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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 
 

 دانشجویان گرامی  

گاه، بهترین زمان ربای کسب علم و معرفت و      رصهورود هب دانش ی خدمت هب دیگران و جامعه است. ورود شماا را هب بهترین فرصت ربای آموختن زندگی بهتر و مهیا شدن ربای ورود هب ع

 آمد می گوییم. دانشکده رپستاری و مامایی شهید بهشتی رشت خوش

، مامایی و ف      ر است، انتخاب رشته رپستاری رتین مراکز علمی کشور اهست. این دانشکده یکی از با سابقهاهی زپشکی یکی از بهترین انتخابوریترد قرن حاضر که سالمت انسان اه محور توسعه پایدا

ت علمی توانمند از سال   رپدازد. ات کنون هب امر رتبیت دانشجو می 1344است که با داشتن اعضای هیاً

. اتریخچه رپ افتخار دانشکده، تالش اهی مسئولین، اساتید و کارکنان دانشکده رد ایجاد بستری مناسب جهت رشد حفظ شأن و کرامت انسانی از وظایف اصلی مدریان و کارکنان این دانشکده است   

داه و مهارت اهی حرفه ززی ردآینده سهم هب سزایی دارد. و شکوافیی استعدا                       ای واجتااعی شاا دانشجویان ع

ززیان رد جهت حرکت هب سوی  امید است با همت واالی اساتید دانشکده و تالش و خالقیت همراه با اخالقیات،  مسیر حرکت هب سوی تعالی هموار گردد. بی کش منتظر نظرات ارزشمند شاا ع

رصهپیشرفت رد همه                           اهی آموزشی، ژپوهشی، فرهنگی و خدمات بالینی هستیم. موفق و سرافراز باشد.ی ع

                                                                                                                          

 دکتر معصومه ادیب                                                                              

 رئیس دانشکده رپستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 "بخش اول    "

 
 

 آشنايي با دانشكده 

 پرستاري و مامايي شهيد دكتر بهشتي رشت 

 

 

 

 

 

 



 

 تاریخچه و دوره های تحصیلی

دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ 

زشکده پرستاري فعاليت خود را  تحت عنوان آمو  1344درماني گيالن مي باشد.اين دانشکده از سال  

آموزشگاه   و  پرستاري  مدرسه  چند  ادغام  دنبال  به  اسالمي  انقالب شکوهمند  از  پس  و  كرده  آغاز 

پرستاري   مهرزاد،   شهريور،  17بهياري)آموزشکده  پرستاري  بهداشت،   آموزشکده    آموزشکده 

آموزشي  تحت عنوان مجموعه  ابتدا  از  را  گيلك(فعاليت خود  بهياري  دانشکده   آموزشگاه  و سپس 

و  ها  رشته  داراي  حاضر  حال  در  دانشکده  است.اين  داده  ادامه  بهشتي  شهيد  مامايي  و  پرستاري 

 :زير مي باشدروزانه  مقاطع تحصيلي  
 

 

 

 
 
 
 

 دراين دانشکده مقطع كارشناسي ارشد رشته مامايي در دو گرايش آموزش مامايي و بهداشت باروري ارائه مي شود.: *
 
 
 

 مقطع

 رشته

كارشناسي 

 پيوسته

كارشناسي 

 ناپيوسته

كارشناسي 

 ارشدناپيوسته 

دكتري  

 تخصصي

  *   پرستاري داخلي جراحي 

  *   پرستاري سالمت جامعه 

  *   پرستاري كودكان 

  *   مراقبت هاي ويژه  پرستاري

  *   پرستاري اورژانس 

 *   * پرستاري            

  * * * *مامايي

   * * فوريت هاي پزشکي
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 فرهنگي حوزه معاونت 

 و

 دانشگاه  دانشجويي

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

پس از ادغام معاونت هاي فرهنگـي و دانشـجويي در وزارت بهداشـت ،   1373اين معاونت در سال  

 درمان و آموزش پزشکي شروع به فعاليت نمود . 

 ند. عهده دار معاونت فرهنگــي و دانشجويي مي باش فردين مهرابيانآقاي دكتر 

 عناويني از سياست هاي اين حوزه :

تالش جهت تحکيم و تثبيت ارزش هاي اسالمي در كليه امـور پزشـکي ، بهداشـتي و درمـاني   -1

 دانشگاه و واحدهاي تابعه . 

هماهنگي و انجام فعاليت هاي فرهنگي در كليه واحدهاي تحت پوشش بر اساس مصوبات شوراي    -2

 فرهنگي دانشگاه 

 مشکالت رفاهي و فرهنگي دانشجويان در زمينه هاي مختلف .  تالش جهت رفع -3

 تالش جهت رعايت شئونات و حجاب اسالمي در دانشگاه و واحدهاي تابعه .  -4

 اين معاونت داراي دو مديريت مي باشد . 

 مديريت فرهنگی، فوق برنامه و تربيت بدنی : -الف 

 فوق برنامه و تربيت بدني مي باشند. عهده دار مديريت فرهنگي، عبداهلل زاده غالمرضا آقاي 

 خالصه ای از اهم وظايف حوزه مديريت:

 نظارت بر اجراي برنامه هاي پرورشي ، تفريحي و فعاليتهاي فوق برنامه دانشجويان .  -1

 نظارت بر حسن اجراي مناسبت هاي فرهنگي ، مذهبي مطابق تقويم فرهنگي دانشگاه .  -2

 نظارت بر نشريات دانشجويي .  -3

 برگزاري جلسات شوراي فرهنگي دانشگاه .  -4

 اين مديريت داراي دو اداره مي باشد . 

 اداره فرهنگی و فوق برنامه :

 عناويني از وظايف مربوطه :

 برگزاري مراسم فرهنگي و مذهبي برابر با تقويم مناسبت هاي فرهنگي دانشگاه -1

رآن كريم ويژه دانشگاهيان )اساتيد ، برگزاري مسابقات كتبي و شفاهي حفظ و قرائت و ترتيل ق--2

 دانشجويان ، كاركنان (
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 برگزاري اردوهاي قرآني ، زيارتي و سياحتــي) داخل و خارج استان ( . -3

 هالل احمر و ...( –شعر و ادب  –نظارت برعملکــــرد كانونهاي دانشجويـــي) قرآن -4

 

 

 کتابخانه فرهنگی :

در زمينه هاي  فرهنگي ، مذهبي ، تاريخي ، ادبي ، علمـي و،...   با دارا بودن بيش از هزار جلد كتاب 

معاونـت  فرهنگـي و   2واقع در ميدان فرهنگ ، جنب پاركينگ بانـك ملـي ،  سـاختمان شـماره  

 دانشجويي از عالقمندان  اساتيد ، دانشجويان و كاركنان دانشگاه عضــو مي پذيرد . 

 کانون های دانشجويی :

تي،فعاليتهاي جهادي،فرهنگي،هالل احمر،خيريـه بهار،شـعر تياي تجسميانتقال خون،هنرهشامل  

ايما،فيلم عضوحيات،موسيقي،گردشگري،آسيبهاي  پرواز،تئاترآرسو،اهدايسايه،خيريهوعکسوادب 

 اجتماعي، فضاي مجازي و رسانه،قرآن وعترت،محيط زيست. 

 نشريات دانشجويی :

، تلنگر، شونيز، نقطه سـرخط ،   ITج ، نقطه سرخط ،  بسيج دانشجويي )گاهنامه : پرستاران ، سرا-

 سالله ، نما ، دغدغه (

 گاهنامه : كاكتوس ، كنکاش( -انجمن اسالمي ) فصلنامه: سرند  -

 جامعه اسالمي )گاهنامه : خط فاصله ، ايست گاه ، رويش ، ديدگاه( -

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

 واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشکي گيالن )گاهنامه :نبض حيات( -

 ( اوخان ، آواي صورتك ، سرزمين گيلمعاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه )گاهنامه : آنتراكت ،  -

 معاونت پژوهشي دانشگاه )فصلنامه : آروين( -

 اداره تربيت بدنی :

برگزاري كالس -2تربيت بدني دانشجويان .  2و  1موزشي واحد برگزاري كالس هاي آ-1اهم وظايف :   

هاي فوق برنامه ورزشي در رشته هاي شنا ، تنـيس روي ميـز، واليبـال، بسـکتبال ، دو ميـداني ، 

ايروبيك ، فوتسال  تيراندازي ، دارت ،آمادگي جسماني ، كونگ فو، كاراته برگزاري مسابقات داخلي 

 اي مسابقات تك رشته اي و آماده سازي تيمهاي ورزشي بر

برگزاري اردوهاي تفريحي و كوهپيمائي  به مناسبتهاي مختلف در طول سـال   -4و المپياد كشوري  

 تحصيلي 



 

 مديريت دانشجويی : –ب 
دانشجويي مي باشند واحدهاي ذير مجموعه مـديريت امورعهده دار مديريت    عموزاد  عبدااهلل  آقاي

 امور دانشجويي عبارتند از:

 

 

 رفاه و تعاون: اداره

ارائه انواع تسهيالت دانشجويي شامل : وام تحصيلي ، وام مسکن ،   –خالصه اي از اهم فعاليت : الف  

صدور تسويه حساب دانشجويان  -وام ضروري ، وديعه مسکن ، وام بيمه ، وام اعتباري خريد كاال.ب 

انشجويان ، بيمه خـدمات بيمه عمر و حوادث د  -هنگــام انتقـــال و جابجايي و پايان تحصيل ج 

 درماني . 

