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 قوانینی و ضوابط حضور در کارورزی

 عمومی مقررات 

 حضور يابند. دانشجويان بايد بر اساس تعداد شيفت هاي تعيين در بخش جهت دوره ي کارورزي   •

هر دانشجو می بايست در کنار يک پرستار، مراقبت هاي مورد نياز بيمار را انجام دهد. دانشجويان   •

 باشند.فقط متعهد به مراقبت از بيماران مربوط به يک پرستار می 

دانشجو می بايست در کنار و  بلکه    مسئوليت بيمار به صورت مستقيم به دانشجو واگذار نخواهد شد. •

    .تحت نظارت پرستار مسئول بيمار، مراقبت هاي مورد نياز بيمار را انجام دهد 

  روي   بر  اتيکت  نصب  و  اسالمی  و  اي   حرفه  پوشش   و  اخالق  به   مربوط  قوانين  تمام  است  موظف   دانشجو •

 . ننمايد به بخش جلوگيري خواهد شد   فوق را رعايت  موارد  که  دانشجويی  از ورود  کند.  رعايت  را  اس لب

ب همانند ساير پرستاران بخش  عصر و ش   موظف هستند در تمام نوبتکاري هاي صبح،  دانشجويان •

 . يابند  ساعت مقرر دربخش حضور س رأ

 شوند. مجاز نيستند قبل از پايان شيفت کاري وتحويل بيماران خود، از بخش خارج دانشجويان  •

  از   ( درمانی، توانبخشی و عاطفیتامين نيازهاي آموزشی، رفاهی )  موظف به مراقبت جامع دانشجويان  •

 . اساس الگوي فرايند پرستاري هستند  بيماران خود بر

هاي وي و    اولويتو    موظف هستند برنامه مراقبت براي بيمار را بر حسب نيازهاي بيمار  دانشجويان •

 . قوانين بيمارستان انجام دهند بر  منطبق

پرستاري    دانشجويان • انجام مداخالت  در  تزريق    پرخطرموظف هستند  و  ترانسفوزيون خون  )مانند 

پرستار مسئول بيمار  از    ،و يا مداخالتی که تجربه و مهارت کافی را در آن ندارند   ( و ...  داروهاي پرخطر

را بدون نظارت  اين مداخالت  مجاز نيستند   بخش درخواست راهنمايی و کمک نمايند و  يا سرپرستار

 .انجام دهند  مستقيم پرستار مسئول بيمار 

منظور  .  نيستند بخش    سرپرستارطرف    مجاز به ترک بخش به جز براي انجام امور محوله از   دانشجويان •

خارج از    و در   شده از امور محوله فعاليت هايی است که جزء وظايف کارشناس پرستاري محسوب  

 . بخش انجام می شود

  خود   بيمارانو مراقبت هاي پرستاري    در مورد بيماري، داروهاروزانه  که    هستند موظف    دانشجويان •

 .باشند اطالعات کافی داشته  مطالعه کرده و 

ه از طرف گروه نوشته  دانشجويان موظف هستند در صورتی که نامشان در فهرست اسامی اعالم شد  •

 . قبل از شروع کارورزي جهت کسب تکليف به مدير گروه مربوطه مراجعه نمايند نشده باشد، 
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. سرپرستار  1مودن مشکالت خود موظف به رعايت سلسله مراتب سازمانی ) دانشجويان جهت مطرح ن •

. مدير گروه آموزشی،  5، مدير پرستاري دانشگاه،  4  . استاد ناظر، 3،  ن. مدير پرستاري بيمارستا2بخش،  

 ( می باشند.. معاونت آموزشی دانشکده6

 مربوط به شیفت هامقررات 

 است.صبح ممنوع  -شب و   شب - عصر کارورزي دانشجو در دو شيفت متوالی  •

بررسی و تاخير  د ناظر  و استا  بخش سرپرستار  پرينت ورود و خروج دانشجو در پايان هر بخش توسط   •

 . خروج بيش از يک مرتبه با کسر نمره ارزشيابی همراه خواهد بود در ورود يا تعجيل در 

کارورزي    دقيقه در   15سرپرستار/مسئول شيفت مجاز است از حضور دانشجويانی که با تاخير بيش از   •

