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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

 دانشکده پیراپزشکی

فن آوری اطالعات آئین نامه اجرایی واحد کارآموزی دانشجویان دوره کارشناسی 

 سالمت

 99-98تحصیلی:  اولسال  نیم

 محورهای کارآموزی:

 فرآیندهای مدیریت اطالعات تهیه فلوچارت -

 تهیه آمارهای تکلیفی -

 پرونده 01پیگیری  -

 و ارزیابی سیستم SWOTتحلیل  -

 گزارش کار -

 ، ارائه راهکار مشکل محورپیشنهاداتاستانداردها و بررسی  -

 تهیه مقاله علمی با رویکرد کاربردی بر اساس داده های بیمارستانی -

 تدوین نظام های اطالعات تکلیفی -

 تدوین منابع اطالعاتی آموزشی برای گروه آموزشی -

 ITانجام تکالیف  -

 

 عرصه های کارآموزی:

 بیمارستان:

واحدهای پذیرش، کدگذاری، آمار، بایگانی  :بهداشتی شاملبخش مدارک پزشکی و مدیریت اطالعات  -

و  گردش بیمار و اطالعات بهداشتی در سازمان ، HIS بخش، پزشکی، آشنایی با مباحث مدیریت

 کمیته مدارک پزشکی

 بخش فن آوری اطالعات یا کامپیوتر  -

 واحد مدیریت و تضمین کیفیت و استانداردها -
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 واحد ترخیص، حسابرسی، ممیزی و رسیدگی اسناد -

 : آمار و فن آوری اطالعات دانشگاهمدیریت 

 بخش آمار و مدیریت اطالعات بهداشتی  -

 بخش فن آوری اطالعات و کامپیوتر  -

 واحد مدیریت و تضمین کیفیت و استانداردها -

 GISواحد  -

 

 واحد آمار حیاتیمعاونت بهداشتی: 

 

  دانشکده:

 کتابخانه  -

 HITکارگاه  -
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 دستورالعمل اجرایی

سی فن شنادانشجویان کارآموزش دانشجویان به صورت عملی است که باید مطابق با سرفصل کارآموزی  -1

 انجام شود: با رعایت  جزئیات زیرو )ضمیمه پیوست( آوری اطالعات سالمت 

 بعداز ظهر است.  13صبح لغایت  8الف( برنامه کارآموزی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

 دانشجویان در تمام ساعات کارآموزی الزامی است. به موقع ب( حضور

 یا فن آوری اطالعات سالمت کارآموزی تحت نظارت مستقیم حداقل یک کارشناس مدارک پزشکی -2

 بیمارستان که به عنوان کارشناس یا مربی کارآموزی شناخته می شود، انجام می گیرد.

ابتدای دوره کارآموزی در هر بیمارستان توسط مقررات بیمارستان، رعایت شئونات اسالمی و اداری  -3

 کارشناس کارآموزی  به دانشجویان توضیح داده می شود و دانشجویان موظف به رعایت کامل آن هستند.

(  ایرانی ) طبق مصوبه گروه -کلیه دانشجویان ملزم به پوشیدن روپوش متناسب با شئونات اسالمی  -4

 کارآموزی هستند.واستفاده از اتیکت مشخصات در دوره 

دانشجویان در طول دوره کارآموزی مجاز به غیبت نیستند و در صورت غیبت در موارد ضروری با موافقت  -5

 مسئول کارآموزی نسبت به جبران روزهای غیبت اقدام نمایند.استاد قبلی، باید با هماهنگی مربی کارآموزی و 

 د.نجبران نمای روز 3روز غیبت  1هر  یبه ازاو در صورت غیبت غیر مجاز باید 

)نیمی  در بیمارستان در دو محور اصلی مدیریت اطالعات و فن آوری اطالعات سالمت 2و  1کارآموزی  -6

در حوزه فن آوری اطالعات و اطالع رسانی  4و  3و کارآموزی   از دوره در هر بیمارستان برای هر محور(

 د. خواهد بومطابق با سرفصل وزارت پزشکی 

در پایان دوره کارآموزی در هر بیمارستان به منظور ارزیابی تکوینی، دانشجویان باید گزارش کارآموزی  -7

 را به گروه آموزشی ) مسئول کارآموزی ( ارائه نمایند.

دانشجویان باید در صورت بروز هر نوع مشکل آن را به صورت مسئوالنه ابتدا با کارشناس کارآموزی در  -8

 ماندن مشکل، با مسئول کارآموزی در میان گذارند.  صورت باقی

 نحوه محاسبه نمره کارآموزی به شکل زیر خواهد بود: -9
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 گروه آموزشی تعیین می گردد. توسط مسئول کارآموزی در و تکالیف الف( نمره گزارش بیمارستان

 می گردد. ب( نمره دوره کارآموزی بیمارستان ها توسط مربی کارآموزی آن بیمارستان تعیین

 .تعیین می گردد مسئول آن واحد توسطسایر واحدها  نمره ج( 

کلیه دانشجویان ملزم به رعایت کامل رفتار و فرهنگ علمی، آکادمیک و اخالقی در محیط کارآموزی  -11

 هستند.

در جلسه شورای آموزشی گروه در به انضمام سرفصل و دفترچه ارزیابی کارآموزی پیوست، این آئین نامه 

 به تصویب رسید. 13/11/1391تاریخ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


