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 الحمداهلل رب العالمین
 

 با تقدیر و سپاس از کلیه کسانی که ما را در تهیه و تدوین این کتابچه یاري کرده اند:

 آموزشی دانشکده معاونت  -

 معاونت تحقیقات و فن آوري دانشکده  -

 دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده  -

 اداره آموزش دانشکده  -

 کتابخانه  -

  واحد آمار و فن آوري اطالعات  -



 

3 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

دوست ندارم شما را به جز دو گونه  ": علیه اسالم"امام صادق  

 " استاد یا دانشجو"ببینم:

 دانشجویان عزیز

 خیر مقدم اینجانب را که قرین دعاي خیر و آرزوي موفقیت شما در زندگی است پذیرا باشید.

 .زندگی زمینه اي براي تکامل، رشد و پویایی هر انسان و عرصه لحظه به لحظه ي نوآوري و شکوفایی اوست

نیز حماسه ساز علم و فن آوري میهن   بپذیریم  امیدوارم شما فرزندان عزیز  را  این تعبیر  اگر  باشید.  اسالمی 

کهدانشگاه نبض سالمت فرهنگ و رشد و تعالی هر کشور است بی شک ورود شما به دانشگاه فرصتی جدید  

رافرا روي شما رقم زده است که در آن بعدي دیگر از ابعاد وجودي خود را در سایه ي علم و معرفت و عملعالمانه 

 .شکوفا سازید

می دانید که در دوره اي قرار گرفته ایم که دانش و قدرت به هم گره خورده اند و سرنوشت   عزیزان دانشجو 

فرهنگ ها و تمدن ها و پایداري آن ها به داشته هاي علمی آنان بستگی دارد تریدي نیست که این ارمغان هاي 

 ست. علمی و پژوهشی مرهون ذهن هاي خالق و پویاي نسل هوشمند و جوانان ایران اسالمی ا
در این دانشکده تالش شده است با بهره گیري از اساتید مجرب و اندیشمند زمینه هاي رشد و بالندگی در حوزه 

 هاي آموزشی  پژوهشی و فرهنگی فراهم گردد.
اینجانب و همه ي مسئوالن و همکاران تالش می نمائیم با ایمانی عمیق به توانایی و خالقیت شما همواره در  

 مراحل پژوهشی یاریگر شما عزیزان باشیم. کالس و بالین در

کتابچه ي حاضر جهت ارائه اطالعات کامل و دقیق در خصوص روند مسائل آموزشی و پژوهشی دانشجویان 

تهیه و تنظیم گردیده است. لذا انتظار می رود با مطالعه دقیق کلیه مطالب این کتابچه و حفظ آن تا پایان دوره  

نامه هاي آموزشی و پژوهشی موجود در آن شاهد موفقیت روزافزون شما در امر  تحصیل و عمل کردن به آیین 

 .تحصیل باشیم

 معصومه ادیب 

 رئیس دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت 
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 کتابچه راهنمای دانشجو 
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 کتابچه راهنمای دانشجو 

 تاریخچه و دوره هاي تحصیلی 

ـ  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  وابسته  بهشتی  مامایی شهید  و  پرستاري  دانشکده 

تحت عنوان آموزشکده پرستاري فعالیت خود را   1344درمانی گیالن می باشد.این دانشکده از سال  

د به  اسالمی  شکوهمند  انقالب  از  پس  و  کرده  آموزشگاه آغاز  و  پرستاري  مدرسه  چند  ادغام  نبال 

شهریور، آموزشکده پرستاري مهرزاد، آموزشکده بهداشت،آموزشگاه   17بهیاري)آموزشکده پرستاري  

بهیاري گیلک(فعالیت خود را از ابتدا تحت عنوان مجموعه آموزشی و سپس دانشکده پرستاري و مامایی  

حال حاضر داراي رشته ها و مقاطع تحصیلی روزانه زیر شهید بهشتی ادامه داده است.این دانشکده در  

 می باشد: 

 کارشناسی 
 ارشدناپیوسته 

 کارشناسی 
 ناپیوسته 

کارشناسی 

 پیوسته 
 کاردانی 

 مقطع 

 رشته 

 پرستاري داخلی جراحی     *

 پرستاري سالمت جامعه     *

 پرستاري کودکان    *

پرستاري مراقبت هاي      *

 ویژه

* 
 اورژانس پرستاري    

  
 پرستاري   *

 مامایی   * * *
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 کتابچه راهنمای دانشجو 

 فوریت هاي پزشکی   * * 

 

 

دانشکده  مامایی  ه  : گرایش هاي موجود در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستنکته

 :  آموزش مامایی و بهداشت باروري  از دعبارتنـ
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 کتابچه راهنمای دانشجو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه معاونت

 فرهنگی

ی  یودانشجو

دانشگاه 
 

 



 

5 

 

 کتابچه راهنمای دانشجو 

پس از ادغام معاونت هاي فرهنگـی و دانشـجویی در وزارت بهداشـت،   1373این معاونت در سال  

 درمان و آموزش پزشکی شروع به فعالیت نمود . 

 عهده دار معاونت فرهنگــی و دانشجویی می باشند.  فردین مهرابیان آقاي دکتر

 عناوینی از سیاست هاي این حوزه : 

تثبیت   -1 و  تحکیم  جهت  و  تالش  بهداشـتی   ، پزشـکی  امـور  کلیه  در  اسالمی  هاي  ارزش 

 درمـانیدانشگاه و واحدهاي تابعه . 

هماهنگی و انجام فعالیت هاي فرهنگی در کلیه واحدهاي تحت پوشش بر اساس مصوبات شوراي   -2

 فرهنگی دانشگاه  

 تالش جهت رفع مشکالت رفاهی و فرهنگی دانشجویان در زمینه هاي مختلف .  -3

 رعایت شئونات و حجاب اسالمی در دانشگاه و واحدهاي تابعه . تالش جهت  -4

 این معاونت داراي دو مدیریت می باشد . 

 مدیریت فرهنگی ، فوق برنامه و تربیت بدنی :  -الف 

 عهده دار مدیریت فرهنگی ، فوق برنامه می باشند. مهدي فالح  دکترآقاي 

 خالصه اي از اهم وظایف حوزه مدیریت :

 اجراي برنامه هاي پرورشی ، تفریحی و فعالیتهاي فوق برنامه دانشجویان . نظارت بر  -1

 نظارت بر حسن اجراي مناسبت هاي فرهنگی ، مذهبی مطابق تقویم فرهنگی دانشگاه .  -2

 نظارت بر نشریات دانشجویی .  -3

 برگزاري جلسات شوراي فرهنگی دانشگاه .  -4

 این مدیریت داراي دو اداره می باشد . 

 اداره فرهنگی و فوق برنامه :  *

 عناوینی از وظایف مربوطه : 

 برگزاري مراسم فرهنگی و مذهبی برابر با تقویم مناسبت هاي فرهنگی دانشگاه  -1
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 کتابچه راهنمای دانشجو 

برگزاري مسابقات کتبی و شفاهی حفظ و قرائت و ترتیل قرآن کریم ویژه دانشگاهیان )اساتید ،  --2

 دانشجویان ، کارکنان ( 

 برگزاري اردوهاي قرآنی ، زیارتی و سیاحتــی) داخل و خارج استان ( . -3

 هالل احمر و ...(  –شعر و ادب  –نظارت برعملکــــرد کانونهاي دانشجویـــی) قرآن  -4

 کتابخانه فرهنگی : 

  با دارا بودن بیش از هزار جلد کتاب در زمینه هاي  فرهنگی ، مذهبی ، تاریخی ، ادبی ، علمـی و ،... 

شـماره   سـاختمان    ، ملـی  بانـک  پارکینگ  جنب   ، فرهنگ  میدان  در  فرهنگـی    2واقع  معاونـت  

 ودانشجویی از عالقمندان  اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه عضــو می پذیرد . 

 کانون هاي دانشجویی : 

تجسمیشامل   خون،هنرهاي  وادب  فعالیتهاي    ،انتقال  بهار،شعر  احمر،خیریه  جهادي،فرهنگی،هالل 

 عضوحیات،موسیقی،گردشگري،آسیبهاي  اجتماعی،پرواز،تئاترآرسو،اهدايسایه،خیریهوعکسایما،فیلم

 فضاي مجازي و رسانه،قرآن وعترت،محیط زیست. 

 نشریات دانشجویی : 

، شونیز، نقطه سـرخط، سالله ، تلنگرITبسیج دانشجویی )گاهنامه : پرستاران ، سراج ، نقطه سرخط ،  -

 ، نما ، دغدغه (

 گاهنامه : کاکتوس ، کنکاش(  -انجمن اسالمی ) فصلنامه: سرند   -

 جامعه اسالمی )گاهنامه : خط فاصله ، ایست گاه ، رویش ، دیدگاه(  -

 نهاد مقام معظم رهبـــري در دانشگـــاه )فصلنامه : وصال ، طرقــه ، مهد نور(  -

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن )گاهنامه :نبض حیات( واحد بین الملل  -

 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه )گاهنامه : آنتراکت ، اوخان ، آواي صورتک ، سرزمین گیل(  -

 معاونت پژوهشی دانشگاه )فصلنامه : آروین( -
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 کتابچه راهنمای دانشجو 

تربیت بدنی    2و   1برگزاري کالس هاي آموزشی واحد -1اهم وظایف :  اداره تربیت بدنی : *

برگزاري کالس هاي فوق برنامه ورزشی در رشته هاي شنا ، تنـیس روي میـز،  -2جویان . دانش

ایروبیک ، فوتسال  تیراندازي ، دارت ،آمادگی جسمانی ، کونگ فو،    والیبـال، بسـکتبال ، دو میـدانی،

 کاراته برگزاري مسابقات داخلی و آماده سازي تیمهاي ورزشی براي مسابقات تک رشته اي  

الم مناسبتهاي مختلف در طول سـال   -4پیاد کشوري  و  به  اردوهاي تفریحی و کوهپیمائی     برگزاري 

 تحصیلی  

 مدیریت دانشجویی :  –ب 

مدیریت   مجموعـهعهده دار مدیریت دانشجویی می باشند واحدهاي ذیـر  خانم دکتر روشن عاشوري

 امور دانشجویی عبارتند از: 

 * اداره رفاه و تعاون:

ارائه انواع تسهیالت دانشجویی شامل : وام تحصیلی ، وام مسکن ،  –خالصه اي از اهم فعالیت : الف  

صدور تسویه حساب دانشجویان   -وام ضروري ، ودیعه مسکن ، وام بیمه ، وام اعتباري خرید کاال.ب 

پایان تحصیل ج و  انتقـــال و جابجایی  بیمه  -هنگــام   ،   ات خـدم  بیمه عمر و حوادث دانشجویان 

 . درمانی

 *اداره خوابگاهها  

 : وظایف  ه  -1اهم  اسـتفاد  جهـت  متبوعه  وزارت  از سوي  شده  تعیین  شرایط  با  دانشجویان  معرفی 

تجهیز،   نظارت بر  -2  ازخوابگاههاي دانشجویی دولتی و خصوصی تحت ضوابط دانشگاههاي دولتی

ارائه خدمات رفاهی و تغذیه اي به   - 3دانشجویی. ایمن سازي و رعایت استانداردهاي خوابگاههاي  

 خوابگاههاي مجردین و متاهلین . 

 اداره تغذیه : 

ارائه خدمات تغذیه اي به دانشجویان سلف سرویس هاي موجوددر دانشکده ها و رزرو و توزیـعآن -1

توتوزیع  نظارت و کنترل کیفی در امـر پخـ  -2با استفاده ازدستگاههاي تحت شبکه اتوماسیون تغذیه  

   غذا درآشپزخانه ها و سلف سرویسهاي دانشگاه . 
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 کتابچه راهنمای دانشجو 

 :  ITواحد 

 اقـدام  -2راه اندازي و به روز رسانی پورتال معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه    -1اهم وظایف :  

بـه  دانشـجویی  و  فرهنگی  معاونت  در  ارائه  قابل  خدمات  تمامی  کردن  الکترونیکی  جهت  در 

 اقدام در جهت ارتقاء و به روز رسانی   -3ولت الکترونیکمنظـورحرکت به سوي ایجاد د

 تهیـه و ارتقـاء نـرم  -4تجهیزات سخت افزاري در معاونت فرهنگی و دانشـجویی بـا شـرایط روز. 

