
  به نام خدا

  گروه ارتوپدي فنی کارآموزيریزي  فرآیند برنامه

  دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 51با توجه به این که هر واحد کارآموزي معادل . شود ارائه میدوره کارشناسی  8و  7رشته ارتوپدي فنی، در ترم  کارآموزي واحدهاي
زي را در هر ترم بگذراند ساعت کارآمو 612واحد کارآموزي ارائه می شود، دانشجو باید در مجموع  12ساعت کاري می باشد و در هر ترم 

ماه  5ماه و  6ساعت کار روزانه می باشد که به ترتیب معادل  6هفته کاري با  20ساعت کار روزانه و یا  5هفته کاري با  24که تقریبا معادل 
  :در ذیل آمده است ریزي کارآموزي برنامهفرایند بدین منظور . می باشد

  
 رآموزيکامشخص بودن نام و تعداد واحدهاي دروس  .1

 کارآموزيمشخص بودن تعداد دانشجویان مجاز به گذراندن دوره  .2

در مراکز غیر از مراکز هدف دانشکده شامل کلینیک هاي  کارآموزيمشخص شدن تعداد دانشجویان متقاضی گذراندن دوره  .3
 :پس از انجام مراحل ذیل...خصوصی یا مراکز دولتی شهرستانها و 

 در مراکز خصوصی یا  کارآموزيیر گروه با تاریخ و امضاء جهت گذراندن دوره درخواست کتبی دانشجو خطاب به مد
 .سایر مراکز دولتی با ذکر دقیق نشانی و نام مسؤول کلینیک

  در صورت موافقت مدیر گروه، تکمیل فرم معرفی دانشجو توسط دانشجو و مسؤول کلینیک مربوطه با امضاء و مهر
 .در فرمشده  قیدکلینیک و تکمیل تمام موارد 

دانشجویان مقطع دکترا براي حضور در کلینیک اعضاي هیأت علمی و از بین ) مربی کارآموزي(تعیین سرپرستان آموزش بالینی  .4
 .دانشکده

هالل احمر، بنیاد جانبازان، دانشکده، کلینیک هاي خصوصی و سایر مراکز ( کارآموزيبا مراکز هدف جهت گذراندن هماهنگی  .5
 ).دولتی

 .ارداد با مراکز هدف با امضاي طرفین قراردادتکمیل فرم قر .6

 .بین مراکزهاي تعیین شده  و تهیه برنامه چرخش گروهگروه بندي دانشجویان  .7

 .مربوطهمراکز ها و برنامه زمانی حضور دانشجویان به  معرفی گروه .8

کمیل فرم گزارش، ساعات تآشنایی با قوانین و مقررات کارآموزي شامل نحوه تشکیل جلسه توجیهی براي دانشجویان جهت  .9
 ...ورود و خروج، غیبت و 

بیش از یک نفر معرفی شده است هر مربی موظف  کارآموزيدر مواردي که مربی . (معرفی شده سرپرستبا  کارآموزيشروع  .10
 ).حضور داشته باشد کارآموزياست حداقل یک ماه به طور پیوسته به عنوان مربی 

بر اساس قانون حضور حداقل یک ماه مداوم دانشجو و استاد در نظر گرفته شده است، لینیک در کبا توجه به این که پذیرش بیمار  .11
 .دانشجو به هیچ عنوان حق عدم حضور یا جابه جایی نوبت خود را نخواهد داشت

ضمن این که دانشجو . اختیار دانشجو باشد ، نباید بیش از یک کار ناتمام از قبل دردر کلینیک دانشکده در زمان پذیرش کار جدید .12
 .موظف است در اسرع وقت نسبت به تکمیل کار خود اقدام نماید



چنانچه در تاریخ مربوط به روتیشن دانشجویان، کار نیمه تمام در دست دانشجو وجود دارد، دانشجو و مربی موظف به اتمام و  .13
امنیت خاطر مددجویان از ارجاع کار نیمه تمام به دانشجو و استاد جهت . تحویل کار و سپس مجاز به جابه جایی خواهند بود

 .دیگر جدا خودداري شود

در غیر . قبول پذیرش بیمار توسط دانشجو مستلزم ماندن زمان کافی تا پایان حضور خود و مربی مربوطه می باشد ،به این منظور
 پذیرشتاریخ  ،ت ادامه حضور دانشجو و جابه جایی استاداین صورت پذیرش بیمار به فرد دیگر سپرده خواهد شد و یا در صور

  .جابه جا خواهد شدبه زمان حضور مربی جدید 
بر اساس گزارش کار دانشجو، حضور منظم و به موقع و نمره گزارش شده توسط مربی بر اساس  7در ترم  کارآموزينمرات  .14

نیز به موارد فوق اضافه  OSCE کارآموزينمره آزمون پایان عالوه بر موارد مذکور،  8در پایان ترم . کارهاي محوله می باشد
 .خواهد شد

، نمره 14دانشجویان در مراکز خصوصی، به صورت محرمانه اخذ خواهد شد و همراه با سایر موارد بند  کارآموزينمره پایان  .15
 . نهایی گزارش خواهد شد

یگر به صورت حضور سرزده کارشناس مسؤول و یا در طول ترم حضور و غیاب دانشجو در کلینیک هاي خصوصی و مراکز د .16
  .تلفنی بررسی خواهد شد

 .باشد وظیفه حفظ پرونده، قالب، الگو و سایر اطالعات مرتبط با بیمار به عهده دانشجو می .17

 .باشد مربی کارآموزي مسؤول نظارت بر کیفیت وسایل ساخته شده می .18

 
  

  :نکات
 موزي خود روزانه رأس ساعت مقرر حضور داشته باشد و طول دوره را به طور دانشجو موظف است به منظور تکمیل دوره کارآ

 .کامل بگذراند

  کار خود را در فرم هاي ارائه شده تکمیل نموده و پس از تأیید و امضاي مربی کارآموزي به  روزانهدانشجو موظف است گزارش
 .کارشناس مسؤول تحویل نماید

 ا دقت مطالعه نموده و اظهار نظر نمایدمربی کارآموزي موظف است گزارش ها را ب. 

  در مواجهه با مددجو، دانشجو موظف است خود را معرفی نموده و در تمام مراحل معاینه و ارزیابی، تحویل و پرو وسیله با
 ).حتی االمکان روپوش کار و معاینه جدا از هم باشد. (روپوش سفید تمیز حضور داشته باشد

  با حضور مسؤول انبار صورت بگیرد و پس از پایان کار تحویل داده شودتحویل وسایل از انبار باید. 

 پس از پایان کار روزانه، میز و محیط کار باید مرتب و تمیز شده و وسایل در جاي مناسب خود قرار گیرند. 

 رعایت شئونات اخالقی در برخورد با بیمار، مربیان، اساتید و سایر دانشجویان الزامی می باشد. 

 


