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سالن هشت گوش واقع در طبقه سوم دانشکده پزشکی( )پزشکی روز اول دوره در دانشکده  ۸کالس های تئوری در  .4

 .تشکیل میگردد

 

حضور  2یا  1ارگاه، جهت آشنایی با قوانین و ضوابط کار در مراکز در شبکه بهداشت و درمان شماره روز بعد از ک .5

 .خواهید داشت

 

در گروه  ز از پیش تعیین شده در وسط دورهرو 2در برنامه عملیاتی طراحی شده توسط کارورزان در قالب اسالید  .۰

 .ارائه می گردد

 

 1۸تا  ۳از ساعت  :ساعات حضور در کارگاه .۲

 

صبح لغایت  ۳و پنج شنبه ها  1۸صبح لغایت  ۳شنبه تا چهارشنبه  :ساعات حضور در مراکز خدمات جامع سالمت .۳

12. 

 جهت ثبت ساعت ورود و خروج کارورزان در مراکز:  .۹

)معرفی شده از طرف رئیس مراکز و  هر کارورز باید ساعت ورود و خروج خود را به محض ورود و خروج، به مسئول مربوطه

 شبکه بهداشت و درمان( اطالع دهد. 

 

حضور بدون ثبت ساعت ورود و خروج به هیچ  .ت ورود و خروج در مراکز بصورت الکترونیک خواهد بودثبت ساع .1۶

 .عنوان قابل قبول نیست

 

 .پاس ساعتی برای هیچ یک از کارورزان وجود ندارد .11

 

حضور در ساعات مقرر برای تمامی کارورزان اجباری است و خروج زودتر از موعد از مراکز حتی با اجازه رئیس مراکز  .12

 .بدون هماهنگی با مسئول دوره قابل قبول نیست و غیبت غیرمجاز در نظر گرفته می شود

 

روز مرخصی در طول دوره است که تنها با اطالع قبلی به مسئول دوره و اجازه پزشک  2فاده از هر کارورز مجاز به است .1۸

 .مرکز امکانپذیر می باشد

 

 :شرایط درخواست مرخصی .14

 .ساعت قبل از روز مرخصی، درخواست خود را از طریق نماینده به اطالع مسئول دوره برسانید 24حداقل  -

 .حتما جهت گرفتن مرخصی از رئیس مرکز اجازه گرفته شود -
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اس مسئول حضور و غیاب )کارشناس امور اداری تعیین و معرفی شده از حتما روز مرخصی به رئیس مرکز و کارشن -

 .( اطالع داده شودمرکز یسیا رئ طرف شبکه

 

 :متن پیام درخواست مرخصی .15

 تاریخ درخواست مرخصی -نام مرکز -نام و نام خانوادگی کارورز

 

 .باشید نمی در روز های کارگاه شبکه، روز گزارش برنامه عملیاتی و روز امتحان مجاز به استفاده از مرخصی .1۰

 

 .نمره نهایی کارورز کسر میگردد 1۶۶نمره از  2۶هر روز غیبت غیرمجاز  به ازای .1۲

 

 .روز منجر به ثبت نمره صفر جهت کارورز میگردد 2غیبت غیر مجاز بیش از  .1۳

 

 .غیبت در روز کارگاه و روز گزارش برنامه عملیاتی و روز امتحان آسکی پایان دوره منجر به حذف دوره میگردد .1۹

 

روز منجر به حذف  ۸روز قابل قبول بوده، بیشتر از  ۸ ات :با ارائه گواهی معتبر و تشخیص مسئول دوره()مجاز غیبت  .2۶

 .دوره میگردد

 

ساعت پس از روز غیبت قابل قبول است و باید به تایید پزشک معتمد  24ارائه گواهی مرتبط با استعالجی حداکثر تا  .21

 .دانشگاه برسد

 

 .اطالع داده شود مرخصی روز قبل ازشب  12تا ساعت  یبت مجاز بایداطالع رسانی درخصوص غ .22

 

 :غیبت مجاز شامل موارد زیر می شود .2۸

 ازدواج کارورز -

 بیماری منجر به بستری شدن در بیمارستان -

 (همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند)خانواده فوت یکی از اعضا درجه یک  -

 طرف دانشکده گواهی صادر شده باشد شرکت در المپیاد علمی ورزشی و یا حج واجب که از -

 

 .غیبت غیر موجه در روز امتحان به منزله نمره صفر در این بخش می باشد .24

 

 .غیبت موجه در روز امتحان سبب حذف بخش می گردد .25

 

 .غیبت در روز امتحان به عهده شورای کارورزی گروه است یا نبودن تشخیص موجه بودن .2۰

 

و با فرد خاطی برخورد  عدم رعایت اخالق حرفه ای، پوشش ظاهری غیرمناسب و غیراداری از خطوط قرمز گروه بوده .2۲

 .قانونی و انضباطی خواهد شد

 

 .پوشیدن روپوش سفید از ملزومات دوره است .2۳

 

 .به همراه داشتن و تکمیل الگ بوک در طول حضور در مراکز الزامی است .2۹

 



تحویل داده  مسئول دوره آسپی به در روز امتحانو تکمیل شده زیر باید در پایان دوره توسط کارورزان های فرم  .۸۶

 :شود

 کارورزی پزشکی اجتماعی فرم ارزیابی دوره -

 مات جامع سالمتخد فرم ارزیابی مراکز -

 لیست پرسنل فعال در امر آموزش کارورزان -

 

 .فرم فوق به مسئول دوره تحوی داده شوند ۸آسپی به همراه در روز امتحان ها باید الگ بوک  .۸1

 

 .امتحان پایان دوره در گروه پزشکی اجتماعی برگزار می شود .۸2

 

 با توسط گروه اعالم می شودروز امتحان پایان دوره متعاق .۸۸

 

 :نحوه ارزشیابی طول دوره .۸4

  2۶نمره از  ۰ :آزمون پایانی -

 2۶نمره از  ۸ :الگ بوک -

 2۶نمره از  4 :نامه عملیاتینمره گزارش بر -

 2۶نمره از  ۸ :ارزیابی تکوینی در طول دوره -

 2۶نمره از  2 :ارزیابی پزشک مرکز و شبکه های بهداشت -

  2۶نمره از  2نظم و حضور به موقع در کارگاه، شبکه ها و مراکز:  -

 

 واتسرا ثبت کرده و در گروه  هندهرگونه فعالیتی که در طول دوره در مراکز انجام مید مستندات مرتبط با کارورزان .۸5

این مستندات شامل اسالید برنامه عملیاتی طراحی شده،  .مرتبط با ثبت فعالیت های کارورزان ارائه دهنداپ 

وسط ت شده هیهپمفلت و هر محتوای آموزشی یا اطالع رسانی ت بنر، ،صورتجلسات مرتبط با برنامه عملیاتی، پوستر

 مراکز، پرسنل برایموزشی آجلسات حین برگزاری ارائه خدمات به بیماران یا  حین عکس های مرتبط با ،کارورز

 و ... بیماراندهیاری، شورای شهر، 

 

کنند.  برای اینترن های ماه بعد تهیه و در گروه اعالم شده ارئه off service noteکارورزان باید در پایان دوره  .۸۰

فعالیت های وضعیت موجود مرکز در محور ارزیابی شده و گزارش مختصری از این نوت شامل گزارش مختصری از 

برنامه عملیاتی که باید توسط کز در ماه جاری و لیست فعالیت های باقیمانده و نیازمند پیگیری از انجام شده در مر

  اینترن های ماه بعد پیگیری و انجام شوند.

 

 