 ر حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی افزارهاي مورد نیاز د

 اداره مشاوره : 

یکـی   در جریان اسـت.  اعتماد  اساس  بر  رابطه تخصصی  کارشناسان  و  بین مراجعین  اداره  این  در 

توانید   می  عزیز  دانشجویان  شما  بنابراین   . است  رازداري  اصل  کارشناسان  این  اولیه  ازوظایف 

بـا  سـازگاري   ، عـاطفی   ، تحصـیلی   ، ازدواج   ، خانوادگی   ، شخصی  مشکالت  با  هنگـامبرخورد 

ـان، مشکالت اجتماعی ، طیفی از دلهره و اضطراب ، افسردگی و خستگی هاي مزمن ، مشکل اطرافی

به    ... و  تمرکز و مطالعه  اداره واقـع در خیابـان  در  شریعتی،کوچه ملک پور)زیرکوچه(،بن بست این 

 33230078جمشیدي،ساختمان معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه.شماره تماس: 

 ستاد شاهد وایثارگر: 

 خالصه اي از اهم وظایف: 

پی گیري و اجراي برنامه هاي مورد نیاز جهت کنترل  .2  تشکیل جلسات شاهد و ایثار گر در دانشگاه . .  1

پیشنهاد و ارائه برنامه ها و طرح هاي تقویت .  3  شاهد و ایثارگر. عملکرد آموزشی و فرهنگی دانشجویان  

برگـزاریکالسهاي ترم تابستانی ، کالسهاي تقویتی ، تشکیل بنیه دانشجویان شاهد و ایثارگر در قالب  

تهیه و پیشنهاد ساالنه بودجه موارد .4 گروه هاي مختلف و ارزیابی نهایی اثـر بخشـیبرنامه هاي فوق . 

برنامه ریزي جهت .  5  دانشجویان شاهد و ایثارگر.   مورد نیاز امور فرهنگی ، علمی ، کمک آموزشی و...  

اطالعات آموزشی ، رفاهی ، فرهنگی و... دانشجویان شاهد و ایثارگراز حوزه هاي  جمع آوري و ثبت  

 مختلف دانشگاه. 
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و دانشجویی دانشکده و رفاه حال دانشجویان و   توسعه و ارتقاي فعالیتهاي فرهنگیجهت 

  1399ها از بهمن ماه  ها و انسجام بیشتر این فعالیتبه جهت تسریع در روند اطالع رسانی

بالغ ریاست محترم دانشکده کارشناس امور فرهنگی دانشجویی در دانشکده تعیین  بنا به ا

 گردید. 

 باشد: هاي این حوزه به شرح ذیل میاهم فعالیت 

 هاي علمی،هنري و فرهنگی دانشجویانبسترسازي براي انجام فعالیت -1

 ا تقویت انجمن هاي علمی پرستاري و مامایی از طریق ترغیب به برگزاري کارگاهه-2

همکاري با معاونت فرهنگی دانشجویی در اجراي طرح هاي فوق برنامه در زمینه هاي  -3

 فرهنگی،هنري و... 

همکاري و نظارت بر تشکیل انجمن هاي علمی و تشکل هاي دانشجویی و انتخابات و  -4

 هاي آنها فعالیت

کانونهاي  -5 مسئولین  با  جلسات  برگزاري  درخصوص  هماهنگی  و  ریزي  برنامه 

 یی،شوراي صنفی،انجمن هاي علمی دانشجو

برنامه ریزي براي تقدیر و تشویق انجمن ها و تشکل هاي دانشجویی برتر در عرصه  -6

 هاي مختلف  

 همکاري و برنامه ریزي در خصوص مسایل رفاهی،خوابگاهی،تغذیه دانشجویان-7

  رسیدگی وتسریع در حل مشکالت مربوط به تغذیه،اسکان در خوابگاهها،سرویس ایاب -8

 وذهاب اعطاي تسهیالت رفاهی به دانشجویان 

 هاي دانشجویی ها و تشکلهاي مربوط به انجمن اطالع رسانی آیین نامه ها،دستورالعمل-9

 راهنمایی و ارجاع دانشجویان براي انجام خدمات مشاوره و روانشناسی در صورت نیاز -10
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 " بخش دوم  "

 

 حوزه معاونت آموزشی
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 آموزشی معاونت 

عهده دار هماهنگی فعالیت هاي آموزشی گروه   خانم دکتر فاطمه جعفر زاده،معاون آموزشی دانشکده،  

هاي مختلف آموزشی و برقراري نظم در سیستم آموزشی،نظارت بر اجراي قوانین و مقررات آموزشی و 

ارتقاء سطح کیفی آموزش می باشد. اداره خدمات آموزشی دانشجویی به سرپرستی خانم بیتا یزدانی، 

مل هاي تدوین شده از سوي شوراي عالی برنامه ریزي  در جهت اجراي دقیق آیین نامه ها و دستورالع

و نیز مصوبات شوراي آموزشی دانشگاه در دانشکده و همچنین بررسی مسائل مختلف دانشجویان در 

 زمینه هاي اجرایی ـ آموزشی، انجام وظیفه می نماید.    

 مدیران گروههاي آموزشی: 

مدیران گروههاي آموزشی مسئولیت برنامه ریزي،سازمان دهی،هدایت،کنترل و ارزیابی فعالیتهاي گروه 

تحت نظر خود را بعهده دارند.در صورتی که مشکل دانشجویی با دخالت استاد مشاور وي حل نگردد 

 شود.  مسئله به مدیرگروه اعالم گردیده تا ضمن بررسی براي رفع مشکل به شوراي آموزشی ارجاع 

 اسامی مدیران گروههاي آموزشی بشرح ذیل میباشد: 

 

 

 دکتر فاطمه جعفرآقایی خانم 

 دکتر ملوک پورعلیزاده خانم 

 دکتر نازیال جوادی خانم 

 دکتر شهال اسیری خانم 

 خانم طاهره خالق دوست 

 

 محمدتقی مقدم نیا آقای دکتر 

 

 خانم دکتر فاطمه جعفرزاده 

 زهرا بستانی دکتر خانم 

 مدیر تحصیالت تکمیلی 

 ( EDO)  مدیر دفتر توسعه

 جراحی  -مدیر گروه داخلی

 سالمت جامعه مسئول برنامه ریزی 

  پرستاری ویژهمسئول برنامه ریزی 

 و اورژانس 

مسئول برنامه ریزی فوریتهای  

 بیمارستانی پزشکی پیش 

 برنامه ریزی ارشد مامایی 

 مدیر گروه مامایی
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 مدیر گروه پرستاري کودکان                                                                        خانم دکتر یاسمن یعقوبی

 خانم دکتر فریبا عسگری                                        مسئول برنامه ریزی مدیریت و روانپرستاری        

 پیش بیمارستانی  فوریت های پزشکیاستاد مشاور تحصیلی                 خانم میترا غفارزاده                                    

 ا 

 فصل اول : سازمان اداري

تکمیلـی تحصـیالت  و  آموزشـی  امور  مدیریت  از  اي  مجموعه  زیر  دانشکده  آموزشی   اداره خدمات 

دانشـکده   آموزشـی  معاونت  نظر  زیر  اداره  است.این  گیالن  پزشکی  علوم  بوده،بـه دانشگاه 

منظـوراجراي دقیق آیین نامه ها و دستور العمل هاي تدوین شده از سوي شوراي عالی برنامه ریزي و 

دانشگاه در دانشکده،همچنین بررسـی مسـائل مختلـف دانشـجویان  آموزشی  نیـزمصوبات شوراي 

شده است و درزمینه هاي اجرایی آموزشی تشکیل شده است.اداره امور آموزشی از سه واحد تشکیل  

 وظیفه هماهنگی امور اجرایی مربوط به آموزش در دانشکده را بعهده دارد. 

 واحدهاي مختلف اداره امور آموزش دانشکده بشرح ذیل است : 

 امور آموزشی دانشجویان-1

این واحد در واقع یک بخش اداري حساس و دقیق در دانشکده بوده که تمامی امور آموزشی مربوط 

دانشجویان از قبیل : ارائه واحد به دانشجویان،انجام مکاتبات آموزشی،برگزاري امتحانات و جمع به  

 آوري نمرات و اعالم نتایج و کلیه امور مربوط به آموزش را بر عهده دارد. 

 امور دانش آموختگان-2

ا گذرانده  این واحد،پرونده تحصیلی دانشجویانی که تمامی واحدهاي موظف درسی دوره تحصیلی خود ر

و به تایید استاد مشاور تحصیلی رسیده است را از امور آموزشی دانشکده تحویل گرفته و بررسی می 

نماید آیا دانشجو مجاز به شرکت در امتحان جامع می باشد و یا شرایط فارغ التحصیلی را دارد.در 

امع یا آخرین روز صورت تکمیل بودن پرونده ها،حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از آخرین امتحان ج
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امتحان ترم اسامی قبول شدگان یا مدارك فراغت از تحصیل آنان به اداره کل آموزش دانشگاه اعالم 

 می گردد. 

 امور کالسها - 3

این واحد وظیفه کنترل کالسها،هماهنگی با اساتید و نمایندگان جهت برگزاري کالسهاي فوق یا جبرانی  

 موزشی همکاري دارد. را به عهده داشته و در انجام امور آ

 فصل دوم : تعریف واژه ها

پیش از پرداختن به مسائل مختلف آموزشی که در این مجموعه فراهم شده است،الزم است با معانی و  

 تعاریف کلمات،واژه ها و اصطالحات مختلفی که در این نوشتار بکار رفته است آشنا شوید. 

یک نرم افزار آموزشی تحت شبکه می باشد که به سرویس دهندة معاونت آموزشی دانشگاه    -هم آوا

متصل و کلیه اطالعات وارد شده از دانشجویان به معاونت آموزشی انتقال می یابد و به منظور انجام امور  

لی از جمله استخراج  دانشجویان از بدو  ورود از جمله انتخاب و حذف و اضافه واحد و... تا زمان فارغ التحصی

 : انتخاب واحد ،حذف و اضافه (. 2و 1کارنامه کل، به کار گرفته می شود .) فرم شماره 

نظري    -واحد صورت  به  آن  مفاد  که  است  درسی  میزان  یا  مقدار  درس  واحد    17هر 

عرصه(34ساعت،عملی)یاآزمایشگاهی( در  کار  )یا  کارآموزي  نیمسال    51ساعت،  یک  طول  ساعت،در 

 تحصیلی)یا دوره تابستانی(و طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي تدریس می شود. 

در طول    -نیمسال تحصیلی که  را  آموزش  نیم  و  ماه  زمان چهار  پذیرد،یک   17مدت  می  انجام  جلسه 

 نیمسال تحصیلی می گویند که به یک ترم تحصیلی نیز موسوم است. 

  هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی   -سال تحصیلی

 هفته آموزش است.  6هفته و هر دوره تابستانی شامل  17است. هر نیمسال تحصلی شامل 

واحد آغازمی   -انتخاب  واحد  کافی،انتخاب  مدارك  تسلیم  و  دانشجو  نام  ثبت  از  پس    بالفاصله 

درسی به   از سوي دانشکده براي انتخاب واحدهاي    مهلت تعیین شده  گردد.دانشجو موظف است که در
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( مراجعه نماید و با رعایت دروس پیش نیاز و دقت کافی در ثبت کد درس،به انتخاب  هم آواسایت دانشگاه) 

 واحد اقدام نماید. 

