
  

  راهنماي آموزشي كارآموزان بخش روانپزشكي
  

  . خيرمقدم و معارفه وبيان شرح وظايف  :روز اول بخش  

  .حضور به موقع در بخش و خروج به موقع از بخش و امضاي دفتر ورود و خروج 

و ارايه ليست آن بـه گـروه در روز    )از اينترنت  search(  تقسيم تخت ها و كنفرانس دانشجويي -

  .اول

  .مستقر در تخت هاي مربوطه كامل براي بيماران قبلي  on serviceنت   -

پوشيدن روپوش سفيد تميز و نصب كارت شناسايي بـر آن و رعايـت آراسـتگي ظـاهر و برخـورد       -

  .مناسب و محترمانه با بيماران و پرسنل و رعايت سلسله مراتب ضروري است 

  .يسي ضروريست گرفتن شرح حال دقيق با رعايت اصول شرح حال نو -

نت كامل و دقيق با اطالع از داروهاي بيمار داشته ) بخش مردان و زنان ( الزمست همه پرونده ها  -

  . باشند 

مورنينـگ  ( حضور در كالس در ساعت هاي مقرر شده براي برنامه هاي تعيين شده الزامي اسـت   -

  ) .تشكيل مي شود  صبح 8راس ساعت 

بيمار ، از نمره بخش به ميزان زيـادي  از اطالعات ناقص  وشرح حال  نقايص نت و اردر موارد تكر -

  . كسر خواهد شد 

  . تمام نت ها و شرح حال ها با امضا و ذكر نام ، خوانا و دقيق باشد  -

. امكان غيبت موجه و غيرموجه حداكثر دو روز است و الزم است به صورت درخواست كتبي باشد  -

كسر خواهد شد و در موارد غيبت بيش از حد مجاز به دانشكده اطالع درصورت غيبت از نمره نهايي 

  .داده خواهد شد و براساس تصميم نهايي دانشكده ، بخش حذف يا نمره صفر منظور مي گردد 

         ، از روخواني مقاله اجتنـاب و بـا اشـراف كـافي بـه موضـوع       ، دانشجويي searchدر كنفرانس و  -

  .در مورد آن صحبت شود 

  .مطالعه منظم و مستمر مطالب مدنظر باشد  -

  .به طور كامل نوشته شود  off serviceنت   :روز پايان دوره   -

  . شامل مطالب تعيين شده و مباحث بحث شده در بخش مي باشد  :    امتحان -

نمره امتحان و مطالعه و مشـاركت در مباحـث بخـش ، نظـم و ميـزان حضـور، و         :نمره نهايي   -

  .ت نكات اخالقي در طي دوره خواهد بود رعاي

  

  با آرزوي موفقيت

  گروه روانپزشكي

  


