نحوه اجرای دوره کار در مطب
* دو ماه قبل از شروع دوره کار در مطب ،معاونت بهداشت دانشگاه با توجه به آخرین اطالعات از وضعیت مراکز و حضور منتورها،
ظرفیت مراکز را به دانشکده پزشکی اعالم می نماید.
* یک ماه قبل از شروع دوره ،جلسه تعیین مراکز دانشجویان ،توسط دانشکده برگزار می شود .در این جلسه که با مسئولیت
نماینده دانشجویان اداره می شود ،دانشجویان بر اساس اولویت (بر اساس نمره پره اینترنی) مراکز خود را بصورت دو مرکز برای
دو دوره کار در مطب انتخاب می کنند .مراکز دو دوره نبایستی یکسان باشد و حتما باید از هر دو گروه  Aو  Bانتخاب گردد( .در
تقسیم بندی مراکز کار در مطب ،مراکز  Aمراکز خوب و مراکز  Bمراکز متوسط هستند ،این تقسیم بندی بر اساس فاکتورهای
متعددی از جمله تعداد و نوع مراجعین مرکز ،میزان همکاری منتور ،فضای فیزیکی ،تجهیزات مرکزو  ......انجام می شود).
* با توجه به ورودی های دانشکده ،انتخاب مراکز کار در مطب دو بار در سال (برای ورودی های مهر ماه ،اسفند هر سال برای تعیین
دوره  6ماهه اول سال بعد و برای ورودی های بهمن ماه ،شهریور هر سال برای تعیین مراکز دوره  6ماهه دوم همان سال) صورت
می گیرد.
* پس از تعیین مراکز ،معرفی دانشجویان از آموزش دانشکده به معاونت بهداشت انجام شده و دانشجویان در مراکز کار در مطب
حاضر می شوند.
* دانشجویان در تمام روزهای دوره معرفی شده ملزم به حضور در مرکز می باشند.
* فرم ارزشیابی عکس دار دانشجویان توسط گروه آماده و به مراکز ارسال می گردد.
* در هفته اول حضور دانشجویان ،جلسه توجیهی در خصوص قوانین و مقررات دوره و وظایف ایشان برگزار و معاون امور بهداشتی
و مدیر گروه ،انتظارات خود را از دانشجویان بیان می نمایند.
* یکی دیگر از جلسات برگزار شده برای دانشجویان ،جلسه آموزشی بیماریهای شایع گوارش و درمان های رایج است که با
همکاری پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه برای دانشجویان برگزار می شود.

* در طی دوره ،کارشناسان گروه پزشکی خانواده که منتور نیز هستند جهت پیگیری نواقص از مراکز بازدید و گزارش نتایج مربوطه
را به مدیر گروه اعالم می کنند .با توجه به اینکه مدیر گروه ،معاون بهداشتی دانشگاه نیز هستند در جلسات ،انتظارات خود از
روسای مراکز در جهت رفع نواقص بیان می کنند.
* در طی دوره ،دانشجویان مشکالت آموزشی خود را با کارشناسان گروه مطرح می نمایند که پیگیری و هماهنگی های الزم در
جهت رفع آن انجام می شود.
* در هفته آخر دوره کار در مطب ،جلسه پایان دوره دانشجویان با حضور مدیر گروه پزشکی خانواده برگزار و دانشجویان انتقادات،
پیشنهادات و یا نقاط قوت و ضعف برنامه و نقاط قوت و ضعف منتور و سایر آیتم هایی که در خصوص بررسی کیفیت اجرای دوره
مورد نظر است را با مدیر گروه در میان گذاشته و فرم های مربوطه را تکمیل می نمایند.
* در پایان دوره منتورها بر اساس دستورالعمل نمره دهی فرم ارزشیابی دانشجویان را تکمیل و به گروه پزشکی خانواده ارسال
می کنند.
* کارشناسان گروه پس از بررسی فرم ها و بررسی وضعیت حضور دانشجویان در مرکز و جلسات (حضور دانشجویان در جلسات
توجیهی و مصاحبه پایان دوره الزامی است) فرم ها را برای مدیر گروه ارسال می کنند و مدیر گروه بر اساس فرم های ارزشیابی
نمره نهایی دانشجویان را به آموزش دانشکده اعالم می نمایند.