زمانبندي  -تقویم دانشگاهی برنامه  دانشگاه  آموزشی  معاونت  از طرف  نیمسال  انتخاب  درشروع هر 

 واحد، حذف واضافه و....به دانشکده ها اعالم میگردد و دانشکده هاملزم به رعایت آن می باشند. 
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که براي سهولت نام نویسی و مراجعه به برنامه ها و درسها و استفاده از کامپیوتر در تنظیم   -کد درس

نشجو به کد درس،بی شک  کارنامه ها،براي هر درس کد خاصی در نظر گرفته شده است. عدم توجه دا

 مشکالت خاصی رادر ثبت و ضبط واحدها و دروس پیش می آورد. 

نیمسال    -حذف و اضافه واحدها هر  از شروع  هفته پس  از دو  کمتر  مهلتی  در  تواند  می  دانشجو 

 نماید.حداکثر دو درسرا حذفیااضافه تحصیلی 

هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده،   5: در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا  حذف اضطراري

 فقط یکی از درسهاي نظري خود را با تایید گروه آموزشی مربوطه حذف نماید. 

هرگاه میانگین نیمسال تحصیلی دانشجویان دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و   -دانشجوي مشروط

از   کمتر  هم  12ناپیوسته  و  ارشد  باشد  کارشناسی  دوره  دانشجوي  تحصیلی  میانگین  چنانچه  چنین 

باشد،دانشجوي مشروط محسوب می گردد.در چنین شرایطی،دانشجوي مشروط    14ناپیوسته کمتر از 

از برخی امتیازات تحصیلی از قبیل انتخاب واحدهاي بیشتر از حد مقرر محروم می گردد و به همین دلیل 

 فراغت از تحصیل وي نیز به طول می انجامد. عالوه بر برخی لطمات تحصیلی،

اخراجی با   -دانشجوي  دانشگاهی  حکم  اساس  بر  وي  ارتباط  که  است  کسی  اخراجی  دانشجوي 

 دانشگاه قطع شود و نام وي از لیست دانشجویان دانشگاه حذف گردد. 

برجسته     افراد با استعداهاي درخشان ، افرادي هستند که به علت توانایی هاي   -  استعداد درخشان

شان داراي قابلیت عملکرد باال می باشند. این افراد نیاز به برنامه هاي آموزشی و خدماتی متمایز از 

آنچه که در مراکز آموزشی معمولی ارائه می شوند دارند تا بتوانند دین خود را به خود و جامعه ادا کنند. 

 دانشکده فعالیت مینمایند.  EDOدفتر استعدادهاي درخشان تحت نظارت

نمونه پژوهشی   -دانشجوي  و  آموزشی  مذهبی،  دینی،  هاي  فعالیت  لحاظ  از  که  است  دانشجویی 

 ،فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ایثارگري، سرآمد دانشجویان دیگر باشد. 
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 فصل سوم : تقسیم بندي دروس

 ))از نظر محتوي(( 

 دروس عمومی:  -الف 

علومات عمومی دانشجویان و نیز رشد بینش فرهنگی آنان بر اساس به منظور گسترش اطالعات و م

فرهنگ و معارف اسالمی،دروسی ارائه می گردد که به دروس عمومی معروف است.گذراندن این دروس 

براي کلیه دانشجویان در تمامی رشته هاي آموزش عالی و کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاهی الزامی  

 (.  2و 1است.) جداول شماره 

 دروس اختصاصی :  -ب

پایه: دروسی است که براي آماده نمودن دانشجو بمنظور گذراندن سایر دروس اصلی و نیز   .1 دروس 

افزایش اطالعات و تقویت بنیه و بینش علمی و همچنین درك بهتر سایر دروس رشته تخصصی وي 

 ارائه می گردد. 

 یک رشته تحصیلی است. دروس اصلی: دروسی است که ویژه شاخه ها یا مجموعه هاي تخصصی  .2

بمنظور کارائی هاي علمی و عملی یکی از شاخه ها یا مجموعه رفا  دروس تخصصی: دروسی است که ص .3

 هاي تخصصی یک رشته تحصیلی تدریس می شود. 

 ))ازنظر ارتباط دروس(( 

 دروس پیوسته:  -الف

اوقات،انتخاب یکی منوط به دیگري است، دروس  دروسی که از نظر محتوي مرتبط با یکدیگر بوده و گاهی  

 پیوسته گویند.این دروس از لحاظ زمانی بشرح ذیل انتخاب می گردند: 

 پیش نیاز: دروسی که مقدمه برخی دروس دیگرند و باید پیش از آنها انتخاب گردند.  - 1

 هم نیاز: برخی از دروس باید همزمان انتخاب و گذرانده شوند.  - 2
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 مستقل:        -ب 

دروسی هستند که گذراندن آنها وابسته به گذراندن دروس دیگر نبوده و هر زمان می توان آنها  

 نمود. را به تنهائی و بدون توجه به انتخاب سایر دروس انتخاب

 ))از نظر ضرورت انتخاب(( 

 دروس جبرانی:  -الف

مؤظف است اضافه بر واحد هاي  درصورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذرانده باشد،  

 درسی مقرر به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند. 

 دروس اختیاري: - ب

دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزش می توان آنها را از میان مجموعه اي  

 از دروس انتخاب کرد. 

 دروس اجباري:  - ج

که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط بر گذراندن آنها است و با دروس دیگر   دروسی هستند

 قابل تعویض نمی باشد. 

 برنامه دروس عمومی معارف اسالمی 1جدول 
 ویژه دانشجویان مقطع کاردانی 

تعداد واحدهاي  

 الزامی 

 کد  واحد

 درس

 ردیف  گرایش  نام درس 

 واحد 2

 ( 1. اندیشه اسالمی)1 1/1 2
 معاد()مبدأ و 

اسالم  نظري    2مبانی 

 ساعت نظري(  32واحد) 

 (2. اندیشه اسالمی)2 1/2 2 1
 )نبوت و امامت( 

 .انسان در اسالم 3 1/3 2
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  حقوق  .4 1/4 2

و سیاسی در    اجتماعی 

 اسالم 

 واحد 2

 . فلسفه اخالق 1 2/1 2
)با تکیه بر مباحث  

 تربیتی( 

 اخالق اسالمی
 ساعت نظري(  32واحد) 2

2 

 . اخالق اسالمی 2 2/2 2
 )مبانی و مفاهیم( 

 . آیین زندگی3 2/3 2
 )اخالق کاربردي(

 . عرفان عملی در اسالم4 2/4 2

 توضیح: 

واحد پیشنهادي    16واحد از    4دروس الزامی در مجموع گرایشهاي پنج گانه در دوره کاردانی به ارزش   .1

واحد درس فرهنگ و تمدن اسالم و ایران و  2فوق خواهد بود. عالوه بر آن دانشجو ملزم به گذراندن  

 واحد(می باشد.  8واحد درس دانش خانواده و جمعیت)جمعاً  2

واحد گرایش اخالق   8واحد و از    2واحد پیشنهادي در گرایش مبانی نظري اسالم    8دانشجویان از   .2

 واحد را برمی گزینند.  2اسالمی  
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 کتابچه راهنمای دانشجو 

 ( 2جدول)

 برنامه دروس عمومی معارف اسالمی ویژه دانشجویان

 مقطع کارشناسی 

تعداد واحدهاي  

 الزامی 

 کد  واحد

 درس

 ردیف  گرایش  نام درس 

 واحد  4

 ( 1. اندیشه اسالمی)1 1/1 2
 )مبدأ و معاد(

اسالم  نظري    4مبانی 

 ساعت نظري(  64واحد) 

1 

 (2. اندیشه اسالمی)2 1/2 2
 )نبوت و امامت( 

 .انسان در اسالم 3 1/3 2

  حقوق  .4 1/4 2

و سیاسی در    اجتماعی 

 اسالم 

 واحد 2

 . فلسفه اخالق 1 2/1 2
)با تکیه بر مباحث  

 تربیتی( 

 اخالق اسالمی
 ساعت نظري(  32واحد) 2

2 
 . اخالق اسالمی 2 2/2 2

 )مبانی و مفاهیم( 

 . آیین زندگی3 2/3 2
 )اخالق کاربردي(

 . عرفان عملی در اسالم4 2/4 2

 واحد 2

 انقالب اسالمی . انقالب اسالمی ایران 1 3/1 2
 3 ساعت نظري(  32واحد) 2

 قانون اساسی . آشنایی با 2 3/2 2
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 . اندیشه سیاسی امام خمینی 3 3/3 2

 واحد 2

تمدن   . تاریخ تحلیلی صدر اسالم1 4/2 2 و  تاریخ 

  32واحد)  2اسالمی

 ساعت نظري( 
4 

 . تاریخ امامت2 4/3 2

 واحد 2

. تفسیر موضوعی 1 5/1 2

 قرآن
آشنایی با منابع  

  32واحد) 2اسالمی 

 ساعت نظري( 
 تفسیر موضوعی نهج البالغه .  2 5/2 2 5

 توضیح: 

گانه   .1 پنج  گرایشهاي  مجموع  در  کارشناسی  مقطع  براي  الزامی  از    12دروس  واحد    32واحد 

واحد درس فرهنگ و تمدن اسالم و    2پیشنهادي است. عالوه بر آن دانشجو ملزم به گذراندن  

 واحد( می باشد.  16واحد درس دانش خانواده و جمعیت)جمعاً   2ایران و 

واحد پیشنهادي در    8واحد، از    4واحد پیشنهادي در گرایش مبانی نظري اسالم    8دانشجویان از   .2

واحد در گرایش    4واحد، از    2واحد در گرایش انقالب اسالمی    6واحد، از    2گرایش اخالق اسالمی  

اسالمی   تمدن  و  و    2تاریخ  اسالمی    4از  واحد  منابع  با  آشنایی  گرایش  برمی    2واحد  را  واحد 

  گزینند. 
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 کتابچه راهنمای دانشجو 

 فصل چهارم : مشخصات دوره هاي آموزشی 

 مقاطع کاردانی و کارشناسی  - 1-4

 جمع کل  
واحدهاي  

 دوره 

  واحدهاي درسی 
طول 

 دوره 
 نام دوره

کارآموزي در 

 عرصه 
تخصصی همراه  

 با کارآموزي
 عمومی پایه  اصلی

 سال4 24 15 ـ 72 21 132
کارشناسی پیوسته 

 پرستاري

 سال4 24 20 ـ 72 16 132
کارشناسی پیوسته 

 مامایی

 سال 2 13 7 ـ 41 8 69
کارشناسی ناپیوسته 

 مامایی

 سال 2 15 8/5 6 32/5 8 70
کاردانی فوریت هاي 

 پزشکی

 سال 2 13 15 ـ 30 11 69
 کارشناسی ناپیوسته
 فوریت هاي پزشکی 

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مقطع  -4- 2

جمع کل واحدهاي دوره)با  

 احتساب و بدون احتساب(

 واحدهاي درسی  

طول  

 دوره
 پایان   نام دوره

 اختصاصی نامه
یا   کمبود 

جبران)بدون 

 احتساب(

 8 پایه 9+ 19 4 40
حداکثر 

 سال 3

 کارشناسی ارشد 
پرستاري مراقبتهاي 

 ویژه
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40 4 28 8 
حداکثر 

 سال 3

کارشناسی ارشد 

-پرستاري داخلی 

 جراحی 

40 4 28 8 
حداکثر 

 سال 3
 کارشناسی ارشد 
 پرستاري کودکان

40 4 28 8 
حداکثر 

 سال 3
کارشناسی ارشد 

 پرستاري سالمت جامعه 

41 6 26 9 
حداکثر 

 سال 3
کارشناسی ارشد آموزش  

 مامایی

 

 فصل پنجم : نکات مهمی که دانشجویان باید بدانند 

نکات ذیل از سوي دانشجویان الزامی است و عدم توجه موجب اختالل در امور مربوط به خدمات  رعایت 

 آموزشی دانشجویان خواهد شد: 

درج کد مربوط به دروس مورد تقاضا هنگام انتخاب واحد و حذف و اضافه و پیگیري آن با مراجعه   .1

 به آموزش. 

