سرمه ای یامشکی شلوار سرمه ای ، روپوش سفید ، کفش اسپرت  آقایان :

o  مشکی یا سرمه ای رتسرمه ای ، روپوش سفید ، کفش اسپ : مقنعه درمانگاهها 

o بخش های ویژه: مطابق قوانین بخشهای ویژه 

 نحوه تماس با دانشکده و مسئولین مربوطه:

سوال در* شکل و  شتن هر گونه م شناس امور بالینیمحمدی  فاطمه خانمبا  صورت دا  40814833 شماره تلفن از طریق کار

 تماس حاصل نمایید تا مراتب به اطالع  مسئولین ذی ربط رسانده شود.

  ارسددال 33148319یا با شددماره دورنگار  zanjan.fnm@gmail.com ادات و انتقادات خود را از طریق آدرسههرگونه پیشددن*

 نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  دانشکده پرستاری و مامایی

 کارآموزی ها عمومی فرم ارزشیابی
 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 نام بخش و بیمارستان :

 تاریخ کارآموزی:

 

  می باشد.  استادگزینه های نمره اختصاصی بر اساس طرح درس بالینی و بخش مربوطه بوده و بر عهده 
 ....................... تعداد غیبت های دانشجو:         موجه  .................     غیر موجه ....................   اقدام مربی               ... 

  :دیگر توضیحات مزم.............................................................................................................................................................. 

                                                         :استاد امضاءو  نام و نام خانوادگی
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