قوانين و ضوابط حضور در کارآموزي
لَاًيي ٍ ضَاثظ حضَس دس کبسآهَصي عشصِ ضبهل هَاسد صيش است:

تقسيم بنذي جلسبت در کبرآموزي داروخبنه شهري

 داًطجَيبى ثبيذ ثش اسبس تعذاد جلسِ ّبي صيش دس کبسآهَصي خَد حضَس يبثٌذ:

هجبحث تئَسي

 66جلسِ ( 4هبُ)



ثخص داسٍخبًِ هذل

 64جلسِ ( 4هبُ)

 ثخص داسٍخبًِ آهَصضی  61جلسِ ( 3هبُ)
 کبسآهَصي داسٍخبًِ هذل ٍ آهَصضی ثب حضَس  Preceptorصَست خَاّذ گشفت.ضوابظ مربوط به جلسبت کبرآموزي داروخبنه شهري

-

جلسبت هشثَط ثِ هجبحث تئَسي  33 ،سبعت هحسَة هی گشدد.
جلسبت عولی دس دٍ سٍتيطي داسٍخبًِ هذل ٍ داسٍخبًِ آهَصضی ثشگضاس خَاّذ ضذ.
داًطجَيبًی کِ جلسبت تئَسي هجحثی سا ًگزساًذُ ثبضٌذ حك حضَس دس جلسِ عولی آى دس سٍتيطي داسٍخبًِ هذل سا ًذاسًذ.
داًطجَيبًی کِ جلسِ عولی هجحثی سا دس داسٍخبًِ هذل ًگزساًذُ ثبضٌذ حك حضَس دس جلسِ هشثَط ثِ آى هجحث دس داسٍخبًِ
آهَصضی سا ًذاسًذ

مقررات مربوط به تغيير گروه یب شيفت
 تٌظين صهبى جلسبت ٍ گشٍُ ثٌذي ّب ثش عْذُ هسئَل دسس هی ثبضذ. هسئَل دسس هی تَاًذ دس صَست صالحذيذ ،گشٍُ يب ضيفت داًطجَيبى سا تغييش دّذ .دس غيش ايي صَست تغييش گشٍُ يب ضيفتّب اهکبى پزيش ًوی ثبضذ.
مقررات مربوط به تبخير و تعجيل
-

سبعت کبسآهَصي عجك ثشًبهِ آهَصضی تعييي هی ضَد.
داًطجَ هَظف است دس سبعبت تعييي ضذُ ،دس هحل آهَصش خَد حضَس يبثذ.
تبخيش يب تعجيل داًطجَيبى دس عی دٍسُ ثجت خَاّذ ضذ.
تبخيش يب تعجيل ثيص اص  65دليمِ غيجت دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ
دس صَست تکشاس تبخيش يب تعجيل کوتش اص  65دليمِ ،ثشاي داًطجَ غيجت دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ.
هحبسجِ سبعبت کبسي ٍ تبخيش ٍ تعجيل داًطجَ ثش اسبس پشيٌت سبهبًِ حضَس ٍ غيبة (تبيوکس) دس داسٍخبًِ ٍ تَسظ هسئَل
دسس کٌتشل هی گشدد.

مقررات حضور و غيبة
 -ثجت حضَس ٍ غيبة داًطجَ دس کالس ّبي تئَسي تَسظ استبد هشثَعِ صَست خَاّذ گشفت.

-

ثجت حضَس ٍ غيبة داًطجَ دس داسٍخبًِ هذل تَسظ هسئَل هشثَعِ صَست خَاّذ گشفت.
ثجت حضَس ٍ غيبة داًطجَ دس داسٍخبًِ آهَصضی تَسظ سبهبًِ حضَس ٍ غيبة (تبيوکس) ٍ عجك ضَاثظ داسٍخبًِ خَاّذ ثَد.
ليست حضَس ٍ غيبة داًطجَ دس پبيبى ّش هبُ ثشاي هسئَل دسس اسسبل خَاّذ ضذ.
دس صَست غيجتً ،وشُ هشثَط ثِ فعبليت کالسی آى جلسِ تعلك ًخَاّذ گشفت.
دس صَست غيجت غيش هَجِ ثيص اص  61سبعت ًوشُ صفش ثشاي داًطجَ دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ.
دس صَست غيجت هَجِ ثيص اص  61سبعت ٍاحذ هشثَعِ حزف خَاّذ گشديذ.

مقررات و انضببط مربوط به بخش

-

کليِ فعبليت ّبي داًطجَ دس داسٍخبًِ ثبيذ صيش ًظش  Preceptorصَست گيشد.
دس داخل داسٍخبًِ ،استفبدُ اص ّش گًَِ پَضص غيش حشفِ اي سٍي يًَيفشم (ًطبى ،عالهت ،جليمِ ،گشدًجٌذ )...هوٌَع است.
ٍسٍد ثذٍى جَساة ٍ ثب دهپبيی ٍ صٌذل ثِ داخل داسٍخبًِ هوٌَع است.
خَسدى ٍ آضبهيذى ٍ جَيذى آداهس دس داسٍخبًِ هوٌَع است (هگش دس اتبق استشاحت).
استعوبل دخبًيبت دس هحَعِ داسٍخبًِ اکيذا هوٌَع است.
داًطجَيبى جْت استشاحت يب تغزيِ ًجبيذ اص داسٍخبًِ خبسج ضًَذ .ثذيي هٌظَس داًطجَيبى هی تَاًٌذ ثب ّوبٌّگی هسئَل
داسٍخبًِ اص اتبق استشاحت استفبدُ ًوبيٌذ.
ٌّگبم حضَس دس داسٍخبًِ ،دکوِ ّبي سٍپَش ثبيذ کبهال ثستِ ثبضذ.

مسئوليت اقذامبت دانشجو
-

داًطجَي داسٍسبصي دس ّوِ حبل ثبيذ هسئَليت پزيش ثَدًُ ،سجت ثِ عَالت الذاهبت خَد پبسخگَ ثبضذ.
داًطجَيبى ًوی تَاًٌذ دس ّيچ يک اص ضيفت ّب ي داسٍخبًِ ثِ عٌَاى هسئَل فٌی يب لبئن همبم اسائِ خذهت کٌٌذ ٍ اسائِ خذهت
آًبى ثبيذ تحت ًظبست  Preceptorهشثَعِ ثبضذ.
داًطجَيبى ثبيذ صيش گضاسش الذاهبت خَد سا ثب ثجت ًبم خَد اهضب کٌٌذ Preceptor .هشثَعِ ثبيذ اهضبي داًطجَ سا تبييذ ًوبيذ.
هسئَليت کيفشي ّش گًَِ سفتبس غيش حشفِ اي داًطجَ ،ثش عْذُ ضخص اٍ خَاّذ ثَد.

مسئوليت داروخبنه در قببل دانشجو
 تغزيِ داًطجَيبى هغبثك ثب ضشايظ تغزيِ کبسکٌبى داسٍخبًِ دس ًظش گشفتِ هی ضَد. داًطجَيبى ثش اسبس ضَاثظ داسٍخبًِ ،جْت استفبدُ اص سشٍيس ايبة ٍ رّبة هعشفی هی ضًَذ. -داسٍخبًِ هسئَل تبهيي سختکي ٍ کوذ ثشاي داًطجَيبى است.

