
Marmara Universitcsi Tıp Fakültesi'nde Araştırnıa Görcvlilcrinin
Mezuniyet Öncesi Eğitimin Yürütülmesindeki Görcv ve Sorumlulukları

Araştırma Görevlilerinin Klinik Öncesi Eğitimdeki Sorumtulul<ları:

1. Anabilimdalı Başkanı ya da sorumlu öğretim üyesi tarafından
görevlendirild iği uygulama dersleri (laboratuvarlarJ ile ilgiii hazırlıkları
yapmak, uygulamalar sırasında Öğrencilere demonstrasyon ve anlatım
yapmak, ders sonrası laboratuvarln ve kullanılan materyallerin bakım ve
derlemesini yapmak sorumludurlar.

2. Anabilimdalı öğretim üyelerinin danışmanlığında tıp fakültesi
öğrencilerinin katıldlğı bilimsel araştlrma faaliyetlerine yardımcl olur]ar.

3. Ders ve stnav programlarının hazırlık]arına katı|ırlar, uygulamasında
yardımcı olurlar.

4. Dekanlık tarafından verilen görevleri yaparlar (sınav gözetmenliği,
meZunİyet töreni, oryantasyon, tanıtım, teknik gezi programlarlJ.

Araştırma Görevlilerinin l<liııik döııem cğitimdcki sorumlulukları:

A- Uzmanlık öğrenciliği statüsündeki araştırma görevlilerinin mezuniyet öncesi
eğitimin yürütülmesindeki görev vc sorumIuluk]arı :

1. Mezuniyet öncesi dönemdeki öğrencilerin pratik eğitimleri kapsamında
polikliniğe geldiklerinde, öykü alırken, fizik muayene yaparken, hasta ile
iletişim kurarken ve hasta ile ilgili notları yazarken öğrencilere rol modeli
olma sorumlu}uğu taşı rlar.

2. Stajyer öğrencilere hastanın hastalığı iIe ilgili bilgi verme, muayene
bulgularını gösterme sorumluğunu ve görevini üst]enirler.

3. tntörnler (6. Sınıf Öğrencileri), öykü alırken, fizik muayene yaparken, hasta
ile iletişim kurarken ve biIgisayar sistemine vcfveya dosyalarına not
koyarken, kıdemlerine uygun olarak yol gösterici olma görev ve
sorumluluğunu taşırlar.

4. Yataklı servislerde stajyer ve intern öğrencilere öykü a]ırken, fizik
muayene yaparken, hasta ile iletişim kurarken ve bilgisayar sistemine
vefveya dosyalarına not koyarken, kıdemlerine uygun olaral< yol gösterici
ve rol modeli olma görev ve sorumluluğunu taşırlar.

5. Günlük hasta vizit]eri sıraslnda, stajyer öğrenci vefveya intern]erin hasta
sunmalarına ve günlük takiplerinde hasta dosyast hazır]amalarına destek
olur ve takip ederler.

6. Stajyer vefveya intern öğrencilerin öğrenmekten sorumlu oldukları
girişimsel işlemler sırasında, sırasıyla, işlemin yapılışını gösterme,
yaparken izletme ve daha sonra kendi gözlemleri altında yğtıklarını
izlemekten sorumludurlar.

B-yandal uzmanlık Öğrenciliği statüsündeki araştırma görevlilerinin mezuniyet
öncesi eğitimin yürütülmesindeki görev ve sorumlu]u]<ları:

^1. 
stajyer öğrencilerin yatak başı (bedsideJ pratik eğitimlerinde görev alırlar.

2. Mezuniyet öncesi dönemdeki öğrencileiin pratii< eğitimleri 
-kapsamında

polikliniğe geldiklerinde, öykü alırken, fizii< muayene yapar|<en, hasta ile



i|etişim kurarken ve hasta ile ilgili not|arı yazarken öğrencilere ro] modeli
olma sorumluluğu taşı rla r.

3. Stajyer örencilere hastanın hastalığı ile ilgili bilgi verme, muayene
bulgularını gösterme sorumluğunu ve görevini üstlenirler.

4. Intörnlcr (6, Sınıf Öğrencileri], öykü aIırken, fizik muayene yaparken, hasta
ile iletişim kurarken ve bilgisayar sistemine vefveya dosyalarına not
koyarken, kıdcmlcrinc uygun olara)< yol gösterici olma görev ve
sorumluluğunu taşırlar.

5. Yataklı servis|erde stajyer ve intörn öğrencilere öykü alırken, fizik
muayene yaparkcn, hasta ile iIctişim kurarken ve bilgisayar sistemine
vefveya dosyalarına not koyarken, kıdemlerine uygun o]arak yol gösterici
ve rol modeli olma görev ve sorumluluğunu taşırlar.

6. Günlük hasta Vizitleri sırasında, stajyer öğrenci vefveya intörnlerin hasta
sunmalarına ve günlük takiplerinde hasta dosyası hazırlamalarına destek
olur ve takip ederler.

7. Stajyer vefveya intern öğrencilerin, öğrenmekten sorumlu oldukları
girişimscl işlemler sırasında, sırasıyla, işlemin yapılışını gösterme,
yaparken izletme ve daha sonra kendi gözlemleri altında yaptıklarını
izlemekten sorumludurlar.




