
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
امام خمینی)ره( در زمینی به  آموزشی درمانی مرکز     

هزار مترمربع زیر  15هزار مترمربع و با بیش از   30مساحت  

نفر پرسنل در حوزه های  515تخت فعال و  216بنا، با داشتن 

تخصصی  قلب وعروق، زنان وزایمان، کودکان و نوزادان در آبان 

بدست ریاست محترم جمهوری کشورمان  1397ماه سال 

وک افتتاح گردید. این مرکز در حوزه تخصصی خود بعنوان  بل

شمال استان  و تنها مرکز تخصصی شهرستان بوده و آماده ارائه 

  رمانی به مراجعین محترم می باشدخدمات د

 بخش هاي فعال بيمارستان عبارتنداز:

   ICUبخش مراقبتهای ویژه  .1

 CCUبخش مراقبتهای ویژه  .2

 NICUبخش مراقبتهای ویژه  .3

 بخش داخلی قلب مردان    .4

 بخش داخلی قلب زنان   .5

  1ال بخش اطف .6

  2بخش اطفال  .7

 بخش نوزادان  .8

 بخش جراحی زنان  .9

 بخش زایمان  .10

 )زایشگاه( LDR بخش  .11

 CSRبخش اعمال جراحی )اتاق عمل(  و  .12

 بخش اورژانس  .13

 بخش اورژانس مامایی  .14

 کلنیک تخصصی  .15
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 ی)ره(مرکز آموزشی درمانی امام خمین

 خوی

 معاونت آموزشیواحد 
                         

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 اطالعات مسئولین

 مسئول واحد نام واحد ردیف

 

 دکتر جبارزاده ریاست 1

 دکتر سخنور معاونت آموزشی 

 حاج احمدی مدیریت 2

 هوسکار مدیریت پرستاری 3

 سلیمان زاده دفتر بهبود کیفیت 4

 هانیفرا سوپروایزر آموزشی 5

 رائین سوپروایزر آموزش سالمت 6

 حسنلو کارشناس کنترل عفونت 7

 زاللو سوپروایزر بالینی صبح 8

9 
 Bed Managerمسئول فنی و 

 بیمارستان
 دکتر جبارزاده

 مسئول فنی داروخانه 10
دکتر 

 سیداشرفی

 دکتر زغالچی مسئول فنی آزمایشگاه 44

 یدکتر صدر مسئول فنی رادیولوژی 12

  علی پور EDOمسئول  13
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 پرستاری فراگیران وظايف شرح

 

 

 را ها برنامه مجددا کارآموزی شروع از قبل است خواهشمند 

 .دارد وجود تغییر امکان نمایید کنترل

 را مربوطه درمانی زشیآمو مرکز آدرس کارآموزی شروع از قبل 

 .نمایید بازشناسی

 مقررات از و شده آشنا بخش سرپرستار با کارآموزی شروع با 

 .شوید آگاه بخش در موجود

 هماهنگ مربوطه استاد با کمد تهیه جهت کارآموزی اول روز 

 .نمایید

 استاد از را مربوطه ارزشیابی فرم و درس طرح کارآموزی اول روز 

 بیمارستان، رعایت مقررات رعایت رب ویژه توجه .بخواهید

 گزارش صورت در .باشید داشته خروج و ورود و ظاهری شئونات

 در کارآموزی شرکت ادامه دانشجو، ظاهری نامناسب وضعیت

 .بود خواهد دانشکده نظارتی شورای نظر به منوط

 عملکرد گزارش کارآموزی روز یک پایان در است موظف دانشجو 

 .نماید شفاهی اعالم صورت به رستارسرپ و استاد به را خود

 گیرد انجام مربوطه استاد نظر زیر صرفا بالینی رویه هر. 

