بسمه تعالي
قوانين و مقررات كارورزي باليني
 -1ورود به موقع (راس ساعت  )8و خروج به موقع (راس ساعت )11
 -2در صورتي كه دانشجو با تاخير در كلينيك حضور يابد به ازاي هر تاخير  0/5نمره كسر خواهد شد.
 -1تاخير بيش از يك ساعت  ،غيبت محسوب مي شود.
 -4دانشجو در طول ترم مي تواند به ازاي هر  4واحد يك روز غيبت موجه داشته باشد (غيبتي موجه است كه در
صورت بيماري ،دانشجو بايد داراي مدارك پزشكي كه به تاييد پزشك معتمد دانشگاه رسيده باشد را دارا باشد
و در ساير موارد نياز بايد با شواهدي موجه بودن غيبتش را براي مربي به اثبات برساند) .در غير اينصورت بايد
واحد كارورزي خود را حذف نمايد.
الزم به ذكر است كه جبران غيبت موجه (با هماهنگي مربي) الزامي است.
 -5براي هر  2واحد كارورزي در طول يك ترم بايد حداقل  15جلسه  5ساعته تشكيل گردد.
 -6استفاده از تلفن همراه در جلسه درماني جزء تخلفات آموزشي محسوب مي گردد و موجب كسر نمره خواهد
شد.
 -7رعايت نظم و ترتيب از جمله پوشيدن لباس فرم و مرتب بودن وضعيت ظاهري الزامي است( .در مواقع خاص با
نظر سرپرست پوشيدن دستكش طبي نيز الزامي است)
 -8رعايت اخالق حرفه اي (مطابق با موازين اسالمي) توسط دانشجويان محترم الزامي است.
 -9دانشجو موظف است برنامه درماني خود را براي هر يك از مراجعين قبل از شروع جلسه درماني در برگه هاي
” “preplanيادداشت نمايد و به نظر مربي برساند .در صورتي كه برنامه نياز به تغيير داشته باشد ،دانشجو
موظف است پيشنهادات مربي و اصالحاتي كه بايد انجام شوند را قبل از شروع جلسه درماني اعمال نمايد.
دانشجو بايد در پايان روز تمامي برگه هاي  preplanرا به مربي تحويل ناميد تا در پرونده باليني او نگهداري
شود.
 -10استفاده مناسب از اوقات حضور در محل كارورزي شامل (داشتن جلسه درماني توسط خود دانشجو ،مشاهده
كار باليني ديگر كارورزان و نوشتن گزارش مشاهده همراه با نقد و تحليل آن و ارائه آن به مربي ،مطرح ساختن
مسائل مربوط به ارزيابي و درمان بيماران و درخواست راهنمايي از مربي جهت رفع اشكاالت مربوطه ،نوشتن
پرونده بيمار در همان روز ،رفع اشكاالت موجود در پرونده گيري و  )...الزامي است.
 -11پرونده بايد مرتب و تميز طبق راهنمايي مربي و دفترچه راهنماي ارائه شده ( در مرحله اول با مداد) تكميل
شده و در پايان ساعات كارورزي به مربي تحويل داده شود( .مربي حق دارد بدون اطالع دانشجو به پرونده او
مراجعه كرده و آنرا مطالعه نمايد)
 -12خارج كردن پرونده مراجع از محل كارورزي غير قانوني است و به هيچ عنوان امكانپذير نمي باشد.
 -11براي هر جلسه درماني  45دقيقه و  15دقيقه جهت استراحت و نوشتن پرونده و رفع اشكال اختصاص داده
مي شود (مشاوره هم شامل جلسه درماني مي باشد)
 -14دفترچه يادداشت وظايف و فعاليتها براي همراهان مراجع يا خود مراجع تهيه شود (توسط همراهان) و محتواي
تمرينات و دستورات بايد توسط سرپرست مالحظه شود.

 -15دانشجو موظف است قوانين ،مدت و زمان جلسه درماني و روند ارزيابي و درمان را براي همراهان مراجع و در
صورت لزوم خود مراجع توضيح دهد.
بعنوان مثال :الف -در صورت غيبت بدون اطالع بيش از  2جلسه برنامه درماني مراجع حذف خواهد شد
ب -تهيه دفترچه جهت يادداشت مشاورات درمانگر و عمل به توصيه ها و مشاورات مندرج در
دفترچه الزامي است.
 -16تماس تلفني با خارج از كلينيك با اطالع سرپرست مربوطه انجام شود.
 -17ارجاع مراجع به ساير متخصصان با مشورت و نظر و راهنمايي سرپرست مربوطه انجام شود .و معرفي نامه بايد
حتما دداراي مهر و امضاء سرپرست باشد.
 -18صدور هر گونه گواهي براي بيمار توسط دانشجو منع قانوني دارد.
 -19دانشجو نمي تواند بدون هماهنگي با مربي ساعات مراجعين را تغيير دهد ،برنامه آنها را حذف نمايد آنها را
ترخيص كند و يا مراجع ديگري را در برنامه خود بگذارد.
 -20تمامي دانشجويان بايد در مرتب نگه داشتن كمدها و قفسه هاي اتاقهاي درمان مشاركت داشته باشند و در
عين حال يك نفر مسئول مرتب نمودن كمدها در پايان روز خواهد بود.
 -21دانشجويان موظفند پرونده بيماران خود را در پايان روز در محلي كه در كلينيك جهت پرونده ها تعبيه شده
است بطور منظم قرار دهند.
 -22دانشجويان بايد از مشاوره دادن و صحبت با همراهان مراجعان در راهرو و خارج از اتاق درمان خودداري نمايند.
 -21عملكرد دانشجو در در جلسه درماني پس از مشاهده جلسه وي توسط مربي در چک لیست ارزیابی هر
جلسه ثبت شده و دانشجو بايد به همراه مربي خود به بررسي عملكرد خود پرداخته و به نقاط ضعف و قوت خود
آگاه شده و در جهت ارتقاء عملكرد باليني خود با راهنمايي مربي اقدام نمايد.
-24عملكرد باليني دانشجو 2بار در طي ترم  ،يكبار در ميان ترم و بار ديگر در پايان ترم بر اساس چك ليست
ارزيابي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و عملكرد ثبت شده در چك ليست به رويت دانشجو خواهد رسيد تا از نقاط
ضعف و قوت خود آگاه شود.
-25عملكرد باليني دانشجويان هر سه ماه يكبار توسط اعضاي گروه گفتاردرماني مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و
در صورت عدم كسب نمره حد نصاب  ،دانشجو از ادامه كارورزي محروم خواهد شد.
 -26دانشجو موظف است كه در پايان هر روز "برگه های آمار روزانه" بيماران خود را به طور كامل تكميل نموده
و به مربي تحويل نمايد تا در پرونده باليني او نگهداري شود.
 -27در پرونده باليني هر دانشجو بايد:
 -1برگه هاي preplan
-2برگه هاي آمار روزانه
 -3چك ليست هاي ارزيابي عملكرد باليني ميان ترم
-4چك ليست هاي ارزيابي عملكرد باليني پايان ترم
-5خالصه گزارش درمان تمامي بيماران( گزارش حداقل  1صفحه اي از هر يك از بيماران)
 -28دانشجو موظف است راهنماي آموزش باليني را بطور كامل مطالعه نموده و در مواردي كه دچار اشكال است از مربي
خود راهنمايي بخواهد.