انتخاب واحد در ه .2 ر نیمسال تحصیلی در زمانهاي تعیین  رعایت دروس پیشنیاز و همنیاز هنگام 

 شده. 

واحد درس انتخاب نماید طبق    14دانشجوي مشروط چنانچه در ترم بعد از مشروط شدن بیش از   .3

 واحد وي حذف خواهد شد.  14مقررات واحدهاي مازاد بر 

دانشجویانی که به هر دلیل ادامه تحصیل نمی دهند و مدرك دانشگاهی نیز دریافت نمی نمایند،بر   .4

ساس مقررات صندوقهاي رفاه دانشجویان علوم پزشکی کشور موظف به انجام تسویه حسابهاي  ا

 الزم با دانشکده و پرداخت بدهی خویش به صندوقهاي رفاه دانشجویان می باشد. 

با   .5 بایستی تسویه حساب  ترم دوم  انتخاب واحد  از  قبل  ناپیوسته  دانشجویان مقطع کارشناسی 

مقطع    لوم پزشکی کشور براي مقطع کاردانی و همچنین ریز نمراتصندوقهاي رفاه دانشجویان ع
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کاردانی را به دانشگاه در حال تحصیل ارائه نمایند. در غیر اینصورت از ادامه تحصیل آنها ممانعت  

 بعمل خواهد آمد. 

فارغ   .6 مراحل  انجام  به  فوراًًًنسبت  خود  دوره  واحدهاي  اتمام  از  پس  موظفند  دانشجویان  کلیه 

امل تسویه حساب با سایر قسمتهاي مربوطه و تحویل کارت دانشجوئی اقدام نمایند  التحصیلی ش

تا گزارش فراغت از تحصیل آنان سریعاًًًبه امور آموزشی دانشگاه ارسال گردد.بدیهی است در  

غیر اینصورت بعنوان دانشجوي غائب محسوب شده و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.حفظ  

شجوئی الزامی است و دانشجو باید در صورت مفقود شدن کارت دانشجوئی  و نگهداري کارت دان

 خود مراتب را فوراً و کتباً به آموزش دانشکده اعالم نماید تا اقدام مقتضی بعمل آید. 

صورتیکه   .7 در  ولی  نمایند  شرکت  امتحان  جلسه  در  نیمسال  هر  پایان  در  باید  دانشجویان 

تا   است  الزم  نماید  غیبت  خود  دروس  یا  درس  امتحانات  جلسه  در  بیماري  بعلت  دانشجوئی 

ساعت پس از برگزاري امتحان گواهی و مدارك بیماري خود رابعدازتاییدپزشک معتمددانشگاه  48

صورت  یل نماید تا در شوراي آموزش دانشگاه مطرح گردد.بدیهی است در  به آموزش دانشکده تحو

رعا و    تیعدم  فوق  تائ  ایموارد  آموزش  ماريیب  یگواه  دیعدم  شوراي  توسط    ی دانشجو 

غ   بتیدانشگاه،غ براي درس    ریدانشجو  و  منظور    ایموجه محسوب  نمره صفر  نظر  مورد  دروس 

 خواهد شد.  

 باشد.   یم   یالزام  یدرمان  یعکس دار در هنگام کارآموزي در مراکز بهداشت  کتی از ات  استفاده .8

سورمه    د،مقنعه یکارآموزي شامل مانتو وشلواروکفش سف طی پرستاري درمح   انیدانشجو  فرم  .9

  باشد.  یبراي خانمها م ییا

 



 

 

 

 

 

 

" بخش سوم  "  

 

 

  آیین نامه هاي آموزشی 

 24 ماي دانشجو کتابچه راهن
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ناپیوسته  وکارشناسی  پیوسته  کاردانی،کارشناسی  دوره  آموزشی  نامه  آئین  نکات مهم  دراین بخش 

جهت آگاهی  3/83/ 23مصوب بیست وششمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ

 آئین نامه مذکور درصفحه وب دانشکده موجود می باشد. بیشتردانشجویان ذکر می گردد.متن کامل 

 فصل اول : شرایط ورود و نام نویسی 

: شرایط ورود در دوره هاي کاردانی،کارشناسی)پیوسته و ناپیوسته(،کارشناسی ارشد پیوسته و 1ماده  

بانه دوره هاي دکترا عمومی پزشکی،داروسازي،دندانپزشکی و دامپزشکی،اعم از دوره هاي روزانه و ش

 بشرح ذیل است: 

به 1ـ1 ورود  داشتن شرایط عمومی  و  مقررات جاري کشور  و  قوانین  نظر  از  تحصیل  به  بودن  :مجاز 

 آموزش عالی،برابر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی. 

:داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور،مورد تایید وزارت آموزش و پرورش  2ـ1

راي آموزشهاي حوزوي و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی براي ورود به دوره کارشناسی یا برابر آن ب

ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت،ردمان و آموزش  

 پزشکی رسیده باشد. 

 :پذیرفته شدن در آزمون ورودي. 3ـ1

تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و   :سپردن4ـ1

 مقرراتی که از طریق مراجع ذي ربط صادر می شود. 

: پذیرفته شدگان آزمون ورودي،موظفند در مهلت هاي که توسط دانشگاه اعالم می شود،براي 2ماده  

براي نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی   نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند.عدم مراجعه

 پس از اعالم نتایج آزمون،انصراف تحصیلی تلقی خواهد شد. 

: دانشجو موظف است در هر نیم سال،در زمانی که دانشگاه اعالم می کند،براي ادامه تحصیل و 3ماده  

یک نیمسال بدون انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند.عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی در

 اطالع و عذر موجه ،بمنزله ترك تحصیل است ودانشجواخراج خواهد شد.  
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 :درموارداستثنائی که دانشجوترك تحصیل خودراموجه می داندبایددالیل آن راحداکثر یک  1تبصره 

  ارائه دهد،درصورت تائیدموجه بودن ماه قبل ازپایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش  

تح  محسوب ترك  وي  مجازتحصیل  جزومدت  نیمسال  دانشگاه،آن  آموزشی  شوراي  توسط  صیل 

 ومرخصی تحصیلی براي آن نیمسال صادرمی شود. 

 فصل دوم : نظام آموزشی

 : آموزش در تمام دانشگاههاي کشور مبتنی بر نظام واحدي است. 5ماده 

و قبولی دانشجو در یک در نظام واحدي،ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود  

 درس،به همان درس محدود است. 

نظري   صورت  به  آن  مفاد  که  است  درسی  میزان  یا  مقدار  درسی،  واحد  عملی    17هر  ساعت، 

ساعت،در طول یک نیمسال    51ساعت، کارگاهی وکارآموزي و کارآموزي در عرص  34یاآزمایشگاهی

ی برنامه ریزي تدریس می شود.در مورد تحصیلی یا دوره تابستانی ، طبق برنامه مصوب شوراي عال

رشته هایی که داراي پروژه هستند،مدت اجراي پروژه دریک نیمسال متناسب با واحد آن،توسط استاد 

 مربوطه تعیین می شود. 

 فصل سوم : واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل 

 اید انتخاب کند. واحد درسی راب 20و حداکثر  12: هر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی حداقل 11ماده 

  با تواند   دمیباش17:درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجودریک نیمسال تحصیلی حداقل 1تبصره 

 واحددرسی راانتخاب نماید. 24موافقت دانشکده،درنیمسال بعدحداکثرتا   و راهنما نظراستاد

 واحددرسی است. 6:تعدادواحدهاي انتخابی دردوره تابستانی حداکثر3تبصره 

 :اخذواحددرسی همراه باکارآموزي  درعرصه مجازنمی باشد. 12ماده

دانشجو3تبصره  درعرصه  ازکارآموزي  قبل  درنیمسال  که  داشته 24:درمواردي  باقیمانده  واحددرسی 

باشد،درصورتی که درنیمسال قبل مشروط نشده باشدبانظردانشکده می تواندکلیه آن واحدهارادرآن 

 نیمسال انتخاب نماید. 



 

29 

 

حداکث14ماده   ناپیوسته  :  کارشناسی  و  کاردانی  هاي  دوره  در  مجاز  مدت  هاي   3ر  دوره  در  و  سال 

سال است.در صورتی که دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز  6کارشناسی پیوسته 

 تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود. 

 فصل چهارم : حضور و غیاب 

جو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در : حضور دانش 15ماده 

از   نباید  از  17/4هر درس نظري  ازمایشگاهی  و  از    17/2، عملی  کارآموزي در عرصه  مجموع   10/1و 

 ساعات آن درس تجاوز کند،در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود. 

ر امتحان هر درس بمنزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و : غیبت غیر موجه د16ماده  

غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه 

 امتحان بر عهده شوراي آموزشی دانشگاه است. 

 فصل پنجم : حذف و اضافه

د17ماده   تحصیلی،فقط  نیمسال  هر  در  تواند  می  دانشجو  از شروع :  هفته،پس  دو  از  کمتر  مهلتی  ر 

نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگراخذ یا دو درساخذشده خود را حذف یا دو درس اخذشدهخود  

 را با دو درس دیگر جابجا نماید،مشروط به آنکه تعداد واحدهاي وي از حد مقرر تجاوز نکند. 

 

هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده،فقط یکی از    5: در صورت اضطرار،دانشجو می تواند  18ماده  

غیبت دانشجو در آن درسهاي خود را با تائید گروه آموزشی مربوطه حذف کند،مشروط بر آنکه اوال

  12مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً،تعداد واحدهاي باقیمانده وي کمتر از    17/4درس بیش از  

 حد نشود. وا
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 فصل ششم : ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو 

در 20ماده   فعالیت  و  حضور  میزان  اساس  بر  درس  هر  در  دانشجو  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی   :

کالس،انجام فعالیت هاي آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و 

 آن درس است. استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در 

: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحد هاي کارآموزي و کارآموزي در عرصه باتوجه به   21ماده

 موارد زیر انجام می شود: 

رعایت اخالق اسالمی و حرفه اي  و حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران و مراجعین و -1

 ت حضور مرتب و تمام وق- 2کارکنان واحد هاي مربوطه

 دقت و احساس مسئولیت درانجام امور محوله طبق ضوابط واحدمربوطه  - 3

 افزایش مهارت و بهره گیري دانشجو از واحد هاي کارآموزي وکارآموزي درعرصه-4

 شرکت در امتحانات پایانی واحد ها وکسب نمره الزم - 5

، به  صورت نمره  21و20: نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجوبراساس مفادمندرج درماده22ماده 

 تعیین می شود و نمرات دانشجودر هر درس به صورت عددي بین صفر تا بیست مشخص می گردد. 

وآزمایشگاهی23ماده   نظري  درس  هر  در  قبولی  نمره  حداقل  وکارآموزي  10:  کارآموزي  و 

اولین فرصت، ملزم به 12درعرصه است.دانشجویی که در هر یک از دروس اجباري مردود شود، در 

ثبت و در  دانشجو  کارنامه  قبولی و ردي در  از  اعم  کلیه دروس  نمرات  این حال  .با  تکرار آن است 

 محاسبه میانگین نیمسال مربوط ومیانگین کلمنظور می شود. 

 میانگین نمرات 

: در پایان هر نیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو درآن نیمسال و میانگین کل نمرات 27ماده  

پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان دوره تحصیلی نیز ، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه ودر او تا  

 کارنامه وي ثبت می شود. 
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: براي محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و 1تبصره 

ره قبولی یا مردودي دریافت مجموع حاصل ضرب ها برتعداد کل واحدهایی که دانشجو براي آنها نم

 داشته است تقسیم می شود. 

: دوره تابستانی ، به عنوان نیم سال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو 2تبصره 

 می شود.  در دوره تابستانی می گذراند ، فقط در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب  

 نام نویسی مشروط 

باشد در غیر اینصورت ،    12:میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی  نباید کمتر از  28ماده

 نام نویسی دانشجودر نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهدبود.          

