بسمه تعالي
راهنماي دوره كارورزي  1و ( 2كارآموزي) تابستان 98
❖ مخاطب كارورزي (كارآموزي)  : 1افراد جوياي كار در مراكز درماني و دانشجويان مهندسي پزشكي
❖ مخاطب كارآموزي (كارآموزي)  : 2افراد جوياي كار در شركت هاي تجهيزات پزشكي و دانشجويان
مهندسي پزشكي

رئوس دوره كارورزي  ( 1كارآموزي ) 1
 -1آشنايي با بيمارستان و بخش هاي مهم آن :
شامل بخش اتاق عمل -بخش هاي ويژه ( - ) ICU_CCU_NICUاورژانس -تصويربرداري – CSR -جراحي
و داخلي
مدرسين اين بخش آقايان مهندس مسلمي و مهندس احساني .
 -2آشنايي با سيستم اطالعات بيمارستاني يا ) Hospital Information System ( HIS
در اين بخش كارآموز با بخشهاي مختلف يك سيستم اطالعات بيمارستاني ،نحوه ذخيره سازي و ارسال
اطالعات يك بيمار بين بخشهاي مختلف آشنا مي شود ،همچنين با استانداردهاي  HISمانند  HL7آشنا مي
گردد ،مدرس اين بخش آقاي دكتر نصر.
 -3سيستم  : ) Picture Archiving and Communication System ( PACSسيستم آرشيو و
تبادل تصاوير پزشكي
در اين بخش كارآموز با سيستم آرشيو و اتصال تصاوير پزشكي از محل توليد تصاوير كه دستگاههاي
تصويربرداري مانند  ،MRI ،CT SCANسونوگرافي ،راديولوژي و  ...هستند تا  serverمركزي سيستم
( ) PACSآشنا شده و با مفاهيم و استانداردهاي مربوطه مانند  DICOMآشنا مي شود  :مدرس اين بخش
آقاي دكتر نصر.
 -4اصول تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي ( نت ) :
ايجاد شناسنامه براي هر دستگاه -روالهاي ( PMنگهداري پيشگيرانه) :مدرس اين بخش آقاي مهندس علي
نژاد.
 -5روانشناسي كسب و كار
اين دوره توسط يكي از اساتيد برجسته در زمينه روانشناسي كسب و كار برگزار و طي آن دانشجو با شاخصهاي
تاثيرگزار در آينده شغلي خود از منظر شخصيت و روحيات آشنا شده و با اطالع از روحيات و مسائل رواني و
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شخصيتي خود شغل مناسب را جستجو مي نمايد ،تمركز اصلي اين دوره مشاغل مربوط به مراكز درماني مي
باشد  ،مدرس اين بخش جناب آقاي دكتر داريوش سنقري.
 -6اصول كاربري  4الي  5دستگاه بيمارستاني
اين دوره توسط يكي از كارشناسان با سابقه و خبره در زمينه مهندسي پزشكي كه داراي بيش از  20سال
سابقه تعمير و نگهداري در بيمارستانهاي كشور مي باشد برگزار و طي آن اصول كاركرد ،بلوك دياگرام،
مسائل كاربري و نكات مهم نگهداري دستگاه ها بصورت عملي آموزش داده مي شود  ،مدرس اين بخش
جناب آقاي مهندس احساني.

رئوس دوره كارورزي  ( 2كارآموزي :) 2
 -1آشنايي با فضاي كسب و كار در حوزه تجهيزات پزشكي
در اين دوره دانشجو با مشاغل و فرصت هاي شغلي حوزه تجهيزات پزشكي اعم از واردات ،توليد ،خدمات پس از
فروش ،صادرات ،توزيع ،كاليبراسيون ،كنترل كيفي و چگونگي ايجاد يك كسب و كار در حوزه تجهيزات پزشكي
آشنا مي شود ،مدرس اين دوره آقاي مهندس مسلمي .
 -2آموزش و اصول كار با  4الي  5دستگاه مهم
اين دوره توسط يكي از كارشناسان با سابقه و خبره در زمينه مهندسي پزشكي كه داراي بيش از  20سال
سابقه تعمير و نگهداري در بيمارستانهاي كشور مي باشد برگزار و طي دوره اصول كاركرد ،بلوك دياگرام،
مسائل كاربري و نكات مهم نگهداري دستگاه ها بصورت عملي آموزش داده مي شود  ،مدرس اين بخش
جناب آقاي مهندس احساني.
 -3روانشناسي كسب وكار در حوزه تجهيزات پزشكي
اين دوره توسط يكي از اساتيد برجسته در زمينه روانشناسي كسب و كار برگزار و طي آن دانشجو با شاخصهاي
تاثيرگزار در آينده شغلي خود از منظر شخصيت و روحيات آشنا شده و با اطالع از روحيات و مسائل رواني و
شخصيتي خود شغل مناسب را جستجو مي نمايد ،تمركز اصلي اين دوره روي مشاغل مربوط به شركت هاي
تجهيزات پزشكي و اصناف مي باشد ،مدرس دوره جناب آقاي دكتر داريوش سنقري.
 -4اصول تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي ( نت )
در اين دوره مخاطب با مباحث مهم و كليدي نگهداري و تعمير مانند ايجاد شناسنامه ،و تدوين روالهاي
 PMآشنا مي گردد ،مدرس اين دوره جناب آقاي مهندس مسعود علي نژاد .
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ساير نكات :
✓ ثبت نام هاي گروهي ( باالي  3نفر ) شامل تخفيف خواهد بود.
✓ جهت اخذ نمره كارورزي فرمهاي مربوطه بايد تحويل دانشگاه و تاييد گردد.
✓ در صورت اخذ هر دو دوره ساعت دروس مشترك و شهريه آن ادغام شده و هزينه مربوطه كسر مي گردد.
✓ شروع كالسها با به حد نصاب رسيدن از مورخ  /15تيرماه 98 /خواهد بود.
✓ مباحث بيمارستاني ( كارورزي ) 1طي  4جلسه  4ساعته ،روزهاي جمعه در واحد مهندسي پزشكي بيمارستان
خاتم االنبيا (ص) و يا بيمارستان جايگزين خواهد بود.
✓ مباحث شركتي (كارورزي )2در يكي از شركتهاي معتبر تجهيزات پزشكي به مدت  4جلسه  4ساعته خواهد
بود.
✓ در پايان هر دوره به مخاطبين عالوه بر نمره كارورزي مدرك معتبر با مهر و امضاي دانشگاه علمي كاربردي
شركت خدمات بهداشتي درماني خاتم االنبيا (ص) اعطا خواهد شد.

3