 و نمایید مشاهده سایت در را نمرات کارآموزی پایان از پس 

 .ننمایید شفاهی نمره اعالم درخواست

 صورت در .نمایید ترک موظف ساعت در را کارآموزی محل 

 نظر منوط به ارآموزیک در شرکت ادامه مذکور، مورد گزارش

 .بود خواهد دانشکده نظارتی شورای

 کدام هر در روانی و جسمی مشکالت و موارد مشاهده صورت در 

 .دهید اطالع دانشکده به را مراتب دانشجویان، از

 

 

 
 

 ادامه دانشجو، جانب از اخالقی مشکل گونه هر با برخورد در 

 .است پذیر امکان دانشکده مجوز با صرفا او حضور
 از قبل را دانشکده اتینت شدن مفقود و آمد پیش موارد گزارش 

 .نمایید مکتوب ارسال صورت به دانشکده به کارآموزی اتمام

 مجوز با فقط حضور نیست، استاد لیست در دانشجو نام اگر 

 .است پذیر امکان دانشکده

 ننموده انتخاب را واحد اما هست استاد لیست در دانشجو نام اگر 

 محسوب تخلف صورت مشاهده در و است ممنوع کارآموزی در وی حضور

 .شود نمی داشته نگه ای نمره و شده

 با تنها و باشد نمی پذیر امکان کارآموزی گروههای در جابجایی 

 .است میسر جابجایی امکان گروه از مجوز ارائه

 اطالع گونه هر که شود مشخص نماینده یک گروه هر برای 

 است شایسته بنابراین .گیرد می صورت وی با گروه اعضای برای رسانی

 .باشند داشته را الزم هماهنگی نماینده با گروه افراد کلیه

 شده گرفته نظر در جبرانی کارآموزی زمان در تعطیالت برای 

 .است کارآموزی برقرار نیست تقویم در که تعطیالتی در اما است،

 13-18:30عصر:  و7:30 -13صبح:  شیفت در کارآموزی ساعت 

 .باشد می

 مکان و است دقیقه  15دانشجویان وقت میان استراحت 

 .فرمایید هماهنگ مربوطه استاد با را استراحت

 شلوار پرستاری سفید کفش و روپوش :دختر دانشجویان یونیفرم 

 حلقه )بجز  آالت زیور دانشکده عدم ای اتیکت سرمه مقنعه و ای پارچه

 با دانشجو حضور از و ستا ممنوع جین شلوار پوشیدن .ازدواج( است

 حجاب رعایت عدم و آرایش داشتن الک ناخن، داشتن مذکور، وضعیت

 .آید می بعمل ممانعت

 

 

 

 

 مشکی اتیکت سفید کفش روپوش :پسر دانشجویان یونیفرم 

 .اج( استازدو حلقه )بجز  آالت زیور دانشکده عدم

 ممانعت دانشجو حضور از و است ممنوع جین شلوار پوشیدن 

 .آید می بعمل

 حذف مجاز روز نمره، دو یک کسر مجاز روز یک :دانشجو غیبت 

 نمره مجاز غیر روز نمره ، دو دو کسر مجاز غیر روز واحد، یک

 صفر

 استاد و باشد می دانشکده عهده بر دانشجو غیبت نمره کسر -

 مستندات و ها غیبت تاریخ صرفا است موظف محترم

 تشخیص .نماید ارسال دانشکده به نمره همراه را آن بودن مجاز 

 .میباشد محترم استاد عهده بر غیبت بودن موجه غیر و موجه

 است ممنوع دانشجو غیبت برای جبرانی گذاشتن. 

 داشتن با دانشجو ورود از 

 2 رردگ ارجاع دانشکده به بایستی و آید بعمل ممانعت غیبت. 

 دانشجو تاخیر: 

 همان با تاخیر نمره، دو 5/0کسر  دقیقه15مدت  به تاخیر روز یک 

 دانشکده مجوز با فقط بیشتر تاخیر مجاز ، با غیبت یک میزان

 .دارد حضور اجازه

 نظرات، بالینی آموزش سطح ارتقا جهت است خواهشمند 

 گروه اعالم به مکتوب بصورت را خود انتقادات و پیشنهادات

 .ییدفرما

با توجه به آموزشی بون مرکز و حضور فراگیران بر 

بالین بیمار و همچنین ارائه مراقبت توسط آنان 

رعايت کلیه الزامات مصوب مرکز برای فراگیران 

 ضروری است.

 