ازکارآموزي  29ماده   قبل  نیمسال  در  حتی  کند،  می  نویسی  نام  مشروط  به صورت  که  دانشجویی   :

 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.  14درعرصه حق انتخاب بیش از  

 اخراج دانشجوي مشروط

: در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره هاي کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی   30ماده  

یا چهار نیمسال متناوب و در دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشددر دو نیمسال  

باشد در هر مرحله اي که باشد، از ادامه تحصیل محروم    12یا متناوب،کمتر از  تحصیلی،اعم از متوالی  

 می شود. 

 فصل هفتم : مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل 

:دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در هر یک از دوره هاي کاردانی و 33ماده  

سی پیوسته براي دو نیمسال متوالی یا متناوب کارشناسی ناپیوسته براي یک نیمسال و در دوره کارشنا

 از مرخصی تحصیلی استفاده کند. 

: موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال  تحصیلی،  با شوراي آموزشی دانشگاه 1تبصره  

 می باشد. 

: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیلی دانشجو در هر دوره محسوب می  2تبصره  

 شود. 
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: تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر  34ده  ما

 نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد. 

: دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته هاي علوم پزشکی، می توانند با رعایت 35ماده  

نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده سایر ضوابط و مقررات از یک  

 نمایند. 

: دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به  تایید شوراي پزشکی و شوراي آموزشی 36ماده  

از حداکثریک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات   دانشگاه رسیده باشد می توانند 

 د. آموزشی استفاد ه نماین

: دانشجویی که تمایل به انصراف داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره 38ماده 

آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط براي یک بار حداکثر تا یک  

مهلت حکم  ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضاي این  

 دامه تحصیل در آن رشته را ندارد. انصراف از تحصیل وي صادر می شود و پس از آن حق ا 

تبصره : دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید، موظف  

 است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید. 

 فصل هشتم : انتقال 

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته :  39ماده  

 و همان مقطع تحصیلی است. 

 : انتقال دانشجو با توافق دانشگاه هاي مبدا و مقصد منوط به شرایط خاص است. 40ماده 

 نوع است. : انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه هاي تهران مگر در موارد خاص مم 41ماده 

 

: انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاه هاي غیر حضوري) پیام نور ( به دانشگاه 42ماده  

 هاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه هاي غیر دولتی به دانشگاه هاي دولتی ممنوع است 
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 بالمانع است.  ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدا ومقصد و رعایت ضوابط مربوط،

 : دانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را به صورت کتبی با ذکر مورد، حداقل  43ماده 

 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسلیم نماید.  6

تر است پذیرفته و یا باال  12: در صورت انتقال واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 45ماده 

از کمتر  آنها  نمره  که  واحدهایی  پذیرفتن  و  شود  مقصد    10وبیشتراز   12می  دانشگاه  عهده  است،بر 

است.در هر حال عدم پذیرش واحدهاي درسی دانشجوي انتقالی در حدودي مجاز است که وي امکان  

 گذراندن واحدهاي باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد. 

 : انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل،در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است. 47ماده 

 فصل نهم : دانشجوي میهمان

تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند 52ماده   : در مواردي که دانشجو به طور موقت، ناگزیر به 

خود را به طور موقت باتوافق دانشگاه هاي مبدا و مقصد ، بعنوان دانشجوي میهمان ،محل تحصیل  

 براي مدت معین تغییر دهد. 

: میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال  53ماده

 تحصیلی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد. 

  : میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه 54ماده  

واحد باشد و جمع واحد هاي    10مبدا و مقصد، به شرط آن که تعداد واحدهاي درسی مذکور کمتر از  

واحد بیشتر    20واحد کمتر و از    12درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا ومقصد در آن نیمسال از  

 نشود، بالمانع است. 

: هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته  55ماده

و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته، در یک دانشگاه به طور تمام وقت،به صورت میهمان تحصیل 

س کند.در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان چه بصورت تمام وقت و چه بصورت تک در

درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند.)حداقل نمره   40در یک یا چند دانشگاه گذرانده است ، نبایداز  
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می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد    12قبولی دانشجوي مهمان دردانشگاه مقصد  

 گذرانده است باید مجددا اخذ نماید.(  12با نمره کمتر از  

 فصل دهم : تغییر رشته 

: دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند با داشتن شرایط  58  ماده

 زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته اي به رشته دیگر تغییر رشته دهد: 

 ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد.  .1

 ه را گذرانده باشد. حداقل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدهاي دور .2

نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده   .3

 در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد. 

 

دید را .با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل،امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد نیاز در رشته ج4

 داشته باشد. 

 : تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است. 1تبصره  

 : دانشجو در طول تحصیل خود فقط یک بار می تواند تغییر رشته دهد. 2تبصره  

 فصل یازدهم : پذیرش واحدهاي درسی 

دیگر  66ماده   یا  دانشگاهها  در  دانشجوقبالً  که  دروسی  پذیرش  و  سازي  معادل  تحصیلی  :  مقاطع 

 گذرانده است با رعایت شرایطی به شرح ذیل مجاز است: 

 .دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد. 1

یا 2 وفناوري  تحقیقات  علوم  وزارت  تایید  مورد  آن  تحصیلی  مدرك  و  قبلی  .دانشگاه 

 وزارتبهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشد. 

تحصیل در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي وزارت بهداشت،درمان و . 3

 آموزش پزشکی ویا وزارت علوم تحقیقات وفناوري باشد. 
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گروه  4 تشخیص  به  جدید  رشته  دروس  با  دانشجو  شده  گذرانده  دروس  آموزشی  .محتواي 

 کمتر نباشد.  12دروس از  % اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یک از80آموزشیحداقل

 

 فصل دوازدهم : فراغت از تحصیل 

و 67ماده   ناپیوسته  کاردانی،کارشناسی  هاي  دوره  از  یکی  درسی  واحدهاي  کلیه  که  دانشجویی   :

گذرانده   موفقیت  با  نامه  آیین  این  مقررات  اساس  بر  و  مصوب  برنامه  طبق  را  پیوسته  کارشناسی 

 شود.  باشد،فارغ التحصیل آن دوره شناخته می 

: تاریخ فراغت از تحصیل،روزي است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره 1تبصره  

  آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود. 



 

36 

 

 

 

 " بخش چهارم  "

  فرآیندهاي آموزشی
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باید در ترم هاي   گذشته واحد  در فرآیند اخذ درس توسط دانشجو بصورت معرفی به استاد،  دانشجو 

 مورد نظر را اخذ ، در کالسها شرکت و در امتحان پایان ترم مردود شده باشد.
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 " بخش پنجم   "

  حوزه معاونت تحقیقات و فن آوري دانشکده 
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 نمودار سازمانی حوزه معاونت پژوهشی دانشکده 

 

 : شرح وظایف حوزه معاونت پژوهشی دانشکده

 جلسات مربوطه تشکیل شوراي پژوهشی و برگزاري  - 1

ارائه خدمات پژوهشی به اعضاي هیئت علمی و دانشجویان از قبیل مشاوره جهت انتخاب    - 2

عناوین طرحهاي پژوهشی با توجه به نیازها و اولویت ها، ارزیابی طرحهاي پژوهشی و تایید آنها در 

 شوراي پژوهشی 

اعضاي محترم    نظارت و ایجاد هماهنگی در برگزاري همایش ها و کنفرانس هاي علمی  - 3

 هیئت علمی و دانشجویان عزیز در دانشکده 

بررسی و هماهنگی الزم جهت شرکت اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در کارگاههاي روش   -4

 آموزش اینترنت و جستجو  -تحقیق، مقاله نویسی 
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دانشکده   -5 نیاز موجود گروههاي علمی  نظر  از  دانشکده  کتابخانه  نظارت و بررسی وضعیت 

 ،کسترش امکانات از قبیل مجالت، شبکه هاي اطالع رسانی و بانک هاي اطالعاتی 

تحقیقات   -  6 کمیته  با  ارتباط  طریق  از  دانشجویان  پژوهشی  هاي  فعالیت  بر  نظارت  و  هماهنگی 

 دانشجویی 

 بررسی، تصویب پایان نامه هاي دانشجویی و نظارت بر اجرا و دفاع پایان نامه ها  -7

فصلنامه  - 8 این  که  نگر)  جامع  مامایی  و  پرستاري  فصلنامه  با  همکاري  نظارت،  هماهنگی، 

آمادگی دریافت مقاالت پژوهشی دانشجویان با نظارت اعضاي هیئت علمی جهت درج در فصلنامه می  

 باشد(. 

تالش جهت برقراري ارتباط با دستگاهها و سازمان هاي دولتی و غیر دولتی به منظور ارائه    - 9

مقطع خدم در  عزیز  دانشجویان  به  مرتبط  خدمات  ارائه  آمادگی  پژوهشی  اعتبارات  و  پژوهشی  ات 

 کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 کتابخانه 

کتابخانه دانشکده پرستاري و مامایی شهید دکتر بهشتی رشت تاریخچه اي به قدمت خود دانشکده 

این کتابخانه در  تحت عنوان آموزشکده پرستاري فعالیت خود    1344دارد که از سال   را آغاز نمود. 

اعضاي   با دو بخش خدمات فنی و عمومی در خدمت  دانشکده  پژوهشی  آموزشی و  اهداف  راستاي 

خرید   سفارش،  به  فنی  خدمات  بخش  باشد.  می  دانشکده  این  وکارکنان  علمی،دانشجویان  هیئت 

ده سازي منابع کتابخانه و ،دریافت، ثبت، فهرست نویسی، رده بندي ،ورود اطالعات در نرم افزار ، آما

سایر فعالیت هاي مرتبط می پردازد. بخش خدمات عمومی به قسمتهاي نشریات، پایان نامه ها ،امانت  

 کتب، بخش  اینترنت و تکثیر تقسیم می گردد. 

داراي   کتابخانه  ،   10298این  فارسی  کتاب  ،  2105جلد  التین   کتاب  نامه    301جلد  پایان  عنوان 

عنوان سی    187عنوان سی دي فارسی ،    32عنوان نشریه التین،1605فارسی   ،عنوان نشریه  1005،

جلد خالصه کنفرانسها و همایشهاست. با برنامه ریزي وزارت محترم بهداشت    195دي التین و نیز  

کتابخانه   در سایت  نیز  الکترونیک  کتب  و  نشریات  از  بسیاري  الکترونیک  اطالعاتی  منابع  تامین  در 

ب دانشگاه  آدرس  مرکزي  کتابخانه   http://lib.gums.ac.irه  باشد.  می  دسترس  در 
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مجموعه اي از کتابهاي مهم  و مرجع به زبان انگلیسی است که در بخش اینترنت به RDMLدیجیتال

قابل استفاده است. براي استفاده از خدمات و منابع الکترونیکی و اینترنتی، بخش    offlineصورت   

گاه رایانه مجهز گردیده و سیستم بی سیمی اینترنت نیز در بخش نشریات دست  11اینترنت کتابخانه به  

 دستگاه را پشتیبانی می نماید.   40کتابخانه تقریبا تا 

داراي   ارئه    10کتابخانه  به  به شرح زیر  برنامه زمانی  کارمند است که در طول ترم تحصیلی در  نفر 

 خدمات مشغولند: 

 ردیف  ایام هفته  ساعت فعالیت  توضیحات 

عصر صرفا بخش امانت کتب    17لغایت  15از ساعت  

 به ارائه خدمات مربوطه می پردازد. 

  - شنبه  8 -17

 چهارشنبه 

1 

 2 پنج شنبه و جمعه  تعطیل 

 شیوه بهره گیري از کتابخانه:

اعضاي اصلی کتابخانه اعضاي هیئت علمی ، دانشجویان ، کارکنان دانشکده و سپس اعضاي هیت  

علمی، دانشجویان و کارکنان سایر دانشکده ها و بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی گیالن می باشند 

کتابخانه   که می توانند با ارائه کارت عضویت کتابخانه مرکزي دانشگاه ازخدمات این کتابخانه و سایر

 هاي این دانشگاه بهره مند گردند. 

