
 ورود مراجع به کلینیک

 مراجعه به پذیرش

در  کارآموزيدانشجو و استاد 
 کلینیک حضور دارد؟

 خیر بلی

 ه دارد؟مددجو نسخ

 بلی خیر

 امکان پذیرش مددجوبررسی 

 بلی خیر

راهنمایی به بیمار جهت مراجعه 
 درمانگران به پزشک یا سایر

امکان سنجی پذیرش مددجو با توجه 
 به حضور اساتید در گروه و امکانات

 

  خیر بلی

دادن تاریخ مناسب براي پذیرش 
 مددجو

 رویت نسخه
 

 و برآورد هزینه فرم پذیرشتکمیل 
 با امضاي منشی

 درمانگر ارزیابی مددجو توسط

 ثبت اطالعات در دفتر پذیرش

تهیه نقشه از اندام -گیري اندازه معاینه و ارزیابی  قالبگیري

 تعیین تاریخ پرو

 تعیین زمان تحویل وسیله



 مراجعه به پذیرش

مددجو از لحاظ تکمیل بودن  یرشفرم پذکنترل 
 اطالعات توسط منشی حاضر در گروه

 قطعیمحاسبه هزینه 

 داشتن توان پرداخت مشکل در پرداخت هزینه توسط بیمار

 واریز پول به صندوق و دریافت رسید برآورد میزان تخفیف
 

 و دفتر پذیرش ثبت در پرونده مددجو

 تحویل وسیله و ترخیص

 محاسبه هزینه قابل پرداخت

  پرداخت در سه مرحله



  : نکات
 .گیرد صورت  کارآموزيارجاع مددجو باید به دانشجویی که حداکثر یک کار از قبل در دست داشته باشد، پس از تأیید استاد  .1

  .داشته باشدرا موظف است بر کیفیت و برآورد زمان تحویل نهایی وسیله، با در نظر گرفتن زمان روتیشن خود و دانشجو دقت کافی  کارآموزياستاد  *
  .مربوطه باید حتما حضور داشته باشند و از سپردن کار به افراد دیگر جدا خودداري شود کارآموزيدر زمان پرو و تحویل وسیله، دانشجو و استاد  **

  
 .توضیح کافی در مورد کاري که قرار است انجام شود داده شودمعرفی نمایند و به مددجو دانشجو و استاد خود را   .2

 .فراهم باشد) حمام(باشد وسایل الزم براي تمیز کردن بدن مددجو شامل پارچه تمیز، دمپایی تمیز و راهنمایی فرد به اتاق شستشو  به قالبگیري میدر مواردي که نیاز  .3

 .نماید دانشجو موظف است پس از پایان کار روزانه خود، وسایل امانت گرفته شده از انبار را تحویل داده و نظم و نظافت محل کار خود را رعایت .4

 .صندوق پیشنهادات و انتقادات در جاي مناسب و در معرض دید مددجویان وجود داشته باشد .5

 .فرم پذیرش مددجو باید به طور دقیق با امضاي فرد پذیرش کننده تکمیل شود .6

 .باشد درصد تخفیف می.... چنانچه مراجعه کننده از اعضاي گروه باشد وسیله شامل  .7

 .باشد درصد تخفیف می.... ستگان درجه یک اعضاي گروه باشد وسیله شامل چنانچه مراجعه کننده از ب .8

 .باشد درصد تخفیف می.... چنانچه مراجعه کننده ازهمکاران یا بستگان درجه یک همکاران دانشکده باشد وسیله شامل  .9

  