  :اداره خوابگاهها

معرفـي دانشـجويان بـا شــرايط تعيـين شـده از سـوي وزارت متبوعـه جهــت -1اهـم وظـايف :

 -2استفاد ه از خوابگاههاي دانشـجويي دولتـي و خصوصـي تحـت ضـوابط دانشـگاههاي دولتـي

ارائــه  -3نشــجويي. نظــارت بــر تجهيــز، ايمــن ســازي و رعايــت اســتانداردهاي خوابگاههــاي دا

 خدمات رفاهي و تغذيه اي به خوابگاههاي مجردين و متاهلين . 

 اداره تغذيه :

ارائه خدمات تغذيه اي به دانشجويان سلف سرويس هاي موجوددر دانشکده ها و رزرو و توزيـع -1

نظارت و كنترل كيفي در امـر پخـت  -2آن با استفاده ازدستگاههاي تحت شبکه اتوماسيون تغذيه 

 وزيع غذا درآشپزخانه ها و سلف سرويسهاي دانشگاه . وت

 : ITواحد 

اقـدام  -2راه اندازي و به روز رساني پورتال معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه   -1اهم وظايف :  

در جهت الکترونيکي كردن تمامي خدمات قابل ارائه در معاونت فرهنگي و دانشـجويي بـه منظـور 

اقدام در جهت ارتقاء و به روز رساني تجهيـزات سـخت   -3لکترونيكحركت به سوي ايجاد دولت ا

تهيه و ارتقاء نرم افزارهاي مورد نيـاز در   -4افزاري در معاونت فرهنگي و دانشجويي با شرايط روز. 

 حوزه معاونت فرهنگي و دانشجويي 

 اداره مشاوره :

اد در جريان اسـت . يکـي از در اين اداره بين مراجعين و كارشناسان رابطه تخصصي بر اساس اعتم

وظايف اوليه اين كارشناسان اصل رازداري است . بنابراين شما دانشجويان عزيز مي توانيد هنگـام 

برخورد با مشکالت شخصي ، خانوادگي ، ازدواج ، تحصـيلي ، عـاطفي ، سـازگاري بـا اطرافيـان ، 
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ي مزمن ، مشکل در تمركز مشکالت اجتماعي ، طيفي از دلهره و اضطراب ، افسردگي و خستگي ها

شــريعتي،كوچه ملــك اداره واقـــع در خيابـــان ) مراجعــه نماينــد. و مطالعــه و ... بــه ايــن اداره 

پور)زيركوچــه(،بن بســت جمشيدي،ســاختمان معاونــت فرهنگــي ودانشــجويي دانشگاه.شــماره 

 (33230078تماس:

 

 ستاد شاهد وايثارگر:*

 خالصه اي از اهم وظايف:

 هد و ايثار گر در دانشگاه . تشکيل جلسات شا -1

  پي گيري و اجراي برنامه هاي مورد نياز جهت كنترل عملکرد آموزشي و فرهنگي دانشجويان شا  -2

 هد و ایثارگر.

پيشنهاد و ارائه برنامه ها و طرح هاي تقويت بنيه دانشجويان شاهد و ايثارگر در قالب برگـزاري   -3

، تشکيل گروه هاي مختلف و ارزيابي نهايي اثـر بخشـي كالسهاي ترم تابستاني ، كالسهاي تقويتي 

 برنامه هاي فوق . 

امور    -4 نياز  مورد  موارد  بودجه  ساالنه  پيشنهاد  و  و... تهيه  آموزشي  كمك   ، علمي   ، فرهنگي 

 دانشجويان شاهد و ايثارگر. 

شاهد برنامه ريزي جهت جمع آوري و ثبت اطالعات آموزشي ، رفاهي ، فرهنگي و... دانشجويان   -5

 و ايثارگراز حوزه هاي مختلف دانشگاه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

جهت توسعه و ارتقاي فعاليتهاي فرهنگي و دانشجويي دانشکده و رفاه حـال دانشـجويان و بـه *

بنا به ابـالغ   1399ها از بهمن ماه  ها و انسجام بيشتر اين فعاليتجهت تسريع در روند اطالع رساني

س امور فرهنگي دانشجويي)خانم سامره چکوسريان( در دانشـکده رياست محترم دانشکده كارشنا

 تعيين گرديد. 

 باشد:هاي اين حوزه به شرح ذيل مياهم فعاليت

 هاي علمي،هنري و فرهنگي دانشجويانبسترسازي براي انجام فعاليت-1

 تقويت انجمن هاي علمي پرستاري و مامايي از طريق ترغيب به برگزاري كارگاهها-2

با معاونت فرهنگي دانشـجويي در اجـراي طـرح هـاي فـوق برنامـه در زمينـه هـاي   همکاري-3

 فرهنگي،هنري و... 

هاي همکاري و نظارت بر تشکيل انجمن هاي علمي و تشکل هاي دانشجويي و انتخابات و فعاليت-4

 آنها

برنامه ريزي و هماهنگي درخصوص برگزاري جلسات با مسئولين كانونهـاي دانشجويي،شـوراي -5

 نفي،انجمن هاي علميص

 برنامه ريزي براي تقدير و تشويق انجمن ها و تشکل هاي دانشجويي برتر در عرصه هاي مختلف -6

 همکاري و برنامه ريزي در خصوص مسايل رفاهي،خوابگاهي،تغذيه دانشجويان-7

رسيدگي وتسريع در حل مشکالت مربوط به تغذيه،اسکان در خوابگاهها،سرويس اياب وذهـاب -8

 اي تسهيالت رفاهي به دانشجوياناعط

 هاي دانشجوييها و تشکلهاي مربوط به انجمناطالع رساني آيين نامه ها،دستورالعمل-9

 راهنمايي و ارجاع دانشجويان براي انجام خدمات مشاوره و روانشناسي در صورت نياز-10
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 "بخش دوم  "

 دانشكده  حوزه معاونت آموزشي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : آموزشي معاونت 

آموزشي دانشکده،  فعاليت هاي   ، خانم دكتر فاطمه جعفرزاده كنارسري   معاون  عهده دار هماهنگي 

نظارت بر اجراي قوانين و  آموزشي گروه هاي مختلف آموزشي و برقراري نظم در سيستم آموزشي، 

 ياست ربه  دانشجويي  آموزشي   خدمات   اداره  مي باشد.   مقررات آموزشي و ارتقاء سطح كيفي آموزش 

دقيق   ، زدانييتا  يبخانم   اجراي  جهت  سوي    در  از  شده  تدوين  هاي  دستورالعمل  و  ها  نامه  آيين 

بررسي   و همچنين  آموزشي دانشگاه در دانشکده  نيز مصوبات شوراي  و  ريزي  برنامه  شوراي عالي 

 انجام وظيفه مي نمايد.      مسائل مختلف دانشجويان در زمينه هاي اجرايي ـ آموزشي،

 روههاي آموزشي: مديران گ

سازمان دهي،هدايت،كنترل و ارزيابي فعاليتهاي  مديران گروههاي آموزشي مسئوليت برنامه ريزي،

استاد مشاور وي حل   دانشجويي با دخالت  گروه تحت نظر خود را بعهده دارند.در صورتي كه مشکل

اي آموزشي ارجاع گروه اعالم گرديده تا ضمن بررسي براي رفع مشکل به شورمدير   مسئله به   نگردد

 شود. 

