دستورالعمل اجرایی دوره آموزشی کار رد مطب
منتوراهی محترم ملزم هب رعایت ن کات ذیل میباشند:
 -1توبهی هشاجعیي ثِ پضضک ،خَاُ تَسط داًطجَ ثب ًظبست هٌتَس ٍ خَاُ تَسط خَد پضضک هعبیٌِ گشدد ثبیستی دس دفتش
هشاجعیي ثِ پضضک ثجت گشدد( .صیشا توبهی هشاجعیي ثب هسئَلیت پضضک هعبیٌِ ضذُ ٍ خذهبت الصم سا دسیبفت هی ًوبیٌذ).
تکویل ایي دفتش غشفبً تَسط پضضک اًجبم ضَد.
 -2دس تکویل اسصضیبثی داًطجَ گضاسش سٍصّبی حضَس کبهالً هٌطجق ثب سٍصّبی حضَس داًطجَ ثبضذ.
 -3داًطجَ هَظف ثِ حضَس  4سٍص دس ّفتِ هیثبضذ (حذاقل سٍصّبی حضَس دس ّفتِ  2سٍص است) ،اًتخبة سٍصّب تَسط
داًطجَ ثَدُ ٍ هٌتَسّبی هحتشم ثش حضَس دس یک سٍص خبظ اججبس ًٌوبیٌذ.
 -4سٍصّبیی کِ هٌتَس دس هشکض حضَس ًذاسد حضَس داًطجَ ًیض الصم ًیست فقط دس ایي هَاسد ٍ ٍجَد تعطیالت سسوی دقت
ضَد کِ حضَس داًطجَ اص  28سٍص کوتش ًطَد.
 -5دس غَستیکِ ثیوبساى یک هشکض کن است اٍلَیت هعبیٌِ ثب داًطجَ هیثبضذ ،لزا هٌتَس ّبی هحتشم تشتیجی اتخبر ًوبیٌذ تب
ّوبى ثیوبساى کن ًیض تَسط داًطجَ هعبیٌِ گشدًذ ٍ .تشجیحبً ثیوبساى غیش تکشاسی ثشای ٍیضیت داًطجَیبى هذ ًظش قشاس گیشد.
 -6اص سپشدى کبسّبی غیش هشتجط ثِ عٌَاى هثبل اعضام داًطجَیبى ثِ سستَساى ّب ،دسخَاست طشح سؤال تَسط ایطبى،
تکویل دفتش پضضکٍ ،اسد ًوَدى اطالعبت دس سبهبًِ سیت ٍ یب هَاسد هطبثِ اکیذاً خَدداسی ضَد.

دانشجویان محترم دوره کار رد مطب ملزم هب رعایت ن کات ذیل میباشند:
 -1ثشای داًطجَیبًی کِ ّوضهبى دس یک هشکض ّستٌذ ثشای ّش داًطجَ یک دفتش کبس دس هطت اختػبظ یبثذ.
 -2داًطجَیبى هَظف ثِ ثجت ٍسٍد ٍ خشٍج سٍصاًِ خَد دس دفتش داًطجَیی هی ثبضٌذ.
ّ -3ش داًطجَ ثیوبساى خَد سا دس دفتش دٍسُ کبس دس هطت کِ ثِ ٍی اختػبظ دادُ ضذُ تکویل هی ًوبیذ .اگش  2داًطجَ
یک ثیوبس سا ٍیضیت ًوَدًذ فقط یکی اص داًطجَیبى ثیوبس سا ثجت هیًوبیذّ ( .ش ثیوبسی کِ دس دفتش داًطجَ ثجت ضذُ
لضٍهبً دس دفتش پضضک ًیض ثبیستی ثجت ضذُ ثبضذ)
 -4غفحِ خالغِ ٍیضیت ثیوبس دس ّش سٍص ثبیستی تَسط داًطجَ ثب ًظبست هٌتَس تکویل گشدد( .دس غَستی کِ ثیوبس
هعبیٌِ ضذُ تَسط داًطجَ  1-15ثیوبس ثبضذ یک ثیوبس اًتخبة ٍ یک غفحِ تکویل هی گشدد دس غَستیکِ تعذاد
ثیوبس هعبیٌِ ضذُ سٍصاًِ اص  16ثیوبس ثیطتش ثبضذ 2 ،ثیوبس اًتخبة ٍ  2غفحِ تکویل گشدد) .ثذیْی است کیفیت ًحَُ
تکویل ایي غفحِ ًوبیی اص آهَصش ٍ ًظبست هٌتَس هی ثبضذ.

 -5دس ّش دٍسُ یک دفتش ثشای ّش داًطجَ دس ًظش گشفتِ ضَد ٍ دس پبیبى دٍسُ هبثقی غفحبت دفتش ثجت دٍسُ کبس دس هطت
ثِ داًطجَی دٍسُ ثعذ اختػبظ خَاّذ یبفت .
الصم ثِ تبکیذ است ّش غفحِ هختع ثِ یک سٍص هی ثبضذ اگش تعذا ثیوبساى ثیص اص ً 15فش ثَد غفحِ ثعذی ًیض
اختػبظ هی یبثذ .ثجت تبسیخ ،هطخػبت داًطجَ ٍ هٌتَس ثش ثبالی غفحبت تَسط داًطجَ ٍ ًظبست ٍ تبییذ هٌتَس ثِ
غَست سٍصاًِ الضاهی است .
 -6دس غَستیکِ غذٍس کبست ثْذاضتی ثیص اص  5هَسد ثبضذ ثجت هطخػبت هشاجعیي غذٍس کبست ثْذاضتی ثعذ اص ًفش
پٌجن الصم ًجَدُ فقط ثِ تعذاد اضبسُ گشدد.
ّ -7ش داًطجَ حذاکثش  3سٍص ثشای هعبیٌبت داًص آهَصی ثِ هذاسس هشاجعِ ًوبیذ
ّن چٌیي داًطجَ دس هشاکض تبثعِ هلضم ثِ سعبیت ًکبت ریل هی ثبضذ.
-

سعبیت قَاًیي داًطگبُ علَم پضضکی ضْیذ ثْطتی

-

حفظ ضبى پشسٌل ثْذاضتی

-

تکشین اسثبة سجَع

-

تجعیت اص قَاًیي هشاکض ثْذاضتی دسهبًی ّوبًٌذ سبیش پشسٌل هشکض

-

سعبیت کلیِ هَاسد ًگْذاسی ،ثبیگبًی ،ثجت ٍ  .....ثش طجق دستَسالعول ّبی هَجَد

-

ثجت گضاسش فعبلیتْبی سٍص دس دفتش دٍسُ کبس دس هطت ٍ تبییذ تَسط هٌتَس

-

ٍسٍد ثِ هشکض قجل اص سبعت  ٍ 8/30خشٍج ثعذ اص سبعت ( 12/30دس غَست عذم سعبیت ضوي تبثیش قبثل تَجِ ثش
ًوشُ اسصضیبثی ،هجوَع سبعبت عذم حضَس هحبسجِ ٍ ثِ اصای ّش  4سبعت یک سٍص هٌظَس ضذُ ٍ داًطجَ هلضم
ثِ ججشاى آى هیثبضذ).

-

داًطجَیبى هَظف ثِ حضَس  4سٍص دس ّفتِ هیثبضٌذ ٍ .ثش اسبس آییي ًبهِ کبسٍسصی فقط هجبص ثِ  2سٍص غیجت
دس طی هبُ ،ضوي داضتي عزس هَجِ هی ثبضٌذ.

