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 نام درس تعداد واحد ساعت

 3کارآموزی در عرصه  2 402

 2کارآموزی در عرصه  2 402

 

 :شرح وظایف کارآموزقوانین و مقررات و 

 به موقع  همه روزه و  حضورو  باشد می( بجز سه شنبه) (33 تا 8 ساعت از) چهارشنبه تا شنبه روزهای بیمارستان اداری مقررات تابع کارآموزی روزهای

 .ضروریست در محل کارآموزی

 با مسئول مربوطه ضروریست هماهنگی قبلی هنگام خروج از محل کارآموزی. 

 مقنعه زرشکی تیره با پوشش (حرف اول نام، نام خانوادگی و نام رشته)روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت: پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل ،

 .کامل موها

 حرف اول نام، نام خانوادگی و نام )، اتیکت (ل بسته باشدتمام دکمه های روپوش باید بطور کام)روپوش سفید: پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل

 .، آرایش موها بصورت متعارف(رشته

  دستبند، گردن بند و گوشواره در محیط های آموزشی ممنوع می (بجز حلقه ازدواج)استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال ،

 .باشد

 باشد و استفاده از ناخن مصنوعی و الک ناخن ممنوع است ناخن ها بایستی کوتاه و تمیز. 

 آرایش سر و صورت غیر متعارف و دور از شئون حرفه ممنوع است. 

 استفاده از نشانه های نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش و شلوار و کفش ممنوع است. 

  و در سایر زمان ها استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابددر زمان حضور در واحدها و بخش ها تلفن همراه می بایست خاموش باشد. 

  نیست، صحبت کردن در محیط های آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد و هرگونه ایجاد سر و صدا یا بر زیان راندن کلمات که در شان حرفه

 .ممنوع است

 جویدن آدامس و نظایر آن در محل کارآموزی ممنوع است. 

 ز ادوکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی و بالینی ممنوع استاستفاده ا . 

 ضروریست رعایت احترام و موارد اخالقی در برخورد با کارکنان واحد و مراجعین. 

  از نمره کارآموزی کسر خواهد شدهر روز نیم نمرهو همچنین به ازای   برابر دو میزان به کارآموزی جبران مستلزم غیبت غیر موجههر گونه ، . 

  می بایست به تایید مربی کارآموزی و مسئول کارآموزی در گروه برسد ارائه مستندات الزمغیبت موجه با . 

 خاطر نشان می شود که انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی می بایست با هماهنگی و نظارت مربی صورت پذیرد. 

  می باشد 31حداقل نمره قبولی در کارآموزی. 

 انجام تکالیف محوله زیر نظر مسئول واحد 

 ارائه گزارش کار و تکالیف مربوط به هر دوره از کارآموزی در تاریخ تعیین شده 

 .برخورد خواهد شددر صورت هرگونه تخلف از موارد فوق بر اساس قوانین دانشکده و بر اساس تصمیم کمیته انضباطی با دانشجویان 
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 :برنامه آموزشی

بیمارستان، سیستم اطالعات بیمارستان، IT واحدفعالیت های با العات سالمت رشته فناوری اطآشنایی دانشجویان  ، 2و3هدف از واحدهای کارآموزی در عرصه 

از این . به آموخته های نظری جهت ارائه خدمات مفیدتر می باشد دانشجویان، تسلط عملیدر بیمارستان ها، بخش اطالع رسانی پزشکی و بخش هایی بالینی مربوطه 

 :به شرح زیر می باشداصلی،  های بخش شامل و مراحل عملیاتی این دوره از کارآموزی دانشجویانعناوین رو 

 :کارآموزی بیمارستان .3

  سیستم اطالعات بیمارستانیزیر سیستم های با عملی کار آشنایی(HIS) شامل: 

o آزمایشگاه 

o مدارک پزشکی 

o داروخانه 

o تصویربرداری 

o اتاق عمل 

o بخش های بستری 

o پرستاری 

o تغذیه 

o دیالیز 

o فیزیوتراپی 

o ترخیص و درآمد 

o درمانگاه سرپایی 

 آشنایی عملی کار با سیستم های نوبت دهی 

  آشنایی عملی باPACS 

 آشنایی عملی با سیستم کارانه 

  آشنایی عملی باMIS 

  اتوماسیون اداریآشنایی عملی با 

o  مجری شرکتآشنایی با HIS،  مدیریتHIS خصوص در اصالحی اقدامات چگونگی سسیستم، پشتیبانی و نگهداری چگونگی: شامل 

و نیز امنیت و سطوح دسترسی  HIS به مختلف های ماژول نمودن اضافه و تکمیل شبکه، به بالینی های بخش اتصال جدید، نیازهای

HIS سپاری نگهداری سیستم های اطالعات سالمت، فرایند برون. 

 آشنایی با نحوه ی پایش اطالعات و ارسال در سپاس 

 

 :کارآموزی کتابخانه .1

  آشنایی و کار عملی با سامانه جامع کتابداری و اطالع رسانی پزشکی(lib.lums.ac.ir) 

  آشنایی با فهرست نویسی بر اساسNLM 

 جستجو در آن آشنایی به کتابخانه الکترونیک دانشگاه و 

 آشنایی با پایگاه های مورد استفاده برای کتابدار بالینی 

 انجام فعالیت های کتابدار پژوهشی 
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 :دانشکدهکارآموزی  .3

 سخت افزار 

 ،چگونگی رفع مشکل کامپیوترها و کیس های معیوب 

 چگونگی حفظ امنیت سیستم ها و حفاظت در مقابل ویروس ها  

  و مدیریت آنهاآشنایی با سیستم های عامل ، نصب 

 آشنایی با نصب و راه اندازی نرم افزار های کاربردی 

 شبکه           

 اع توپولوژینوآشنایی با ا 

 آشنایی با نحوه ترسیم نقشه شبکه 

  آشنایی انواع بستر ارتباطی 

  آشنایی با مرکز دادهRoom) Server ( 

  نوع آشنایی با انواع سیستم های عامل ازServer  

  آشنایی با انواع تجهیزات شبکهActive , Passive  

 آشنایی با انواع UPS 

  آشنایی با مباحث نرم افزاری شبکه نظیرActive Directory   مدیریت شبکه های ع نرم افزارانواو 

  های تحت شبکه در سازمان آنتی ویروسآشنایی با 

 

 

 

 

  این دوره از کارآموزی، دانشجویان پس از آشنایی با الزم به ذکر است که درHIS هر بیمارستان، برای  های آن درو زیر سیستم

خواهند یا سیستم های اطالعاتی مرتبط در بیمارستان  HIS هاییکی از زیر سیستم یویژه ی خود به بررسیانجام پروژه

 .، هماهنگی های مربوطه را در این خصوص بفرمایندو محل های کارآموزی بیمارستان ITلذا الزم است مسئولین . پرداخت

  قدردانی  همکاری شما مسئول محترم ی مطالب این دفترچه صرف نمودید و همچنین اززمانی که بابت مطالعه در ادامه از

 .گردد می

 

 گروه فناوری اطالعات سالمت

 دانشکده پیراپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 