 :ميباشداسامي مديران گروههاي آموزشي بشرح ذيل  

 

 مدير تحصيالت تکميل             

  )كودكان، بهداشت، روانپرستاري،  مدير گروه پرستاري 

 و سرگروه بهداشت    مديريت( 

 داخلي ـ جراحي پرستاري  گروه مدير            

 مدير گروه مامايي             
 مدير دفتر توسعه آموزش علوم پزشکي دانشکده             

 سرگروه فوريت هاي پزشکي ومسئول برنامه ريزي بالين              

 اصول و فنون پرستاري  مسئول            

            
 

 دكتر جعفرآقايي خانم 

 دكتر شهال اسيري  خانم

 

 نم دكترنازيال جوادي خا

 زهرا بستاني دكتر خانم

 ده عليزارپو  خانم دكترملوک

 ميترا غفارزاده سيده  خانم 

 آقاي حجت ذره هوشياري 

                       

 
 



 11 كتابچه راهنماي دانشجو 

 

 فصل اول: سازمان اداري 
آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشـگاه معاونت  اي از    موزشي دانشکده زير مجموعهآ  خدمات   اداره

اجراي دقيق به منظور    اين اداره زير نظر معاونت آموزشي دانشکده بوده،  علوم پزشکي گيالن است. 

برنامـه ريـزي و نيـز مصـوبات   آيين نامه ها و دستور العمل هاي تدوين شده از سوي شوراي عالي

همچنين بررسي مسائل مختلف دانشجويان در زمينه هـاي   شوراي آموزشي دانشگاه در دانشکده،

مور آموزشي از سه واحد تشکيل شـده اسـت و وظيفـه ااداره    اجرايي آموزشي تشکيل شده است. 

 هماهنگي امور اجرايي مربوط به آموزش در دانشکده را بعهده دارد. 

 واحدهاي مختلف اداره امور آموزش دانشکده بشرح ذيل است :

 آموزشي دانشجويانامور -1
اين واحد در واقع يك بخش اداري حساس و دقيق در دانشکده بوده كه تمامي امور آموزشي مربوط 

د به دانشجويان،انجام مکاتبات آموزشي،برگزاري امتحانات و جمع به دانشجويان از قبيل : ارائه واح 

 آوري نمرات و اعالم نتايج و كليه امور مربوط به آموزش را بر عهده دارد. 

 دانش آموختگانامور -2
را  خود  تحصيلي  دوره  درسي  موظف  واحدهاي  تمامي  كه  دانشجوياني  تحصيلي  واحد،پرونده  اين 

اور تحصيلي رسيده است را از امور آموزشي دانشکده تحويل گرفته و گذرانده و به تاييد استاد مش 

بررسي مي نمايد آيا دانشجو مجاز به شركت در امتحان جامع مي باشد و يا شرايط فارغ التحصيلي  

را دارد.در صورت تکميل بودن پرونده ها،حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از آخرين امتحان جامع يا  

سامي قبول شدگان يا مدارک فراغت از تحصيل آنان به اداره كل آموزش  آخرين روز امتحان ترم ا

 دانشگاه اعالم مي گردد. 

 ها  امور كالس-3
كنترل كالسها،  وظيفه  واحد  يا    اين  فوق  برگزاري كالسهاي  نمايندگان جهت  و  اساتيد  با  هماهنگي 

 جبراني را به عهده داشته و در انجام امور آموزشي همکاري دارد. 

 

 

 

 



 

 

 دوم : تعريف واژه ها فصل 
پيش از پرداختن به مسائل مختلف آموزشي كه در اين مجموعه فراهم شده است،الزم است با معاني 

 و تعاريف كلمات،واژه ها و اصطالحات مختلفي كه در اين نوشتار بکار رفته است آشنا شويد. 

آوا  مديس  -هم  )يريستم  آموزشي  مي  ي،  ( سمات  شبکه  تحت  آموزشي  افزار  نرم  به ك  كه  باشد 

ان به معاونت  يه اطالعات وارد شده از دانشجويمعاونت آموزشي دانشگاه متصل و كل  ةس دهنديسرو

انتقال مي   امور دانشجويآموزشي  انجام  به منظور  و  انتخاب و حذف يابد  از جمله  از بدو  ورود  و   ان 

كار گرفته مي شود .) فرم    لي از جمله استخراج كارنامه كل، بهي... تا زمان فارغ التحص  واحد و   اضافه

 حذف و اضافه(. انتخاب واحد، :  2  و1شماره  

نظري    -واحد صورت  به  آن  مفاد  كه  است  درسي  ميزان  يا  مقدار  درس  واحد    ساعت،  17هر 

ساعت،در طول يك نيمسال   51در عرصه(آموزي  كارآموزي )يا كار  ساعت،   34عملي)ياآزمايشگاهي(

 مه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. تحصيلي)يا دوره تابستاني(و طبق برنا

جلسه انجام مي پذيرد،يك    17مدت زمان چهار ماه و نيم آموزش را كه در طول    -نيمسال تحصيلی

 نيمسال تحصيلي مي گويند كه به يك ترم تحصيلي نيز موسوم است. 

دوره تابستاني  هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت لزوم يك  -سال تحصيلي

 هفته آموزش است.  6هفته و هر دوره تابستاني شامل  17هر نيمسال تحصلي شامل  ت. اس

كافي،ا   -تخاب واحدنا  و تسليم مدارک  نام دانشجو  از ثبت  آغازمي  نبالفاصله پس  تخاب واحد 

در   كه  است  موظف  شدهگردد.دانشجو  تعيين  واحدهاي    مهلت  انتخاب  براي  دانشکده  سوي  از 

مراجعه نمايد و با رعايت دروس پيش نياز و دقت كافي در ثبت كد    سايت دانشگاه)سما(  درسي به 

 درس،به انتخاب واحد اقدام نمايد. 

دانشگاهی زمانبندي  -تقويم  برنامه  دانشگاه  آموزشي  معاونت  طرف  از  نيمسال  هر  درشروع 

هام  دانشکده  و  ميگردد  اعالم  ها  دانشکده  و....به  واضافه  واحد، حذف  آن انتخاب  رعايت  به     لزم 

 .مي باشند. 
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كه براي سهولت نام نويسي و مراجعه به برنامه ها و درسها و استفاده از كامپيوتر در    -كد درس

هر درس   ها،براي  كارنامه  گرفته شده است  كدتنظيم  نظر  در  كد    . خاصي  به  دانشجو  توجه  عدم 

 آورد.   يش ميدرس،بي شك مشکالت خاصي رادر ثبت و ضبط واحدها و دروس پ 

دانشجو مي تواند در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع هر نيمسال    -حذف و اضافه واحدها 

 نمايد. اضافه  يا حذف را  حداكثر دو درستحصيلي 

اضطراری تا  :  حذف  تواند  مي  دانشجو  اضطرار  صورت  تحصيلي    5در  نيمسال  پايان  به  هفته 

 اييد گروه آموزشي مربوطه حذف نمايد. مانده، فقط يکي از درسهاي نظري خود را با ت

مشروط كارداني،  -دانشجوي  دوره  دانشجويان  تحصيلي  نيمسال  ميانگين  كارشناسي    هرگاه 

از   كمتر  ناپيوسته  و  دوره    12پيوسته  دانشجوي  تحصيلي  ميانگين  چنانچه  همچنين  و  باشد 

از   كمتر  ناپيوسته  ارشد  گردد.   14كارشناسي  مي  محسوب  مشروط  چنين  باشد،دانشجوي  در 

از حد   بيشتر  واحدهاي  انتخاب  قبيل  از  تحصيلي  امتيازات  برخي  از  مشروط  شرايطي،دانشجوي 

مقرر محروم مي گردد و به همين دليل عالوه بر برخي لطمات تحصيلي،فراغت از تحصيل وي نيز  

دانشجويي كه سه نيمسال متوالي ويا چهار نيمسال متناوب مشروط شده باشد  به طول مي انجامد. 

 خراج ميگردد. ا

دانشجوي اخراجي كسي است كه ارتباط وي بر اساس حکم دانشگاهي با    -دانشجوي اخراجي 

 ليست دانشجويان دانشگاه حذف گردد. ز دانشگاه قطع شود و نام وي ا

درخشانا توانا   -  ستعداد  علت  به  كه  هستند  افرادي   ، درخشان  استعداهاي  با  هاي  يافراد  ي 

قابل داراي  شان  عميبرجسته  ات  باشند.  مي  باال  ن يلکرد  افراد  و  ين  آموزشي  هاي  برنامه  به  از 

ن خود را  يز از آنچه كه در مراكز آموزشي معمولي ارائه مي شوند دارند تا بتوانند ديخدماتي متما

كنند.   ادا  جامعه  و  خود  نظارت   دفتربه  تحت  درخشان  فعاليت    EDOاستعدادهاي  دانشکده 

 مينمايند. 

ي است كه از لحاظ فعاليت هاي ديني، مذهبي، آموزشي و پژوهشي،  دانشجوي -دانشجوي نمونه

 فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ايثارگري، سرآمد دانشجويان ديگر باشد. 