 جلوگيري بعمل آورد.  حاضر می شوند 

 مقررات حضور و غیاب 

 نمی تواند شيفت خود را تغيير دهد.  استاد ناظر و دانشجو بدون هماهنگی سرپرستار  •

و طبق ضوابط    )تايمکس(ارستان توسط سامانه حضور و غياب  ثبت حضور و غياب دانشجو در بيم •

 خواهد بود.  بيمارستان

 جبرانی درنظر گرفته خواهد شد.جلسه  4در کارورزي،   غير موجه  به ازاي هر يک جلسه غيبت  •

بستگان درجه يک)  موجه غيبت  يک شيفت   • در    .خواهد داشت  جبرانی  شيفت  يک  (بيماري، فوت 

تاييد    بيمارستانمرخصی استعالجی دانشجو بايستی توسط پزشک معتمد    ،صورت ابتال به بيماري 

 .شود

 ساعت آغاز و پايان کارورزي طبق ضوابط بيمارستان تعيين خواهد شد. •

دانشجو موظف است همانند ساير کارکنان پرستاري و بر اساس شيفت تعيين شده، در محل کارورزي   •

 حضور يابد.  خود

)تايمکس(  محاسبه ساعات کاري و تاخير و تعجيل دانشجو بر اساس پرينت سامانه حضور و غياب   •

 کنترل می گردد. و استاد ناظر   بخش  و توسط سرپرستار  بيمارستان

 مقررات و انضباط مربوط به بخش 

 بخش صورت گيرد.  مسئول شيفت/کليه فعاليت هاي دانشجو در بخش بايد زير نظر سرپرستار •

  استراحت يا تغذيه نبايد از بخش خارج شوند. بدين منظور دانشجويان می توانند با دانشجويان جهت  •

 هماهنگی مسئول بخش از اتاق استراحت پرسنل استفاده نمايند. 

 باشد.بخش دانشجو بايد تابع روش تقسيم کار  •

 رعايت اصول کنترل عفونت در بخش ها الزامی است. •
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 مسئولیت اقدامات دانشجو

 داشته باشند. و اين امر بر عهده خود دانشجويان است.بيمه مسئوليت  حتما بايد دانشجويان  •

 تمام اقدامات پرستاري را طبق گايدالين هاي بيمارستان انجام دهد.دانشجو موظف است   •

دانشجوي پرستاري در همه حال بايد مسئوليت پذير بوده و نسبت به عواقب اقدامات خود پاسخگو   •

 باشد. 

مسئوليت بيمار به صورت مستقيم به دانشجو واگذار نخواهد شد. بلکه دانشجو می بايست در کنار و   •

 ر مسئول بيمار، مراقبت هاي مورد نياز بيمار را انجام دهد.   تحت نظارت پرستا

  )مانند ترانسفوزيون خون،   و يا پرخطر   موظف هستند در انجام مداخالت پرستاري تخصصی  دانشجويان  •

  نموده درخواست راهنمايی و کمک    پرستار مسئول بيمار و يا سرپرستاراز    (و ...   تزريق داروهاي پرخطر 

مستقيم  هستند را بدون نظارت    کمتر آشنا  مداخالت پرستاري تخصصی که با آن هامجاز نيستند    و

 . انجام دهند و يا سرپرستار   پرستار مسئول بيمار

دانشجويان نمی توانند در هيچ يک از شيفت ها به عنوان مسئول شيفت ارائه خدمت کنند و ارائه   •

 باشد. شيفت آنان بايد تحت نظارت پرستار مسئول  خدمت

مسئول  خود امضا کنند. پرستار    و نام خانوادگی  دانشجويان بايد زير گزارش اقدامات خود را با ثبت نام  •

 تاييد نمايد.  بايد امضاي دانشجو را بيمار

 مسئوليت کيفري هر گونه رفتار غير حرفه اي دانشجوي پرستاري، بر عهده شخص او خواهد بود.  •

 مسئولیت بیمارستان در قبال دانشجو 

 تغذيه دانشجويان مطابق با شرايط تغذيه کارکنان پرستاري در نظر گرفته می شود.  •

 بيمارستان مسئول تامين پاويون، رختکن و کمد براي دانشجويان می باشد. •

قبل  • هستند  موظف  دانشجويان  از  خود    هريک  مسئوليت  بيمه  برقراري  از  کارورزي  دوره  شروع  از 

 مطمئن شده باشند.


