
  

  مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
  آیین نامه حضور کارورزان در بخش هاي درمانی

  
در موارد ذیل از اطالع انجام وظیفه می نمایند ) واحد آموزش پرستاري(با عنایت به اینکه کارورزان تحت نظارت دفتر پرستاري 

                                                       :الزامی است، انتبیمارسبه  بدو ورود
 

  ندیاو رعایت نماطالع داشته  در بخش هاي درمانیآیین نامه حضور از موازین  دبای کلیه کارورزاندر بدو ورود به بیمارستان.  
 
 
  حتما ورود و خروج خود را در دفتر حضور و غیاب موجود در دفتر آموزش ) پرستاري، مامایی، اتاق عمل و هوشبري(کلیه کارورزان

 .نمایندثبت ) صبح هاي تعطیل و شیفتهاي عصر و شب(یا دفتر پرستاري ) صبح هاي غیر تعطیل(پرستاري 

 
  بـا همـاهنگی   ) قبل از اتمـام شـیفت  ( خروج از بیمارستان هر گونههرگونه خروج از بخش با هماهنگی مسئول بخش یا مسئول شیفت و

انجـام  ) صبح هاي تعطیل و شیفتهاي عصر و شـب ( سوپروایزر کشیک دفتر پرستاريیا ) صبح هاي غیر تعطیل( آموزشی سوپروایزر
 .خواهد گردید offدر غیر این صورت شیفت مربوطه  گیرد

  
  دوره از دفتر آموزش پرستاري تحویل و پـس از پایـان دوره بـه آن دفتـر عـودت      کارورزي هر برگه حضور و غیاب را قبل از شروع

 .ایندنم

  
 برنامه حضور کارورزان در محلی قابل دسترسی جهت کلیه پرسنل بخش قرار گیرد. 

  
 سه عدد می باشد مجاز در یک ماه شیفت عویضتحداکثر ، و بی نظمی در برنامه کارورزي با عنایت به تعویض شیفتهاي متعدد. 

  
 بـه اطـالع دفتـر آمـوزش      بـه صـورت مکتـوب   موعد مقرر قبل از و  با هماهنگی مربی مربوطه در شیفت هاي کارورزي هر گونه تغییر

 .پرستاري و بخش مربوطه رسانده شود

  
  صـبح هـاي غیـر    ( آموزشـی  سـوپروایزر به اطـالع  را و موارد  هدنمواز پذیرش کارورز خارج از برنامه تنظیمی جدا خودداري پرسنل

 .رسانده شود) صبح هاي تعطیل و شیفتهاي عصر و شب( سوپروایزر کشیک دفتر پرستاريیا ) تعطیل

  
  از پذیرش کارورز بدون اتیکت شناسایی جدا خودداري فرماییدپرسنل (داراي اتیکت شناسایی باشند باید کلیه کارورزان.(. 

  
 در ابتداي هر شیفت اسامی کارورزان همانند سایر پرسنل به اطالع دفتر پرستاري رسانده شود. 

  
  سـنل انجـام   پرو هر کارورز تحت نظـارت   را انجام دادهجهت کارورزان تقسیم کار مسئول بخش یا مسئول شیفت در ابتداي هر شیفت

 .وظیفه نماید
  

 

 در صورت کارورزان مربیان،  طبق هماهنگی به عمل آمده باstable مسئول بخش یا مسـئول شـیفت   پس از هماهنگی با  و بودن بخش
 ).ممنوع است بیمارستانفروشگاه اط و کافی شاپ حضور در حی(.می باشند) دقیقه 30به مدت ( restمجاز به استفاده از 



  شیفت هاي صبح (نظر سوپروایزر آموزشی  با لزوممامایی مقرر گردید در صورت طبق هماهنگی به عمل آمده با دانشکده پرستاري و
بـا دفتـر   دو شـیفت  تـا  حـداکثر  شـیفت   9بـه ازاي هـر    انکـارورز )  سـایر شـیفت هـا   (دفتر پرستاري کشیک و سوپروایزر ) غیر تعطیل

   .خواهد گردید offدر غیر اینصورت شیفت مربوطه  پرستاري همکاري نمایند

 
 دفتـر  کشـیک  سـوپروایزر   مگر بسته بـه ضـرورت و بـا نظـر    ( تا حد امکان از پاس شدن کارورز در ساعات پایانی شیفت اجتناب گردد

 ).پرستاري

  
  دکنندر دفتر گزارش پرستاري بخش ثبت را در پایان هر شیفت اسامی کارورزان مسئول بخش یا مسئول شیفت. 

  
  مـورد  به دقـت   را ساعت ورود و خروج کارورزتاریخ، شیفت و برگه حضور و غیاب،  يبه هنگام امضامسئول بخش یا مسئول شیفت

 .ددهنتوجه قرار 

  
  نهـار   در قبـال  تعهديبیمارستان . (باشندعصر / شیفت صبح ارايداولیه به کارورزانی تعلق می گیرد که در برنامه تنظیمی نهار سهمیه

 .)ندارد ،عصر هستند -خارج از برنامه تنظیمی اولیه داراي شیفت صبحکه کارورزانی 

  
 مراجعه نماید بیمارستانیس عصر، کارورز با هماهنگی مسئول بخش جهت صرف نهار به سلف سرو/ در صورت وجود شیفت صبح . 

  
  مسـئول بخـش   در صـورت تاییـد   کارورز شیفت شب  ،تعهدي نداردکارورزان با عنایت به اینکه بیمارستان در قبال شام و مکان خواب

 .را بر عهده داردشیفت شب  دربر کارورز نظارت  مسئول ،مسئول شیفت وبوده  قابل پذیرش

 
  ز پذیرش کارآموز بدون حضور مربی در بخش جدا خودداري فرماینداباید مسئول بخش یا مسئول شیفت         . 

 

  آموزش پرستاري

 