عضویت در کتابخانه مرکزي دانشگاه الزامی بوده  و براي کلیه کاربران  مخصوصا دانشجویان توصیه 

پزشکی  دانشگاه علوم  هاي  کتابخانه  کلیه  از  استفاده  امکان  نمودن  فراهم  بر  زیرا عالوه  گردد،  می 

 آنها را از تسویه حساب سایر کتابخانه ها بی نیاز می نماید. گیالن، با مراجعه به کتابخانه مرکزي 

الزم به ذکر است با توجه به الکترونیکی شدن کتابخانه ها امکان انجام کلیه عملیات کتابخانه اي از 

تازه هاي   و  اخبار  به  الکترونیکی، دسترسی  امکان پرسش  منابع،...و  ، رزرو  جمله جستجو، سفارش 

 ال کتابخانه مرکزي دانشگاه مهیا می باشد. کتاب نیز از طریق پرت

 آئیننامه استفـاده از کتابخـانه 

 مقررات امانت، تمدید، رزرو و استرداد کتاب  -الف
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 اعضاي کتابخانه برابر با مقررات مندرج در جدول ذیل میتوانند از کتابخانه کتاب امانت بگیرند: 

 اعضاي کتابخانه  مدت امانت )روز(  تعداد کتاب 

 هیات علمی  20 7

 ارشد( -تخصصی - دانشجویان )فوق تخصصی  12 5

- کارشناسی  -دانشجویان)دکتراي حرفه اي  10 3

 کاردانی( 

 کارمندان دانشگاه  10 2

شرط امانت گرفتن کتاب، داشتن کارت عضویت کتابخانه است.لذا کتابخانه از امانت کتاب به   -

 مراجعین غیر عضو معذور خواهد بود. 

 کارت عضویت خود مجاز به امانت کتاب میباشد. هر عضو فقط با  -

کتابخانه میتواند بنا به ضرورت، تعداد کتابها و مدتامانت را کاهش دهد و یا استرداد کتابها را قبل   -

 از پایان مدت امانت درخواست نماید. 

 در زمان عودت کتاب ،مراجعه شخص امانتگیرنده الزامی نیست.  -

ز، متقاضی میتواند کتاب موردنظر را بصورت الکترونیکیرزرو در صورت امانت بودن کتاب موردنیا -

 نماید.

 هر شخص مجاز به رزرو دو کتاب می باشد.  -

مدارك امانتی که توسط دیگران رزرو نشدهباشند، تا یک بار، توسط شخص امانت گیرنده قابل   -

 تمدید است. 

ان  براي متقاضیان  سی دي هاي آموزشی براي استفاده داخل کتابخانه می باشند در صورت امک -

 کپی تهیه خواهد شد. 

تمدید امانت کتاب در صورتی امکانپذیر است که کتاب توسط اعضاي دیگر کتابخانه رزرو   : 1تبصره  

 نشده باشد و نیز یک روز به تاریخ بازگشت، امکان تمدید کتاب وجود دارد. 
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 : 2تبصره  

ساعت بعد از اعالم بازگشت )کتاب رزرو شده( توسط کتابخانه، میتواند اقدام به امانت   24متقاضی تا  

 کتاب نماید. 

 منابعی که امانت داده نمیشود: 

 . کتابهاي مرجع )اطلس ها، فرهنگ ها، دایره المعارف ها( 

 . نشریات ادواري 

 تحصیلی های نامه .پایان

 جریمه دیرکـرد  -ب

زمان تعیینشده از سوي کتابخانه، کتاب یا کتابهایی را که امانت گرفته   در صورتی که امانتگیرنده در

 مسترد ننماید، مشمول جریمه دیرکردخواهد شد. 

 جریمه دیرکرد کتب عادي در مرحله نخست به شرح زیر می باشد: 

روز برسد و یا مجموع بدهی هاي پرداخت    50درصورتیکه مجموع تاخیرات پرداخت نشده به   -

 ال برسد از تمدید و امانت کتاب براي عضو جلوگیري خواهد شد. ری 50000نشده به 

ساعت برسد از امانت به   720در صورتیکه مجموع تاخیرات پرداخت نشده تحویل موقت به   -

 عضو جلوگیري خواهد شد. 

 محل تسویه تاخیرات در محل کتابخانه مرکزي می باشد.  -

 : 1.تبصره 

ب محروم شدن فرد متخلف از خدمات کتابخانه خواهد  استفاده غیرمجاز از کارت سایر اعضاء موج

 شد. 

 : 2تبصره  

 حساب با اعضایی که هرگونه بدهی به کتابخانه دارند، خودداري خواهد نمود.  کتابخانه از تسویه

 کتب گمشده و یا خسارت دیده -ج

چنانچه امانتگیرنده کتاب را گم کند یا خسارتی به آن وارد نماید، جبران خسارت وارده برعهده امانت  

گیرنده خواهد بود. میزان خسارت و هزینه مربوط به سازماندهی و آمادهسازي، نحوه و زمان الزم براي  
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سه ماه بیشتر به   نباید از جبران آن توسط رئیس کتابخانه تعیین خواهد شد. جبران خسارت هیچگاه

طول انجامد.لذا بازدید کامل کتاب توسط امانت گیرنده الزامی می باشد و در صورت مشاهده موارد 

 احتمالی، موضوع را به متصدیان میز امانت اعالم نمایید. 

بر اساس تشخیص رئیس کتابخانه، چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده و یا به هر دلیلی امکان تهیه  

داخل و خارج از کشور نباشد، تصمیمات نهایی جهت جایگزینی آن به عهده شوراي  اصل کتاب در  

 کتابخانه میباشد. بدیهی است تا انجام اقدامات بعدي، فایل امانت گیرنده بسته خواهد شد. 

 تبصره: 

بنابراین   نخواهد کرد.  تسویه حساب  امانتگیرنده  با  کتاب گمشده،  اصل  دریافت  از  قبل  تا  کتابخانه 

است که کتابخانه را در اسرع وقت از مفقودشدن کتاب مطلع سازد تا زمان الزم براي سفارش ضروري  

 و تهیه کتاب مهیا باشد. 

قانونی  فرد خاطی برخورد  با  بوده و در صورت رخ دادن،  ممنوع  کتابخانه  منابع  خروج بدون مجوز 

 خواهد شد. 

 تسویه حسـاب  -د 

یا انتقال دائم به سایر دانشگاهها و یا انصراف از تحصیل دانشجویان موظفند در هنگام فارغالتحصیلی  

 با کتابخانه تسویه حساب نمایند. 

 در هنگام تسویهحساب دائم با کتابخانه، تحویل دادن کارت عضویت کتابخانه الزامی است.  -

در هنگام تسویهحساب دائم تحویل یک نسخه از رساله یا پایان نامه به همراه لوح فشرده  پایان   -

براي فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی ارشد به کتابخانه الزامی    wordو  pdfنامه با فرمتهاي

 است. 

 رعایت نظم و سایر مقررات کتابخانه

 رعایت سکوت به هنگام مطالعه در کتابخانه الزامی است.  -

 است. خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، استفاده از تلفن همراه در محل کتابخانه ممنوع  -

سیستم اینترنت کتابخانه صرفا جهت استفاده علمی آموزشی و پژوهشی تعبیه شده و هرگونه   -

 استفاده غیر علمی از این سیستم  ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. 
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  ، اي هیأت علمی، کارمنداننامه براي کلیه استفاده کنندگان کتابخانه اعم از اعض مفاد این آئین -

 یهمان الزم االجرا است. دانشجویان و افراد م

 
 هبري( آمار و اطالعات؛ قویترین ابزار جهت برنامه ریزي آینده، ارزیابی عملکرد گذشته و تصمیم گیري در سطوح مختلف مدیریت است. )مقام معظم ر

 واحد آمار و فن آوري اطالعات 

ا و تصمیمگیري در آمار و اطالعات یکی از عوامل مؤثر و ضروري براي برنامهریزي، ارزیابی عملکرده

سطوح مختلف مدیریت بوده و سیاستگزاران، برنامهریزان و کارشناسان براي تدوین راهبردها و تعیین  

 خط مشی، برنامهریزي، نظارت، هماهنگی و هدایت برنامهها به دادههاي آماري نیاز دارند. 

اطالعات تولید شده توسط آنها  میزان توسعهیافتگی کشورها ارتباط تنگاتنگی با حجم و کیفیت آمار و  

دارد. تهیه و تولید اطالعات آماري صحیح و ارائه بهنگام آن به منظور رفع نیازهاي آماري جامعه به 

ویژه برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین تغذیه پایگاه اطالعات آماري  

 از جمله مهمترین هدفهاي نظام آماري کشور میباشد. 

حوالت پرشتاب فناوري اطالعات و ارتباطات در عرصه جهانی و تأثیرات شگرف آن در علم و صنعت،  ت

 سرفصل جدیدي با عنوان هاي مختلف داشته است و فناوري اطالعات زیربناي آن است. 

در شرایطی که فناوري اطالعات چنین نقش کلیدي در متحولسازي خدمات را ایفا میکند، جاي آن دارد 

 هشهاي مختلف نیز مقتدرانه با فنآوریهاي روز پشتیبانی و تجهیز شود. تا پژو

واحد فناوري اطالعات و ارتباطات با هدف ارائه مناسبترین خدمات سختافزاري، نرمافزاري، شبکه و  

 پشتیبانی پایگاههاي اطالعات پژوهشی، تشکیل و راهاندازي شد. 

تی رشت بعنوان واحدي با نظارت مستقیم ریاست این واحد در دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهش

راه اندازي گردیده است. در حال حاضر مسئولیت آن با آقاي محمدعلی   1393دانشکده از تابستان  

 یزدانی بوده و همکار بخش فن آوري اطالعات سرکار خانم زهره عبدالهی می باشد. 
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 "بخش ششم  "

  ضمائم 
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 واحد انتشارات 

انتشارات دانشکده وظیفه تکثیر جزوات آموزشی که از سوي مدرسین جهت کالس اختصاص واحد  

می یابد را بعهده دارد .در این مورد نماینده هر کالس معرفی نامه اي از استاد مربوطه جهت تکثیر به 

ئه می  تعداد مورد نیاز کالس تهیه کرده و آن را به همراه نسخه اصلی جهت تائید به معاون آموزشی ارا

 نماید، سپس نماینده به مسئول صدور قبض زیراکس مراجعه نماید. 

 واحد سمعی ـ بصري 

عالوه بر امکانات استفاده از کتابخانه و انتشارات،دانشکده داراي واحد سمعی ـ بصري بوده که داراي 

دیگر   کثیري از انواع نوارهاي صوتی و تصویري،اسالید،پوستر و وسایل کمک آموزشی پیشرفتهتعداد  

وسایل سمعی ـ بصري   یا تسهیل در استفاده از  می باشد.کار اصلی واحد سمعی ـ بصري قرار دادن

نماینده هر کالس پس از هماهنگی با استاد مربوطه   به این منظور  است.   در هر کالس و فضاي آموزشی  

قبل از شروع  هماهنگی هاي الزم راوسیله مورد نیاز به مسئول سمعی ـ بصري مراجعه و   ستاپبراي 

 . هر کالس انجام می دهد

 ( Skill labمرکز مهارتهاي بالینی )

 

  ( Skill labمرکز مهارتهاي بالینی )  جهت تمرین مهارتهاي پرستاري و مامایی براي دانشجویان عزیز،

 طبقه اول واقع است.  ،  Bبلوك  این مرکز در  اختصاص یافته است. 