 

 

 



 

 

 

 فصل سوم : تقسيم بندي دروس 

 

 (( از نظر محتوي))

 : عموميدروس    -الف   

بر اساس  آنانرهنگي ف و معلومات عمومي دانشجويان و نيز رشد بينش  منظور گسترش اطالعات ه ب  

اين   است.گذراندن  معروف  عمومي  دروس  به  كه  گردد  مي  ارائه  اسالمي،دروسي  معارف  و  فرهنگ 

دروس براي كليه دانشجويان در تمامي رشته هاي آموزش عالي و كليه مقاطع تحصيلي و دانشگاهي  

 (.  2و1) جداول شماره  الزامي است. 

 : اختصاصي دروس   -ب 

ست كه براي آماده نمودن دانشجو بمنظور گذراندن ساير دروس اصلي و نيز  دروسي ا  پايه:دروس  .  1

افزايش اطالعات و تقويت بنيه و بينش علمي و همچنين درک بهتر ساير دروس رشته تخصصي وي  

 ارائه مي گردد. 

 دروسي است كه ويژه شاخه ها يا مجموعه هاي تخصصي يك رشته تحصيلي است.  اصلي:دروس . 2

منظور كارائي هاي علمي و عملي يکي از شاخه ها يا ه  ب   دروسي است كه صرفا  :تخصصيدروس    . 3

 مجموعه هاي تخصصي يك رشته تحصيلي تدريس مي شود. 

 

 (( نظر ارتباط دروس از))

 : پيوستهدروس  -الف

به        منوط  يکي  اوقات،انتخاب  گاهي  و  بوده  يکديگر  با  مرتبط  محتوي  نظر  از  كه             دروسي 

 دروس پيوسته گويند.اين دروس از لحاظ زماني بشرح ذيل انتخاب مي گردند:  ست،ديگري ا

 بايد پيش از آنها انتخاب گردند.    دروسي كه مقدمه برخي دروس ديگرند و پيش نياز: -  1 

 برخي از دروس بايد همزمان انتخاب و گذرانده شوند.  نياز:  هم -2

 :       مستقل  -ب      

وان  ت  مي      آنها وابسته به گذراندن دروس ديگر نبوده و هر زماندروسي هستند كه گذراندن  

 نمود. آنها را به تنهائي و بدون توجه به انتخاب ساير دروس انتخاب 
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 ))از نظر ضرورت انتخاب((

 دروس جبراني:  -الف

م     باشد،  نگذرانده  قبل  مقطع  در  را  دانشجو دروسي  كه  واحد  درصورتي  بر  اضافه  است  ؤظف 

هاي درسي مقرر به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آن دروس را به عنوان دروس جبراني  

 بگذراند. 

 دروس اختياري:   -ب    

دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزش مي توان آنها را از ميان مجموعه اي  

 از دروس انتخاب كرد. 

 دروس اجباري:   -ج 

دروس  د با  و  است  آنها  گذراندن  بر  منوط  دانشجو  شدن  التحصيل  فارغ  كه  هستند  روسي 

 قابل تعويض نمي باشد. ديگر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 برنامه دروس عمومي معارف اسالمي 
تعداد واحدهاي   واحد نام درس  گرايش  رديف 

 الزامي 

1 

 

 

 

 مباني نظري اسالم 
 

 ( 1. انديشه اسالمي)1
 )مبدأ و معاد(

2  

 

 

 واحد  4
 

 (2. انديشه اسالمي)2
 )نبوت و امامت( 

2 

 2 .انسان در اسالم 3

ــاعي و 4 ــوق اجتمـ . حقـ

 سياسي در اسالم 

2 

2 

 

 

 

 اخالق اسالمي
 

 . فلسفه اخالق 1
 )با تکيه بر مباحث تربيتي(

2  

 

 

 

 واحد 2

 . اخالق اسالمي 2
 )مباني و مفاهيم( 

2 

 . آيين زندگي3
 )اخالق كاربردي(

2 

 2 . عرفان عملي در اسالم4

3 

 انقالب اسالمي
 

  2 . انقالب اسالمي ايران 1

 

 واحد 2

 2 . آشنايي با قانون اساسي 2
 2 . انديشه سياسي امام خميني 3

4 
 تاريخ و تمدن اسالمي 

 

  2 . تاريخ تحليلي صدر اسالم1

 2 . تاريخ امامت2 واحد 2

 

5 

 آشنايي با منابع اسالمي
 

  2 . تفسير موضوعي قرآن1

 2 . تفسير موضوعي نهج البالغه 2 واحد 2
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واحد    32واحد از    12توضيح:دروس الزامي براي مقطع كارشناسي در مجموع گرايشهاي پنج گانه      

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

 مي باشد.   واحد( 16نش خانواده و جمعيت)جمعا  واحد درس دا  2و 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: مشخصات دوره هاي آموزشي 

 مقاطع كارشناسي  -1-4

 نام دوره
طول 

 دوره 

جمع كل   واحدهاي درسي

واحدهاي  

 دوره 
 اصلي پايه  عمومي

تخصصي همراه  

 با كارآموزي

كارآموزي در 

 عرصه 

كارشناسي پيوسته 

 پرستاري
 132 21 72 ـ 15 24 سال4

كارشناسي پيوسته 

 مامايي
 134 16 72 ـ 20 26 سال4

كارشناسي پيوسته 

 فوريتهاي پزشکي
 130 19 87 24 سال4

كارشناسي ناپيوسته 

 مامايي
 69 8 41 ـ 7 13 سال 2

كارشناسي ناپيوسته 

 فوريت هاي پزشکي 
 69 11 30 ـ 15 13 سال 2

   ناپيوسته كارشناسي ارشدمقطع  -2-4

 ورهطول د نام دوره

جمع كل واحدهاي  واحدهاي درسي

دوره)با احتساب و بدون  

 احتساب(

 كمبود يا جبران

 )بدون احتساب( 
 اختصاصي 

پايان  

 نامه

 39 4 پايه 9+19 7 3حداكثر كارشناسي ارشد پرستاري 



 
 سال  مراقبتهاي ويژه

كارشناسي ارشد پرستاري 

 جراحي  -داخلي 

 3حداكثر 

 سال 
6 28 4 38 

پرستاري كارشناسي ارشد 

 كودكان

 3حداكثر 

 سال 
6 28 4 38 

كارشناسي ارشد پرستاري 

 سالمت جامعه 

 3حداكثر 

 سال 
6 28 4 38 

كارشناسي ارشد 

 )گرايش آموزش( مامايي

 3حداكثر 

 سال 
5 26 6 37 

ارشد  يكارشناس

مامايي)گرايش بهداشت 

 باروري( 

 3حداكثر 

 سال 

5 26 6 37 

كارشناسي ارشد پرستاري 

 اورژانس

 3ر حداكث

 سال 
10 28 4 42 

 

       

 بدانندبايد فصل پنجم: نکات مهمي كه دانشجويان        
به  مربوط  امور  در  اختالل  موجب  توجه  و عدم  است  الزامي  دانشجويان  از سوي  ذيل  نکات  رعايت 

 خدمات آموزشي دانشجويان خواهد شد:

انتخاب واحد و حذف و اض .1 با  درج كد مربوط به دروس مورد تقاضا هنگام  افه و پيگيري آن 

 مراجعه به آموزش. 

زمانهاي   .2 در  تحصيلي  نيمسال  هر  در  واحد  انتخاب  هنگام  همنياز  و  پيشنياز  دروس  رعايت 

 تعيين شده. 

واحد درس انتخاب نمايد    14دانشجوي مشروط چنانچه در ترم بعد از مشروط شدن بيش از   .3

 واحد وي حذف خواهد شد.  14طبق مقررات واحدهاي مازاد بر 

نمي  دا .4 دريافت  نيز  دانشگاهي  مدرک  و  دهند  نمي  تحصيل  ادامه  دليل  هر  به  كه  نشجوياني 

دانشجويان   رفاه  صندوقهاي  مقررات  اساس  كشورنمايند،بر  پزشکي  انجام    علوم  به  موظف 

تسويه حسابهاي الزم با دانشکده و پرداخت بدهي خويش به صندوقهاي رفاه دانشجويان مي  

 باشد. 

