
ویژه دانشجویان: AOTAده نکته مهم در ارتباط با کارآموزی بالینی موثر از دیدگاه 

بسمه تعالی

. کنیدبالینی را با ارتباط موثر شروع کارآموزی . 1
(Start The Experience With Effective Communication)

که قادر بهه  سعی کنید قبل از شروع کارآموزی ها چند جلسه با مربی خود مالقات داشته باشید، درصورتی
ناخت دو طرفه ارتباط حضوری نشدید میتوانید از طریق ایمیل یا تلفن این کار را انجام دهید،  این کار به ش

در کارآموزی ها کمک میکند و منجر میشود در شروع کهارآموزی هها اسهترم کمتهری    ( مربی و دانشجو)
. داشته باشید

.سبک یادگیری خود را با مربی خود در میان بگذارید. 2
(Share Your Learning Style With Your Supervisor)

خهود  قبل از شروع کارآموزی ها با مربی خود صادقانه راجع به نقاط قوت و ضعف سهبک یهادگیری  
ی شما باشد صحبت کنید، مثال یادآوری کنید که دانشجویی هستید که درصورتی که نظارت مداوم رو

. یادگیری بهتری برایتان اتفاق می افتد یا به هر شیوه ای که تمایل دارید

. اگر پاسخ سوالی را نمی دانید، بیان کنید. 3
(Don’t Be Afraid To Admit When You Don’t Know The Answer)

آن را درصورتی که در طی کارآموزی های بالینی، مربی از شما سهوالی پرسهید و شهما پاسهخ دقیهق     
رای جلسه آتی نمیدانستید، ترسی نداشته باشید و بدون واهمه اعالم کنید که پاسخ آن را نمی دانید اما ب

ربهی  درصرتی که در جلسه آینهده م . حتما راجع به آن مطالعه خواهید کرد و پاسخ آن را خواهید گفت
د که پاسهخ  فراموش کرد تا پاسخ سوال را از شما جویا شود بهتر است شما پیش قدم شده و اعالم کنی
. سوال جلسه قبل را آماده کرده اید، اینکار باعث انگیزه و خوشنودی مربی شما خواهد شد

.بپذیرید و باور کنید که اشتباه خواهید کرد. 4 .
(Realize That You Will Make Mistakes)

یری شد، این خطاها تماما فرصت هایی برای یادگخواهید شما در کارآموزی های بالینی دچار خطا 
ا کردید هستند، هیچ مربی ای از شما انتظار این را ندارد که عاری از خطا باشید، درصورتی که خط

نهد  جرات این را داشته باشید که خطای خود را با مربی درمیهان گذاشهته و از اول ارزیهابی و رو   
. درمان را پیش بگیرید

.تهیه کنیدآنچه میخواهید در طی کارآموزی یاد بگیرید، لیستی از . 6
(Make a list of things you would like to learn during your fieldwork experience)

در میهان  قبل از شروع کارآموزی های بالینی، انتظارات خود را از کارآموزی های بالینی لیست کنید و بها مربهی  
ادداشهت  بگذارید، سواالتی که در طی  جلسات کارآموزی برایتان پیش می آید را در دفترچه یادداشهت خهود ی  

بهالینی  قبل از شروع هر جلسهه از کهارآموزی  . کرده و در انتهای جلسه و یا جلسه بعد با مربی در میان بگذارید
. نکاتی که مد نظرتان هست تا یاد بگیرید را لیست کرده و در جلسه کارآموزی پیگیری کنید

.بگذاریدبرای مراقبت از خود زمان . 9
(Take Time For Self-care)

.نیدخدمت کخود به مراجعین باشید تا بتوانید سالهای سال خودتان ورزش کنید، از نظر تغذیه ای مراقب 

.دکنیجستجو محیط بالینی خود درمان های مبتنی بر شواهد را برای . 5
(Research Evidence-based Treatment For Your Setting)

فاده کنیهد،  به روز اسهت مقاالت سعی کنید جهت یافتن پاسخ مناسب به سواالت خود از منابع و 
ق شواهد از طریپاسخ آن از مربی خود بخواهید تا در شکل دادن سوال بالینی و راه های یافتن 

. به شما آموزش های الزم را ارائه دهد

.در طول کارآموزی بالینی روی تجربه خود تأمل کنید. 10
(Reflect on your experience throughout your fieldwork)

تنبیه و یا ق خود را مورد نقد و بررسی قرار دهید، اگر نیاز بود خود را تشویبالینی، پس از سپری کردن یک روز 
.با بازاندیشی درمورد عملکردتان می توانید برای جلسات آتی از وقوع خطا بکاهیدکنید، 

. .زمانی را برای مشاهده کاربالینی سایر رشته ها بگذارید. 7
(Take Time To Observe Other Disciplines)

نیز بهره می برنهد،  STو PTاز سایر خدمات توانبخشی نظیر OTبا توجه به اینکه مراجعین شما عالوه بر خدمات 
جهازه  سعی کنید با هماهنگی مربی خود، حداقل یک یا دو جلسه در جلسات درمانی آنها نیهز شهرکت کنیهد و ا   

زهای مراجهع  دهید آنها نیز در جلسات درمانی شما شرکت کنند تا بتوانید از دیدگاه های متفاوت حرفه ای به نیا
.خود نگاه کنید

.کنیدبینی آ نها را پیش پیش از بروز مشکالت . .8
(Anticipate Problems Before They Occur)

مربی خهود  سعی کنید در ارتباط با مراجع خود از قبل آگاهی های الزم را  کسب کنید، در این باره می توانید با
. صحبت کنید و در ارتباط با احتیاطات و خطرات برخی مداخالت آگاهی کسب کنید
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