 نماینده کالس 

به انتخاب   مدیرگروه مربوطهدانشجویان هر کالس در ابتداي شروع دوره آموزشی ضمن هماهنگی با 

 د. ناقدام می نمایکالس  نماینده 

 پاره اي از وظایف نماینده کالس بشرح ذیل است : 
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.شرکت در جلساتی که از طرف ریاست و معاونت آموزشی دانشکده با حضور نمایندگان جهتمطرح 1

 برگزار می شود. کردن مشکالت 

 .منعکس کردن نظرات و پیشنهادات دانشجویان به آموزش و بالعکس. 2

 .هماهنگی با امور کالسها جهت تشکیل به موقع کالسهاي درسی. 3

 .هماهنگی با اساتید و مدرسین قبل از شروع کالس و آماده کردن وسایل کمک آموزشی مورد نیاز. 4

 ید داده می شود. .تکثیر و توزیع جزواتی که از طرف اسات5

 .هماهنگی با امور کالسها و استاد مربوطه جهت اجراي کالسهاي فوق العاده در صورت نیاز. 6

 آیین نامه انطباق 

فوریت نظر بر اینکه بخش عمده اي از واحدهاي درسی در دوره هاي آموزش پرستاري و مامایی و  

درمانی ارائه می گردد،در ذیل   بصورت کارآموزي در مراکز بهداشتی  هاي پزشکی پیش بیمارستانی 

 تعدادي از مواد آئین نامه انطباق جهت اطالع و رعایت موازین فوق آمده است. 

(منظور از مؤسسات پزشکی مذکور در این آیین نامه هر نوع مؤسسه پزشکی نظیربیمارستان، 1ماده  

دار هدروتراپی،البراتوار،کارخانه  فیزیوتراپی،  کلینیک،مؤسسات  پلی  سازي،داروخانه، زایشگاه،  وـ 

درمانگاه، رادیولوژي، پزشکی هسته اي، مراکز بهداشتی ـ درمانی، بخش تزریقات و پانسمان که به  

هر نام و عنوان با اجازه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده)اعم از بخش خصوصی 

 و دولتی(می باشد. 

 و فنی می باشد.  (کارکنان مؤسسات پزشکی شامل کلیه پرسنل اداري2ماده 

(پرسنل فنی مؤسسه پزشکی افرادي هستند که طبق ضوابط مربوطه و با داشتن صالحیتهاي  3ماده  

فنی در قسمتهاي مختلف مؤسسه زیر نظر مسئول فنی مؤسسه پزشکی یا رئیس آن مؤسسه کار می  

 … کنند،از قبیل پزشک،داروساز،دندانپزشک،پرستار و 

یکدیگر باشد و در صورت عدم امکان جداسازي باید (اطاق اداري کارکنان زن و مرد باید جدا از  4ماده  

 حریم ها کامال رعایت شود. 
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همچنین  5ماده   و  بلند(بوده  آستین  پیراهن  و  معمولی  متناسب)شلوار  پوشش  با  باید  مرد  (کارکنان 

 استفاده از رنگهاي نامناسب ممنوع می باشد. 

شنامه ریاست جمهوري بوده به (کارکنان زن مکلف به رعایت پوشش کامالً اسالمی برابر بخ6ماده  

ممنوع   نحوي که به هیچ وجه جز صورت و دستها بیرون از حجاب نباشد،خود آرائی به هر نحو و میزان  

 است. 

(ارتباط کارکنان زن و مرد در مؤسسات پزشکی باید در حد رفع احتیاجات اداري و فنیمربوطه و 7ماده  

 معه اسالمی باشد. با رعایت کامل موازین شرعی،اخالقی و عرفی جا

(نحوه برخورد و رفتار کلیه کارکنان و متصدیان مؤسسه پزشکی با ارباب رجوع و بیماران باید  8ماده  

 بر اساس اخالق حسنه و حسن سلوك و رعایت موازین اسالمی باشد. 

(در موقع معاینه بیمار زن توسط پزشک، هیچ فرد غیر هم جنس،حق ورود به اطاق معاینه را  9ماده  

رد و در خصوص معاینات زنان و زایمان توسط افراد غیر هم جنس یک نفر از بانوان پرسنل درمانی  ندا

 و یا یکی از محارم بیمار می باید در اطاق معاینه حضور داشته باشد. 

(اقدامات تشخیصی،درمانی و غیره در مؤسسات پزشکی باید توسط کارکنان فنی هم جنس  10ماده  

که بعلت ضرورت،این امر امکان پذیر نباشد.معاینه دانشجوي غیر همجنس  بعمل آید.مگر در مواردي 

 از بیمار باید با حضور یکی از اساتید یا یکی از مسئولین بخش یا یکی از محارم بیمار باشد. 

تبصره : تشخیص حدود و موارد ضرورت بعهده باالترین فرد مسئول مؤسسه پزشکی)رئیس مؤسسه 

دولتی،مسئول   بخش  در  به پزشکی  دالیل  ذکر  با  باید  مراتب  و  باشد  خصوصی(می  بخش  در  فنی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ذیربط اعالم گردد. 

 (کارکنان فنی مرد جز در موارد ضروري،حق رفت و آمد در قسمتهاي مختص بانوان را ندارند. 11ماده 

بانوان از مردان جدا باشد و در مواردي که  (در کلیه مؤسسات پزشکی باید قسمتهاي مربوط به  12ماده  

فضاهاي الزم براي این امر در مؤسسه وجود نداشته باشد،باید امکانات الزم جهت جلوگیري از اختالط  

 زنان و مردان فراهم شده و رعایت کامل ضوابط شرعی در این موارد بعمل آید. 

ؤسسه پزشکی باید از یکدیگر جدا  (اطاقهاي رختکن کارکنان زن ومرد در کلیه قسمتهاي م13ماده  

 باشد و باید سایر فضاهاي جانبی،اشرافی به اطاق رختکن نداشته باشند. 
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کلیه  14ماده   و  مؤسسه  ومرد  زن  کارکنان  چایخوري  و  غذاخوري  زمان  یا  و  ها  محل  کامل  (تفکیک 

 دستشویهاي زنان و مردان از هم با توجه به امکانات ساختمان ضروري است. 

ش کارکنان فنی مؤسسات پزشکی در غیر موارد کار فنی مانند کارکنان اداري  (پوش 15ماده  

 مؤسسه است. 

 تبصره:استفاده از لباس کار مورد تایید در هنگام کار و نصب اتیکت شامل نـام خـانوادگی و رسـته 

 خدمتی ضروري است. 

باید متناسب با (پوشش کارکنان فنی مؤسسات پزشکی در مواقع انجام کار فنی در مؤسسه  16ماده  

 کار مربوطه و ضوابط اسالمی باشد. 

(انجام اقدامات تشخیصی و درمانی باید با رعایت پوشش و ضوابط اسالمی انجام گرفته و  17ماده  

شرع  ضوابط  رعایت  شود  می  انجام  همجنس  غیر  افراد  توسط  مذکور  اقدامات  که  لزوم  درموارد 

 مقـدسضروري است. 

پوشـش (جابجائی  18ماده   رعایت  با  و  همجنس  افراد  توسط  باید  پزشکی  مؤسسه  در  بیماران 

کامـلصورت گیرد و در صورت عدم امکان،جابجایی بیمار باید به همراه یکی از پرسنل هم جنس و یا 

 یکی از محارم بیمار باشد. 

 وظایف اجتماعی ـ فرهنگی دانشجویان 

کسب معلومات و مهارتهاي حرفه اي به ارزشهاي دانشجویان در دوران تحصیل در دانشگاه عالوه بر  

فرهنگی و معنوي دست می یابند که در شخصیت و منش آنان تاثیر بسزاي داشته بنحوي که آنان را  

 براي قبول مسئولیت هاي خطیر آینده در جامعه آماده می سازد. 

ور منظم در کالس  رعایت نکاتی از قبیل احترام به ارزشهاي اسالمی،موازین و قوانین دانشکده،حض

درس،مطالعه پیگیر،شرکت در فعالیتهاي فرهنگی و تحقیقات دانشجویی،مواردي است که در صورت  

انجام آنها زمینه هاي پیشرفت همه جانبه براي دانشجویان فراهم می گردد. نماز از ارکان دین مبین  

سجد دانشکده برگزار  اسالم است و همه روزه نماز ظهر بصورت جماعت به امامت ائمه جماعت در م

بهـره  و  روحـی  آرامـش  موجبات  نماز  فریضه  در  دانشجو  خواهران  و  برادران  گردد.شرکت  می 

 وریمعنوي و تزکیه آنان را فراهم می نماید. 
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در اینجا جهت استحضار دانشجویان گرامی برخی از مالك هاي انتخاب دانشجوي نمونه بشرح ذیل 

 بیان می گردد: 

فعال1 در  در .مشــارکت  فعالیــت  اجتمــاعی)نظیــر  و  فرهنگی،سیاســی  هــاي  یــت 

کانونهــایعقیدتی،هنري،ادبی،فرهنگی،صنفی و گروه هاي امداد در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه در  

پایه هاي نظـام مقـدس   این فعالیتها در جهت تحکیم مبانی و  اینکه  جامعه و دانشگاه مشروط به 

 امتیاز(  4اکثر جمهـوریاسالمی باشد.()حد

 امتیاز.( 16.رعایت شئونات اسالمی در محیط دانشگاه و جامعه)حداکثر  2

 امتیاز.(    5.کسب مقامهاي علمی،ورزشی و فرهنگی)حداکثر 3

 امتیاز(.  4.فعالیت در پروژهاي تحقیقاتی)حداکثر 4

 امتیاز(.  2.ارائه مقاله در کنفرانس ها و جوامع علمی)حداکثر  5

 امتیاز(.  2ي کتاب)حداکثر .ترجمه و گردآور6

 امتیاز(.  10.تالیف کتاب)حداکثر 7

کارشناسی)حداکثر  8 و  کاردانی  دوره  در  تحصیلی  ترم  نمرات  دوره   14.معدل  در  امتیاز(و 

 امتیاز(.  17کارشناسیناپیوسته)حداکثر  

 مقررات وضوابط پوشش دانشجویان دانشگاه 

  مصوبه  موجب   به  گیالن  درمانی   بهداشتی   وخدمات   پزشکی   علوم   دانشگاه

شوراي فرهنگی دانشگاه ازکلیه دانشجویان محترم انتظارداردازپوشش وظاهري  90/ 5/6جلسه مورخ

ارائه  ازدانشگاه  اي  وسازنده  وتصویرمثبت  بوده  دانشگاه  ومحیط  ایشان  شخصیت  مناسب  که 

 نمایدبارعایت مفادذیل،برخوردارباشند: 

 پوش،شلوار،جوراب وکفش. پوشش بانوان شامل :مقنعه،رو 

 : مقنعه 

 موهاراکامال بپوشاند. -الف

 ضخامت مناسب،به نحوي که موهااززیرآن قابل رویت نباشد.  با شانه و زیر تا بلند -ب
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دررنگ هاي ساده ومتعارف)سفید،کرم،طوسی،یشمی،آبی،سورمه اي،قهوه اي،نوك مدادي ومشکی  -ج

 فاقدهرگونه تزیین( 

 ازپیشانی بندبارعایت رنگ هاي مورداشاره دربندج منعی ندارد. استفاده  -د 

 مانتو: 

 بلند)حداقل تازیرزانو(وباضخامت مناسب به نحوي که لباس زیر آن قابل رویت نباشد. -الف

مدادي    -ب اي،نوك  اي،قهوه  ومتعارف)سفید،کرم،طوسی،یشمی،آبی،سورمه  ساده  هاي  دررنگ 

 ومشکی( 

 باآستین مناسب تاروي مچ دست. -ج

 استفاده ازچادرمشکی ارجح است،به نحوي که سایر الزامات پوششی نیزرعایت شود. -د

 تنگ،چسبان،بدن نماوداراي چاك نباشد. -ه

 استفاده ازسارافون وسویی شرت مجاز نمی باشد. -و

 شلوار: 

و   -الف مدادي  اي،نوك  اي،قهوه  ومتعارف)سفید،کرم،طوسی،یشمی،آبی،سورمه  ساده  هاي  دررنگ 

 مشکی( 

 بلندتاروي مچ باشد. -ب

 تنگ وبدن نما،چسبان وکشی)استرچ( نباشد. -ج 

 جوراب: 

تا باالي مچ پوشانده و نازك -الف پاهارا  پوشیدن جوراب دررنگ هاي ساده ومتعارف، به نحوي که 

 نباشد. 