اسي ناپيوسته قبل از انتخاب واحد ترم دوم بايستي تسويه حساب  دانشجويان مقطع كارشن .5

با صندوقهاي رفاه دانشجويان علوم پزشکي كشور براي مقطع كارداني و همچنين ريز نمرات  

ادامه تحصيل   از  اينصورت  نمايند. در غير  ارائه  به دانشگاه در حال تحصيل  را  كارداني  مقطع 

 آنها ممانعت بعمل خواهد آمد. 
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انشجويان موظفند پس از اتمام واحدهاي دوره خود فورا نسبت به انجام مراحل فارغ  كليه د .6

اقدام   دانشجوئي  كارت  تحويل  و  مربوطه  قسمتهاي  ساير  با  حساب  تسويه  شامل  التحصيلي 

آنان سريعا  از تحصيل  تا گزارش فراغت  ارسال گردد.بديهي    نمايند  آموزشي دانشگاه  امور  به 

بعن اينصورت  غير  در  رفتار  است  آنان  با  مقررات  طبق  و  شده  محسوب  غائب  دانشجوي  وان 

مفقود   صورت  در  بايد  دانشجو  و  است  الزامي  دانشجوئي  كارت  نگهداري  و  شد.حفظ  خواهد 

اقدام   تا  نمايد  اعالم  دانشکده  آموزش  به  كتبا   و  فورا   را  مراتب  خود  دانشجوئي  كارت  شدن 

 مقتضي بعمل آيد. 

هر   .7 پايان  در  بايد  صورتيکه  دانشجويان  در  ولي  نمايند  شركت  امتحان  جلسه  در  نيمسال 

  48دانشجوئي بعلت بيماري در جلسه امتحانات درس يا دروس خود غيبت نمايد الزم است تا  

بعدازتاييدپزشك معتمددانشگاه  ساعت پس از برگزاري امتحان گواهي و مدارک بيماري خود را 

تا در شوراي آموزش  به نمايد  ه مطرح گردد.بديهي است در  گادانش   آموزش دانشکده تحويل 

صورت عدم رعايت موارد فوق و يا عدم تائيد گواهي بيماري دانشجو توسط شوراي آموزشي  

ه،غيبت دانشجو غير موجه محسوب و براي درس يا دروس مورد نظر نمره صفر منظور  گادانش 

 خواهد شد. 

 تي درماني الزامي مي باشد. استفاده از اتيکت عکس دار در هنگام كارآموزي در مراكز بهداش .8

فرم دانشجويان پرستاري درمحيط كارآموزي شامل مانتو وشلواروكفش سفيد،مقنعه سورمه   .9

 ايي براي خانمها مي باشد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "سوم  بخش  "

 

 

 آيين نامه های آموزشی 
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نامه آموزشی دوره کاردانی،کارش نکات مهم آئين  ناپيوسته مصوب  دراين بخش  پيوسته وکارشناسی  ناسی 

مورخ پزشکی  علوم  ريزی  برنامه  عالی  شورای  جلسه  وششمين  آگاهی  23/3/83بيست  جهت 

 بيشتردانشجويان ذکر می گردد.متن کامل آئين نامه مذکور درصفحه وب دانشکده موجود می باشد. 

 

 فصل اول: شرايط ورود و نام نويسي 
كارشناسي)پيوسته و ناپيوسته(،كارشناسي ارشد پيوسته و دوره    : شرايط ورود در دوره هاي 1ماده  

دندانپزشکي و دامپزشکي،اعم از دوره هاي روزانه و شبانه   داروسازي،  هاي دكترا عمومي پزشکي،

 بشرح ذيل است:

به 1ـ1 ورود  عمومي  شرايط  داشتن  و  كشور  جاري  مقررات  و  قوانين  نظر  از  تحصيل  به  بودن  :مجاز 

 ر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي. آموزش عالي،براب

 :داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور،مورد تاييد وزارت آموزش  2ـ1

و پرورش يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره 

ف وزارت  تاييد  به  مورد  حسب  كه  ناپيوسته  وزارت كارشناسي  يا  عالي  آموزش  و  رهنگ 

 بهداشت،ردمان و آموزش پزشکي رسيده باشد. 

 :پذيرفته شدن در آزمون ورودي. 3ـ1

:سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و 4ـ1

 مقرراتي كه از طريق مراجع ذي ربط صادر مي شود. 



 

آزمون    :2ماده   شدگان  اعالمپذيرفته  دانشگاه  توسط  كه  هاي  مهلت  در  مي   ورودي،موظفند 

نا براي  مراجعه  نمايند.عدم  مراجعه  واحد  انتخاب  و  نويسي  نام  نخستين    م شود،براي  در  نويسي 

 نيمسال تحصيلي پس از اعالم نتايج آزمون،انصراف تحصيلي تلقي خواهد شد. 

ه اعالم مي كند،براي ادامه تحصيل  سال،در زماني كه دانشگا  دانشجو موظف است در هر نيم  :3ماده  

نام براي  مراجعه دانشجو  آموزش مراجعه كند.عدم  اداره  به  واحد  انتخاب  نيمسال نويسي    و  دريك 

 . ودانشجواخراج خواهد شد تحصيل است ترکو عذر موجه ،بمنزله  بدون اطالع

 

يك  ن راحداكثر  :درموارداستثنائي كه دانشجوترک تحصيل خودراموجه مي داندبايدداليل آ1تبصره

بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد،درصورت تائيدموجه بودن   ماه قبل ازپايان همان نيمسال

محسوب  وي  مجازتحصيل  جزومدت  نيمسال  دانشگاه،آن  آموزشي  شوراي  توسط  تحصيل  ترک 

 ومرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادرمي شود. 

 

 

 

 فصل دوم : نظام آموزشي 
 تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. آموزش در  :5ماده 

با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي دانشجو در   در نظام واحدي،ارزش هر درس 

 يك درس،به همان درس محدود است. 

درس واحد  نظري  ،ي هر  صورت  به  آن  مفاد  كه  است  درسي  ميزان  يا  عملي   17  مقدار  ساعت، 

 ساعت،در طول يك   51كارآموزي در عرص و كارآموزي ارگاهي وكساعت ،  34آزمايشگاهييا

تحصيلي تابستاني  نيمسال  دوره  مي   ،  يا  تدريس  ريزي  برنامه  عالي  شوراي  مصوب  برنامه  طبق 

متناسب با واحد   دريك نيمسال   ي كه داراي پروژه هستند،مدت اجراي پروژهيشود.در مورد رشته ها

 آن،توسط استاد مربوطه تعيين مي شود. 
 

 فصل سوم : واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل 

 انتخاب كند.  بايد واحد درسي را 20و حداكثر   12حداقل تحصيلي هر دانشجو در هر نيمسال  :11ماده 

باشدمي  17حداقل:درصورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجودريك نيمسال تحصيلي 1تبصره

 واحددرسي راانتخاب نمايد. 24رتا تواندبانظراستادراهنماوموافقت دانشکده،درنيمسال بعدحداكث
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 واحددرسي است. 6:تعدادواحدهاي انتخابي دردوره تابستاني حداكثر3تبصره

 مجازنمي باشد. :اخذواحددرسي همراه باكارآموزي  درعرصه 12ماده

 

ازكارآموزي درعرصه دانشجو3تبصره باقيمانده داشته 24:درمواردي كه درنيمسال قبل  واحددرسي 

درن كه  آن  باشد،درصورتي  تواندكليه  مي  باشدبانظردانشکده  نشده  مشروط  قبل  يمسال 

 واحدهارادرآن نيمسال انتخاب نمايد. 

ناپيوسته    :14ماده   كارشناسي  و  كارداني  هاي  در دوره  مجاز  هاي   3حداكثر مدت  دوره  در  و  سال 

پيوسته   در حداكثر مدت   6كارشناسي  را  دوره  واحدهاي  نتواند  دانشجو  كه  است.در صورتي  سال 

 جاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج مي شود. م

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: حضور و غياب

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در :  15ماده  

از    نظري هر درس  از  4/ 17نبايد  از    2/ 17، عملي و ازمايشگاهي  وع مجم  1/ 10و كارآموزي در عرصه 

 ساعات آن درس تجاوز كند،در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود. 

و   است  غيبت غير موجه در امتحان هر درس بمنزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس:  16ه  ماد

تشخيص موجه بودن غيبت در    غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد. 

 ر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. جلسه امتحان ب

 

 فصل پنجم : حذف و اضافه
از شروع :  17ماده   از دو هفته،پس  نيمسال تحصيلي،فقط در مهلتي كمتر  دانشجو مي تواند در هر 

 اخذشده خود را حذف يا دو درس    اخذشدهيا دو درس  اخذنيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر

 حد مقرر تجاوز نکند. مشروط به آنکه تعداد واحدهاي وي از خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد،



 

هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده،فقط يکي از    5در صورت اضطرار،دانشجو مي تواند  :  18ه  ماد

درسهاي خود را با تائيد گروه آموزشي مربوطه حذف كند،مشروط بر آنکه اوال غيبت دانشجو در آن  

 12كمتر از    وي   آن درس نباشد و ثانيا ،تعداد واحدهاي باقيماندهمجموع ساعات    4/ 17درس بيش از  

 واحد نشود. 

