قوانین پراتیک

.قوانینی که دانشجویان محترم برای حضور در کالس پراتیک الزاما باید رعایت کنند تا اجازه حضور و استفاده از ساعات
درسی و تمرین را داشته باشند  ،در غیر اینصورت اجازه حضور در کالس درس یا تمرین را ندارند.

 .)1رعایت یونیفورم کامل
برادران  :روپوش سفید (بلندی روپوش زیر زانو باشد و تنگ و نازک نباشد) ،شلوار مشکی ساده (نخی یا کتان باشد و تنگ
نباشد) ،اتیکت مشخصات ،دفترچه یادداشت و خودکار
خواهران  :روپوش سفید (بلندی روپوش زیر زانو باشد و تنگ و نازک نباشد) ،شلوار مشکی ساده (نخی یا کتان باشد و تنگ
نباشد) ،مقنعه مشکی (کوتاه نباشد) ،کفش پاشنه بلند و رنگی نباشد ،اتیکت مشخصات ،دفترچه یادداشت و خودکار
 .)2دانشجو موظف است زیورآالت ،آرایش مو و صورت ،ناخن بلند ،الک ناخن نداشته باشد.
 .)3جویدن آدامس و استفاده از خوردنی و آشامیدنی در محیط مهارتهای بالینی ممنوع است.
 .)4دانشجوی عزیز موبایل در کالس مهارتهای بالینی و ساعات تمرین خاموش باشد.
 .)5دانشجویان موظفند  5دقیقه قبل از شرع کالس با یونیفورم در مهارتهای بالینی حضور داشته باشند.
 .)6دانشجو موظف است سر ساعت وارد کالس و بعد از اتمام زمان کالس خارج شود .دانشجوی خاطی اجازه حضور در کالس را
نخواهد داشت.

قوانین پراتیک

عدم رعایت قوانین ذیل منجر به تذکر یا کسر نمره یاغیبت خواهد شد.

 قوانین ساعات تمرین عیناًمثل ساعات درسی می باشد.
 ساعات تمرین اضافی طی هماهنگی قبلی بامسئول پراتیک قابل انجام است.
 غیبت موجه وغیر موجه بیش از یک جلسه طبق قوانین آموزشی در درس عملی صفر منظور می شود.
 رعایت نظم وترتیب لوازم ومحیط پراتیک برعهده دانشجو است.
 برگزاری هر برنامه به غیر از اصول و مهارتهای عملی در ساعات تدوینی مهارتهای بالینی که در اول ترم در پانل نصب
شده است ،ممنوع است و برنامه درسی و تمرینی عیناً طبق برنامه تدوینی اول ترم برگزار خواهد شد.
 شماموظفیدازلوازم وماکت هاطبق دستورالعمل الصاقی استفاده نمائیدودرغیراینصورت موظف به خریداری ویا
تعمیرآن هستید.
 بنا به قوانین اجرایی دانشجو اجازه نشستن ،تکیه دادن به تخت و یونیت بیمار را ندارند.
 دانشجو موظف است بعد از استفاده از لوازم آنها را شسته ،خشک کرده و در محل اصلی قرار دهد.
 درهرجلسه درسی یک دانشجو موظف به برقراری نظم درمحیط پراتیک است که طبق لیست کالسی ادامه پیدامی
کند.
 امتحان پایان ترم به هیچ عنوان تکرارنخواهدشد(نمره قبولی در دروس عملی  12است)
 رعایت شئونات اسالمی وموازین اخالقی درمحیط پراتیک ضرورت دارد.