 کفش: 

 ساده وپاشنه معمولی دررنگ هاي ساده ومتعارف. -الف

 بلند،دمپایی،صندل وچکمه هاي بلند)روي شلوار(مجاز نمی باشد. استفاده ازکفش هاي پاشنه -ب

 آرایش وزیورآالت: 

استفاده از زیورآالت)درمعرض دید(، مواد و لوازم آرایشی و بلندکردن ناخن ها و انجام خالکوبی مجاز 

 نمی باشد. 
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 . پوشش آقایان شامل پیراهن،شلوار،جوراب،کفش

 پیراهن: 

ومتعارف)سفید،کرم، طوسی، یشمی،آبی، سورمه اي، قهوه اي ، نوك مدادي و دررنگ هاي ساده    -الف

 مشکی فاقد هرگونه لوازم و تزیینات( 

استفاده از پیراهنی که نشان دهنده و در برگیرنده عبارات، تصاویر و نمادهاي نامناسب ومغایر با  -

 ارزش هاي دینی وملی است مجاز نمی باشد. 

 د،زننده وغیرمتعارف مجاز نمی باشد. استفاده ازپیراهن بارنگهاي تن -

 استفاده ازپیراهن بایقه هاي بیش ازحد معمول بازمجاز نمی باشد. - 

 تنگ،آستین کوتاه وبدن نما نباشد. -ب

 استفاده ازکراوات مجاز نمی باشد. -ج

 شلوار: 

 د. استفاده ازشلوارهاي کوتاه،فاق کوتاه وکمربندهاي با سگک خیلی پهن وغیرمتعارف مجاز نمی باش

 جوراب: 

 پوشیدن جوراب الزامی است. 

 کفش: 

 استفاده ازدمپایی وصندل مجاز نمی باشد. 

 پیرایش سروصورت: 

استفاده ازالگو هاي نامناسب وتقلیدي ازفرهنگ غربی درپیرایش سر و صورت )مغایر با ارزشهاي دینی  

 وملی(مجاز نمی باشد. 

 زیورآالت: 

اززیورآالت وتزیینات   انجام خالکوبی  استفاده  و  نظیرانگشترغیرمتعارف،دستبند،زنجیر و پالك گردن 

 مجاز نمی باشد. 

 شرایط عمومی: 
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و -الف پاییزي  هاي  لباس  درهرگونه  وآقایان  بانوان  پوشش  درخصوص  اشاره  مورد  ضوابط  رعایت 

 زمستانی)نظیرکت،ژاکت،پالتو،بارانی وکاپشن ( الزامی است. 

مغایر  -ب پوشش  بینی  هرگونه  پیش  بامقررات  ومتناسب  شده  تلقی  مزبور،نامناسب  باضوابط 

 شده،اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پزشک تیو فور  ییماما ،يپرستار  يکد ها و مقررات اخالق حرفه ا

حرفه    باشد. اخالق  ی اخالق م  ازمندیبا ارباب رجوع برخورد دارد، ن  م یکه به طور مستق  ي حرفه ا   هر

رسالت آنها ارائه   که   یعلوم پزشک   يدر رشته ها   انیم   ن یاست اما در ا  ي همه مشاغل ضرور  يبرا   ي ا

و افراد جامعه    انیسطح آن به مددجو  نی در باالتر  یو توانبخش  یدرمان  ،یمراقبت  ،یخدمات بهداشت 

افراد نقش   یدر بهبود سالمت  یحرف علوم پزشک   ی رفتار اخالق  رایدارد ز  يشتر یباشد ضرورت ب   یم

 دارد.   يموثر

 

 . توانایی ها و محدودیتهاي خود را در خصوص ارائه خدمات بشناسید. 1
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 . با ارتقاء دانش و مهارت، شایستگی هاي خود را افزایش دهید. 2

 . مسئولیتهاي حرفه اي، قانونی و اخالقی خود را بشناسید. 3

 باشید. . در ارائه خدمات، وجدان کاري، از خودگذشتگی و مسئولیت پذیري داشته 4

 . در ارائه خدمات، شان و منزلت مددجویان را حفظ کنید. 5

 . در ارائه خدمات، صداقت، انصاف، احترام و ادب و مهربانی را رعایت نمایید. 6

. در ارائه خدمات، تفاوتهاي فرهنگی، آداب و رسوم، مذهب و زبان مددجویان را در نظر بگیرید و به 7

 دور از تبعیض رفتار کنید. 

عاتی که از مددجو به دست می آورید و اسرار وي را فاش نکنید و به وي بگویید که ممکن است . اطال8

 براي مشاوره و درمان، برخی از اطالعات با سایر اعضاي تیم درمان در میان گذاشته شود. 

 . در ارائه خدمات، حریم خصوصی مددجویان را حفظ کنید. 9

اشته و قدرت اختیار آنها را سلب نکرده و به رضایت آگاهانه . به استقالل فردي مددجویان احترام گذ10

 پایبند باشید. 

 . همواره در ارائه خدمات به اصل عدم ضرر رساندن و برتري منافع مددجو توجه داشته باشید. 11

 . همواره دانش خود را به روز کرده و مراقبتهاي خود را بر اساس تحیقات معتبر ارائه دهید. 12

 وانین، اخالق، شرع و شواهد علمی تصمیم گیري کنید. . بر اساس ق13

 . همواره محیطی امن براي مددجویان خود فراهم کنید. 14

 . خدمات و مراقبتهاي خود را با بیشترین کیفیت ارائه دهید و به صورت دقیق ثبت و گزارش کنید. 15

 . خدمات را به موقع انجام داده و پیگیر باشید. 16

 ستورات پزشک را به صورت مکتوب انجام دهید. . دریافت و اجراي د17
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 . هنگام ارائه خدمات خود را معرفی کرده و با روي خوش با مددجویان رفتار کنید. 18

. با مددجویان و همراهان ارتباط موثر همراه با احترام برقرار کنید بطوریکه اضطراب آنها کاهش  19

 یافته و نیازهاي آنها برطرف شود. 

ده، روان و روشن و در سطح فهم و درك مددجو سوال بپرسید و در مورد پاسخهاي  . با زبانی سا20

 مددجو قضاوت نکنید. 

 . اصل صداقت را در برخورد با مددجویان و همراهان رعایت کنید. 21

. خدمات و مراقبتهاي خود را صرف نظر از جنس، سن، نژاد، وضعیت اقتصادي، فرهنگ و باورهاي  22

 هید. سیاسی مددجو ارائه د

 . در مواردي که شاهد نقض حقوق بیماران یا همکاران خود هستید به مراجع مربوطه گزارش دهید. 23

 . نیازهاي آموزشی مددجو را به طور واضح براي وي و همراه توضیح دهید. 24

. با همکالسی ها، اساتید و همکاران بالینی ارتباطی همراه با احترام، همدلی، اعتماد، حمایت و به  25

 دور از استرس داشته باشید و در جهت ایجاد جوي سالم و اخالقی کوشا باشید. 

. به دانش، تخصص، تجربه، احساسات و عقاید هم گروهی ها، اساتید و همکاران بالینی احترام  26

 بگذارید. 

 . در محیط بالینی براي سایر حرفه ها احترام و ارزش قائل باشید. 27

 ي خود آگاه باشید و در جهت احقاق آنها اهتمام بورزید. . نسبت به حقوق مادي و معنو 28

. در حفظ سالمتی جسمی، روانی و اجتماعی خود کوشا باشید تا بتوانبد خدمات را با کیفیت بهتري 29

 ارائه دهید. 

. با موضوعات پژوهشی رشته خود آشنا بوده و در جهت انجام پژوهش هاي کاربردي و جلب نظر 30

 آنها تالش کنید. مسئولین جهت انجام 
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. به افراد و گروه هاي آسیب پذیر )کودکان، سالمندان، افراد ناتوان جسمی و ذهنی، بیماران روانی(  31

 توجه ویژه کنید. 

 . به گونه اي رفتار کنید که اعتبار و حیثیت حرفه شما زیر سوال نرود. 32

  انیهج  و  ملی  سطح   در  سالمت  اهداف حصول  راستاي  در  محلی،  سطح   در  سالمت  به  توجه  . ضمن33

 . کند و همکاري تالش  نیز

 مسوولیها   آنها  مانند   و  بیماریها  گیريهمه    سیل،  زلزله،  جنگ،  همچون  طبیعی  حوادث   و  بحران ها   . در34

 . دهد انجام الزم  احتیاطات  گرفتن درنظر  با را خود و وظایف

  معذوراتی   موجب   است   ممکن   که  وي،  بستگان  یا  بیمار/مددجو  از   امتیازي  یا  دیهه  رگونهه  پذیرش  . از35

 . کند  پرهیز شود یا آینده  حال در

 . گذارید میان  در سایر همکاران با را خود   اي  حرفه تجربه و . دانش36

 . کنید برقرار اعتماد  بر مبتنی متقابل ارتباط درمان تیم . با37

  اخالق  و  شان  بر  مبتنی  تحقیقاتی، باید  و  آموزشی  علمی،  محیط هاي   در  دانشجو  و  استاد  . رابطه38

 . باشد با احترام  توام  اي حرفه

  باید به   مرتبط،  اخالقی  مالحظات  و  بیمار  حقوق  دانشجویان،  آموزش  در  بیمار  از  استفاده   موارد   . در39

 . شود رعایت  وکامل دقیق طور

  خدمات  ارایه  روند  نباید  دانشجو،  آموزش  در  وي  خانواده  یا  بیمار/مددجو عدم همکاري  صورت  . در40

 . قرار گیرد  تاثیر  تحت او به

  قواعد  و  اصول  از  الزم،  آموزشی  دوره هاي  گذراندن  ضمن  باید  پژوهش،  حوزه  در  فعالیت  صورت  . در41

  ملتزم   آنها  به  و  آشنا  کشوري  اختصاصی  و  عمومی  پژوهش  در  اخالق  راهنماهاي  با  و  پژوهش مطلع

 . باشید
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دانشجو باید سفید، بلند، غیر چسبان، با آستین بلند و داراي آرم دانشگاه علوم پزشکی  . روپوش  42

 گیالن و شلوار باید بلند متعارف و در شان حرف پزشکی باشد. 

 - . در محیط کار باید تمامی دکمه هاي روپوش بسته باشد و از کارت شناسایی معتبر )داراي عکس43

 انشگاه( بر روي پوشش در ناحیه سمت چپ سینه استفاده شود. آرم د -نام خانوادگی -حرف ائل نام

. جوراب دانشجو باید ساده و بلند باشد و از کفش طبی و مناسب که هنگام راه رفتن صدا نداشته 44

 باشد استفاده شود. 

 . استفاده از وسایل زینتی ممنوع است. 45

هستند لذا تمیزي و آراستگی ظاهر و . دانشجویان حرف پزشکی الگوي نظافت و بهداشت فردي  46

 بهداشت در تمامی محیط هاي آموزشی علوم پزشکی از ضروریات است.

. ناخنها باید کوتاه و تمیز )جهت کاهش شانس انتقال عفونت و احتمال آسیب به دیگران( و بدون 47

 الك باشد. 

و هر قسمت از صورت ممنوع  . آرایش غیر متعارف صورت و استفاده از تاتو، حلقه و نگین در بینی  48

 است. 

. جویدن آدامس و استعمال دخانیات در کلیه زمانهاي حضور فرد در محیط هاي آموزشی ممنوع 49

 است. 

. در زمان حضور در کالس، بخش، آزمایشگاه و در بالین بیمار تلفن همراه باید خاموش باشد و در 50

 .  سایر زمانها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابد
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