 

 فصل ششم: ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو 
در    :20ماده   فعاليت  و  حضور  ميزان  اساس  بر  درس  هر  در  دانشجو  تحصيلي  پيشرفت  ارزيابي 

مسال صورت مي گيرد و و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان ني   فعاليت هاي آموزشيكالس،انجام  

 استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است. 

دانشجو در واحد هاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه باتوجه به پيشرفت تحصيلي  ارزيابي    :  21ماده

 موارد زير انجام مي شود:

و مراجعين  رابطه با بيماران   رعايت اخالق اسالمي و حرفه اي  و حفظ شئون دانشجويي و حسن-1 

 و كاركنان واحد هاي مربوطه 

 حضور مرتب و تمام وقت -2

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

                                  افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحد هاي كارآموزي وكارآموزي درعرصه-4

 پاياني واحد ها وكسب نمره الزم شركت در امتحانات - 5

درماده22ماده   مفادمندرج  دانشجوبراساس  تحصيلي  پيشرفت  ارزيابي  نتيجه  صورت 21و20:  به    ،

نمره تعيين مي شود و نمرات دانشجودر هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي 

 گردد. 

درس:  23ماده   هر  در  قبولي  نمره  وآزمايشگاهي  حداقل  كار 10نظري  وكارآموزي و  آموزي 

از دروس  12درعرصه اولين فرصت،   مردود شود،   اجباري است.دانشجويي كه در هر يك  به   در  ملزم 

و در    تکرار آن است كارنامه دانشجو ثبت  و ردي در  از قبولي  اعم  كليه دروس  نمرات  اين حال  .با 

 منظور مي شود. نيمسال مربوط وميانگين كلمحاسبه ميانگين 

 ميانگين نمرات 
در پايان هر نيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو درآن نيمسال و ميانگين كل نمرات  :27 ماده

او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز ، ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه 

   ودر كارنامه وي ثبت مي شود. 
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درس در نمره آن درس ضرب مي شود و   براي محاسبه ميانگين نمرات ، تعداد واحدهاي هر  :1تبصره 

مجموع حاصل ضرب ها برتعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت  

 داشته است تقسيم مي شود. 

دوره تابستاني ، به عنوان نيم سال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو  :2تبصره 

 مي شود.       ، فقط در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب در دوره تابستاني مي گذراند 

 نام نويسي مشروط  
باشد در غير اينصورت ،   12:ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي  نبايد كمتر از 28ماده

 نام نويسي دانشجودر نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهدبود.          

كند، دانشجوي:  29ماده   نويسي مي  نام  به صورت مشروط  كه  در  ي  ازكارآموزي   نيمسال  حتي  قبل 

 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.  14حق انتخاب بيش از   درعرصه

 اخراج دانشجوي مشروط 
نيمسال   :  30ه  ماد پيوسته در سه  نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي  ميانگين  در صورتي كه 

در  وكارشناسي ارشدوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته  متوالي يا چهار نيمسال متنا

از   يا متناوب،كمتر  نيمسال تحصيلي،اعم از متوالي  باشد،  12دو  ادامه    باشد در هر مرحله اي كه  از 

 تحصيل محروم مي شود. 

 فصل هفتم: مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 
در هر يك از دوره هاي كارداني و   مسال تحصيلي پس از گذراندن يك ني  دانشجو مي تواند :33ماده  

براي   ناپيوسته  يا  كارشناسي  متوالي  نيمسال  دو  براي  پيوسته  كارشناسي  دوره  در  و  نيمسال  يك 

 مرخصي تحصيلي استفاده كند.   متناوب از

آموزشي 1تبصره   شوراي  با  تحصيلي،   نيمسال   اولين  در  دانشجو  تحصيلي  مرخصي  با  موافقت   :

 اشد. دانشگاه مي ب

: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيلي دانشجو در هر دوره محسوب 2تبصره  

 مي شود. 

 

: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي  34ماده  

 هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد. 



 

با35ماده   زن  دانشجويان  با :  توانند  پزشکي، مي  علوم  هاي  كليه رشته  در  تحصيل  به  ردار شاغل 

زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي  نيمسال مرخصي  رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك 

 استفاده نمايند. 

ع36ماده   و  گواهي  كه  دانشجوياني  شوراي ذ :  و  پزشکي  شوراي  تاييد  به   آنها  موجه  پزشکي  ر 

احتساب آموزشي دانشگاه رس نيمسال مرخصي تحصيلي بدون  از حداكثريك  توانند  باشد مي  يده 

 در سنوات آموزشي استفاد ه نمايند. 

ره ا : دانشجويي كه تمايل به انصراف داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اد38ماده  

ار حداكثر تا يك آموزش دانشگاه يا دانشکده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك ب

ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حکم  

 در آن رشته را ندارد.   حق ادامه تحصيلانصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن 

يد، موظف  تبصره : دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارک تحصيلي خود را دريافت نما 

 دات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد. عهاست به كليه ت

 

   فصل هشتم: انتقال
همان   :39ه  ماد در  ديگر  دانشگاه  به  دانشگاه  يك  از  دانشجو  تحصيل  محل  تغيير  معني  به  انتقال 

 رشته و همان مقطع تحصيلي است. 

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

 ممنوع است. : انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه هاي تهران مگر در موارد خاص  41ماده 

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

 ممنوع است شگاه هاي دولتي هاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه هاي غير دولتي به دان

 افقت مبدا ومقصد و رعايت ضوابط مربوط، بالمانع است. وولي انتقال به عکس آن با م

 

: دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را به صورت كتبي با ذكر مورد، حداقل  43ماده  

 يم نمايد. هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسل   6

آنها  :  45ماده   نمرات  كه  دانشجو  شده  گذرانده  واحدهاي  انتقال  صورت  است   12در  باالتر  يا  و 

است،بر عهده دانشگاه   10وبيشتراز  12پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از

ت كه واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز اس  عدم پذيرشمقصد است.در هر حال  

 وي امکان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد. 

 نتقال دانشجو در طول مدت تحصيل،در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است. : ا 47  ماده 
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 فصل نهم: دانشجوي ميهمان
 مي تواند با   باشد،   ناگزير به تغيير محل تحصيل خود  ر مواردي كه دانشجو به طور موقت، : د 52ماده  

به طور موقت    ،   هاي مبدا و مقصد  دانشگاه  توافق  را  ،محل تحصيل خود  ميهمان  بعنوان دانشجوي 

 تغيير دهد. براي مدت معين 

: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال 53ماده

 تحصيلي خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد. 

افقت دانشگاه  ودانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با م  ن : ميهمان شد54اده  م

واحد باشد و جمع واحد هاي   10مبدا و مقصد، به شرط آن كه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از  

از   نيمسال  آن  در  ومقصد  مبدا  دانشگاه  در  دانشجو  اخذ شده  از    12درسي  و  كمتر  واحد   20واحد 

 ، بالمانع است. نشودبيشتر 

كارداني :  55ماده دوره  در  نيمسال  يك  حداكثر  تواند  مي  رشته  هر  در  دانشجو  كارشناسي   هر  يا 

و  كارشناسي   ناپيوسته  دوره  در  نيمسال  وقت،به صورت    ، پيوسته  دو  تمام  طور  به  دانشگاه  يك  در 

به صورت ميهمان  واحدهايي كهميهمان تحصيل كند.در هر حال   بصورت تمام وقت و  چه    دانشجو 

درصد كل واحدهاي دوره   40از  نبايد  ،  در يك يا چند دانشگاه گذرانده است   چه بصورت تك درس 

نمره قبولي دانشجوي مهمان دردانشگاه مقصد  تجاوز كند.  را كه   12)حداقل  باشد و واحدهايي  مي 

 ايد.( گذرانده است بايد مجددا اخذ نم 12دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 

 

 فصل دهم: تغيير رشته 
دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي مي تواند با داشتن شرايط    :58ماده  

 به رشته ديگر تغيير رشته دهد:  اي ذيربط از رشته دانشگاهزير و موافقت 

 ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد.  . 1

 واحدهاي دوره را گذرانده باشد. يك دوم  حداكثر يك ششم و  قلحدا . 2

پذيرفته 3 فرد  ترين  پايين  آزمون  نمره  از  دانشگاه  به  ورود  متقاضي در سال  ورودي  آزمون  نمره   .

 . كمتر نباشدشده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد 

گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد .با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل،امکان  4

 را داشته باشد. 

 است.  ممنوع: تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته 1تبصره  

 : دانشجو در طول تحصيل خود فقط يك بار مي تواند تغيير رشته دهد. 2تبصره  



 

 

 فصل يازدهم: پذيرش واحدهاي درسي 
كه  :66ماده   دروسي  پذيرش  و  سازي  تحصيلي نشجودا  معادل  مقاطع  ديگر  يا  دانشگاهها  در  قبال  

 به شرح ذيل مجاز است:  يبا رعايت شرايط  است گذرانده 

 .دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد. 1

وزارت  2 تاييد  مورد  آن  تحصيلي  مدرک  و  قبلي  وفناوري .دانشگاه  تحقيقات  وزارت   علوم   يا 

 اشت،درمان و آموزش پزشکي باشد. بهد

بهداشت،درمان و   .تحصيل در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت 3

 باشد.    علوم تحقيقات وفناوريوزارت   ويا آموزش پزشکي 

به تشخيص گروه آموزشي 4 با دروس رشته جديد   .محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو 

 نباشد. كمتر    12ي داشته و نمره هر يك از دروس از  ايتراک محتواش %80حداقل

 

 

 

 

 فصل دوازدهم: فراغت از تحصيل 

و   :67ماده   ناپيوسته  كارداني،كارشناسي  هاي  دوره  از  يکي  درسي  واحدهاي  كليه  كه  دانشجويي 

گذرانده  موفقيت  با  نامه  آيين  اين  مقررات  اساس  بر  و  مصوب  برنامه  طبق  را  پيوسته   كارشناسي 

 باشد،فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود. 

: تاريخ فراغت از تحصيل،روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره 1تبصره  

 آموزش دانشکده يا دانشگاه تحويل مي شود. 

 

 
 

 

 

 

 قابل توجه: 
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ه الي برنام آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب چهل وسومين جلسه شوراي ع

مورخ  ريزي   پزشکي  دانشکده  89/ 05/ 18علوم  سايت  آموزشي -در  تحصيالت   -مهاونت  اداره 

 فرم ها وآيين نامه ها موجود مي باشد.   -تکميلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "بخش چهارم  "

 



 

 

 فرآيندهای آموزشی 
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ستاد،  دانشجو بايد در ترم هاي گذشته واحد  در فرآيند اخذ درس توسط دانشجو بصورت معرفي به ا

 مورد نظر را اخذ ، در كالسها شركت و در امتحان پايان ترم مردود شده باشد.

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 "بخش پنجم  "

 

 

 

 دانشکده  وریاتحقيقات و فن معاونت حوزه 
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 نمودار سازمانی حوزه معاونت پژوهشی دانشکده 

  
 :شی دانشکدهحوزه معاونت پژوه   شرح وظايف

 تشکيل شوراي پژوهشي و برگزاري جلسات مربوطه  -1

انتخاب    -2 جهت  مشاوره  قبيل  از  دانشجويان  و  علمي  هيئت  اعضاي  به  پژوهشي  خدمات  ارائه 

عناوين طرحهاي پژوهشي با توجه به نيازها و اولويت ها، ارزيابي طرحهاي پژوهشي و تاييد آنها در  

 شوراي پژوهشي

ايجاد    -3 و  هيئت نظارت  اعضاي محترم  علمي  و كنفرانس هاي  ها  همايش  برگزاري  در  هماهنگي 

 علمي و دانشجويان عزيز در دانشکده

روش   -4 كارگاههاي  در  دانشجويان  و  علمي  هيئت  اعضاء  شركت  جهت  الزم  هماهنگي  و  بررسي 

 آموزش اينترنت و جستجو  -تحقيق، مقاله نويسي

دانشکده  -5 كتابخانه  وضعيت  بررسي  و  دانشکده،    نظارت  علمي  گروههاي  موجود  نياز  نظر  از 

 كسترش امکانات از قبيل مجالت، شبکه هاي اطالع رساني و بانك هاي اطالعاتي 



 

تحقيقات   -6 كميته  با  ارتباط  طريق  از  دانشجويان  پژوهشي  هاي  فعاليت  بر  نظارت  و  هماهنگي 

 دانشجويي

 ا و دفاع پايان نامه ها بررسي، تصويب پايان نامه هاي دانشجويي و نظارت بر اجر  -7

آمادگي  -8 فصلنامه  اين  كه  نگر)  جامع  مامايي  و  پرستاري  فصلنامه  با  همکاري  نظارت،  هماهنگي، 

مي   فصلنامه  در  درج  جهت  علمي  هيئت  اعضاي  نظارت  با  دانشجويان  پژوهشي  مقاالت  دريافت 

 باشد(. 

غير   -9 و  دولتي  هاي  سازمان  و  دستگاهها  با  ارتباط  برقراري  جهت  ارائه   تالش  منظور  به  دولتي 

در مقطع  عزيز  دانشجويان  به  مرتبط  ارائه خدمات  آمادگي  پژوهشي  اعتبارات  و  پژوهشي  خدمات 

 كارشناسي و كارشناسي ارشد 

 

 

 كتابخانه 
  آموزشکده   عنوان  تحت  1344  سال   از   رشت  بهشتي  دكتر  شهيد  مامايي  و   پرستاري   دانشکده

 خود  عمر  بلنداي   به  قدمتي  كه  نيز  دانشکده  اين  خانهكتاب.    نمود  آغاز  را  خود  فعاليت  پرستاري 

 متر مربع بنا شده است   1000يني به مساحت تقريبي  زم  در  دانشکده  شرقي  -  ضلع  در   ارد   د   دانشکده

در   دو بخش خدمات فني و عمومياين كتابخانه در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي دانشکده با  .  

وكار خدمت علمي،دانشجويان  هيئت  باشداعضاي  مي  دانشکده  اين  به كنان  فني  خدمات  بخش   .

سفارش، خريد، دريافت، ثبت، فهرست نويسي، رده بندي ،ورود اطالعات در نرم افزار ، آماده سازي  

منابع كتابخانه و ساير فعاليت هاي مرتبط مي پردازد. بخش خدمات عمومي به قسمتهاي نشريات، 

 تکثير تقسيم مي گردد.  پايان نامه ها، امانت كتب، بخش  اينترنت و

داراي  منابع:   كتابخانه  فارسي،    13119اين  كتاب  التين،     2464جلد  پايان    483جلد كتاب  عنوان 

عنوان    42عنوان سي دي فارسي ،    82عنوان نشريه التين،1706عنوان نشريه فارسي،    1242نامه،  

نيز   و  التين  دي  برنا  195سي  با  همايشهاست.  و  كنفرانسها  خالصه  محترم  جلد  وزارت  ريزي  مه 

الکترونيك نيز در سايت   از نشريات و كتب  الکترونيك بسياري  بهداشت در تامين منابع اطالعاتي 

آدرس   به  دانشگاه  مركزي  باشد   http://centlib.gums.ac.irكتابخانه  مي  دسترس  لينك  در   ،

و   پرستاري  دانشکده  پرتال  در  دانشجويان  استفاده  جهت  نيز  دانشکده  شهيد كتابخانه  مامايي 

آدرس   به  رشت  دارد.    https://www.gums.ac.ir/nmrبهشتي  و قرار  از خدمات  استفاده  براي 

دستگاه رايانه مجهز گرديده و سيستم   15منابع الکترونيکي و اينترنتي، بخش اينترنت كتابخانه به  

 دستگاه را پشتيباني مي نمايد.   40بي سيمي اينترنت نيز در كتابخانه تقريبا تا 
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نفر كارمند است كه در طول ترم تحصيلي در برنامه زماني به شرح    8كتابخانه داراي  نيروي انساني:  

 : مي پردازندئه خدمات  ا زير به ار

 فعاليت ساعت   ايام هفته 

 8/ 30-14/ 30 چهارشنبه  -شنبه

 

 شيوه بهره گيری از کتابخانه:

نان دانشکده و سپس اعضاي هيت  اعضاي اصلي كتابخانه اعضاي هيئت علمي ، دانشجويان ، كارك

گيالن  پزشکي  علوم  دانشگاه  بيمارستانهاي  و  ها  دانشکده  ساير  كاركنان  و  دانشجويان         علمي، 

و  كتابخانه  اين  ازخدمات  مركزي دانشگاه  كتابخانه  ارائه كارت عضويت  با  توانند  مي  باشند كه  مي 

 ساير كتابخانه هاي اين دانشگاه بهره مند گردند. 

در كتابخانه مركزي دانشگاه الزامي بوده  و براي كليه كاربران  مخصوصا دانشجويان توصيه   عضويت

كليه كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي  از  امکان استفاده  نمودن  بر فراهم  مي گردد، زيرا عالوه 

 ي نمايد. گيالن، با مراجعه به كتابخانه مركزي آنها را از تسويه حساب ساير كتابخانه ها بي نياز م

الزم به ذكر است با توجه به الکترونيکي شدن كتابخانه ها امکان انجام كليه عمليات كتابخانه اي از  

به اخبار و تازه هاي  الکترونيکي، دسترسي  امکان پرسش  جمله جستجو، سفارش ، رزرو منابع،...و 

 كتاب نيز از طريق پرتال كتابخانه مركزي دانشگاه مهيا مي باشد. 

 ه استفـاده از کتابخـانه نامآئين

 مقررات امانت، تمديد، رزرو و استرداد كتاب  -الف

ذيل  جدول  در  مندرج  مقررات  با  برابر  كتابخانه  امانت مي  اعضاي  كتاب  كتابخانه  از  توانند 

       بگيرند:

 تعداد كتاب  )روز(  مدت امانت اعضاي كتابخانه 

 7 20 هيات علمي 

 5 12 د( ارش-تخصصي-دانشجويان )فوق تخصصي

 3 10 كارداني( -كارشناسي-دانشجويان)دكتراي حرفه اي 

 2 10 كارمندان دانشگاه 

  
 



 

به   - كتاب  امانت  از  كتابخانه  است.لذا  كتابخانه  عضويت  كارت  داشتن  كتاب،  گرفتن  امانت  شرط 

 مراجعين غير عضو معذور خواهد بود. 

 باشد. اب مي هر عضو فقط با كارت عضويت خود مجاز به امانت كت -

تعداد كتابها و مدتامانت را كاهش دهد و يا استرداد كتابها را قبل   ،تواند بنا به ضرورت كتابخانه مي   -

 پايان مدت امانت درخواست نمايد.  از

 گيرنده الزامي نيست. مراجعه شخص امانت در زمان عودت كتاب،   -

مي    - متقاضي  موردنياز،  كتاب  بودن  امانت  كدر صورت  الکترونيکيتواند  بصورت  را  موردنظر    تاب 

 رزرو نمايد. 

 هر شخص مجاز به رزرو دو كتاب مي باشد.  -

تا مدارک - نشدهباشند،  رزرو  ديگران  توسط  كه  امانت  بار يك   امانتي  شخص  توسط   ،

 است.  قابل تمديد گيرنده

د - براي  ي  سي  امکان   صورت  در  باشند  مي  كتابخانه  داخل  استفاده  براي  آموزشي  هاي 

 ان كپي تهيه خواهد شد. متقاضي

 :1تبصره   

امکان  در صورتي  كتاب  امانت  نشده تمديد  رزرو  كتابخانه  ديگر  اعضاي  توسط  كتاب  كه  است  پذير 

 باشد و نيز يك روز به تاريخ بازگشت، امکان تمديد كتاب وجود دارد. 

 :2تبصره  

تا كتابخانه،   24 متقاضي  توسط  شده(  رزرو  )كتاب  بازگشت  اعالم  از  بعد  به مي   ساعت  اقدام  تواند 

 امانت كتاب نمايد. 

 شود: منابعي كه امانت داده نمي 

 . كتابهاي مرجع )اطلس ها، فرهنگ ها، دايره المعارف ها( 

 . نشريات ادواري 

 هاي تحصيلي نامه . پايان

 جريمه ديركـرد  -ب 

امانت  كه  صورتي  تعيين در  زمان  در  را گيرنده  كتابهايي  يا  كتاب  كتابخانه،  سوي  از  امانت    شده  كه 

  گرفته مسترد ننمايد، مشمول جريمه ديركردخواهد شد. 

 به شرح زير مي باشد:   نخست جريمه ديركرد كتب عادي در مرحله 

روز برسد و يا مجموع بدهي هاي پرداخت    50درصورتيکه مجموع تاخيرات پرداخت نشده به    -     

 جلوگيري خواهد شد. ريال برسد از تمديد و امانت كتاب براي عضو  50000نشده به 
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به    -     تحويل موقت  نشده  پرداخت  تاخيرات  مجموع  به    720در صورتيکه  امانت  از  برسد  ساعت 

 عضو جلوگيري خواهد شد. 

 . محل تسويه تاخيرات در محل كتابخانه مركزي مي باشد  -

 : 1.تبصره 

ابخانه خواهد استفاده غيرمجاز از كارت ساير اعضاء موجب محروم شدن فرد متخلف از خدمات كت 

 شد. 

 :2تبصره  

 حساب با اعضايي كه هرگونه بدهي به كتابخانه دارند، خودداري خواهد نمود. كتابخانه از تسويه 

 كتب گمشده و يا خسارت ديده -ج 

جبران خسارت وارده برعهده   گيرنده كتاب را گم كند يا خسارتي به آن وارد نمايد،چنانچه امانت     -

سازي، نحوه و زمان . ميزان خسارت و هزينه مربوط به سازماندهي و آماده امانت گيرنده خواهد بود

الزم براي جبران آن توسط رئيس كتابخانه تعيين خواهد شد. جبران خسارت هيچگاه نبايد از سه  

باشد و در صورت  الزامي مي  امانت گيرنده  بازديد كامل كتاب توسط  انجامد.لذا  ماه بيشتر به طول 

 مالي، موضوع را به متصديان ميز امانت اعالم نماييد. مشاهده موارد احت

بر اساس تشخيص رئيس كتابخانه، چنانچه كتاب خارج از چاپ بوده و يا به هر دليلي امکان تهيه     -

اصل كتاب در داخل و خارج از كشور نباشد، تصميمات نهايي جهت جايگزيني آن به عهده شوراي 

 ام اقدامات بعدي، فايل امانت گيرنده بسته خواهد شد. باشد. بديهي است تا انجكتابخانه مي 

 تبصره:

با امانت  گيرنده تسويه حساب نخواهد كرد. بنابراين كتابخانه تا قبل از دريافت اصل كتاب گمشده، 

براي  الزم  زمان  تا  سازد  مطلع  كتاب  مفقودشدن  از  وقت  اسرع  در  را  كتابخانه  كه  است  ضروري 

 . سفارش و تهيه كتاب مهيا باشد

با فرد خاطي برخورد قانوني   خروج بدون مجوز منابع كتابخانه ممنوع بوده و در صورت رخ دادن، 

 خواهد شد. 

 تسويه حسـاب  -د 

فارغ هنگام  در  موظفند  از  دانشجويان  انصراف  يا  و  دانشگاهها  ساير  به  دائم  انتقال  يا  التحصيلي 

 تحصيل با كتابخانه تسويه حساب نمايند. 

 تحويل دادن كارت عضويت كتابخانه الزامي است.  حساب دائم با كتابخانه،ه در هنگام تسوي  -



 

به همراه لوح فشرده  پايان    حساب دائم تحويل يك نسخه از رساله يا پايان نامهدر هنگام تسويه     -

فرمتهاينامه   التحصيالن براي  word و  pdf با  الزامي  فارغ  كتابخانه  به  ارشد  كارشناسي  مقاطع 

 است. 

 نظم و ساير مقررات کتابخانهرعايت 

 رعايت سکوت به هنگام مطالعه در كتابخانه الزامي است.   -

 .آشاميدن، استعمال دخانيات، استفاده از تلفن همراه در محل كتابخانه ممنوع است  خوردن،  -

هرگونه   - و  تعبيه شده  پژوهشي  و  آموزشي  علمي  استفاده  كتابخانه صرفا جهت  اينترنت  سيستم 

 غير علمي از اين سيستم  ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد. استفاده 

آئين   - اين  استفادهمفاد  كليه  براي  كارمندان،    نامه  علمي،  هيأت  اعضاي  از  اعم  كتابخانه  كنندگان 

 االجرا است. دانشجويان و افراد ميهمان الزم  
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 )مقام معظم رهبری(  و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریت است. یزی آینده، ارزیابی عملکرد گذشته آمار و اطالعات؛ قویترین ابزار جهت برنامه ر 

 واحد آمار و فن آوری اطالعات 

گيري در  ريزي، ارزيابي عملکردها و تصميم يکي از عوامل مؤثر و ضروري براي برنامه   آمار و اطالعات 

برنامه  سياستگزاران،  و  بوده  مديريت  مختلف  و ريسطوح  راهبردها  تدوين  براي  كارشناسان  و  زان 

 . هاي آماري نياز دارندها به دادهريزي، نظارت، هماهنگي و هدايت برنامه تعيين خط مشي، برنامه 

يافتگي كشورها ارتباط تنگاتنگي با حجم و كيفيت آمار و اطالعات توليد شده توسط  ميزان توسعه

ح و ارائه بهنگام آن به منظور رفع نيازهاي آماري جامعه  تهيه و توليد اطالعات آماري صحي. آنها دارد

برنامه  ويژه  اطالعات به  پايگاه  تغذيه  همچنين  و  كشور  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  هاي 

 . باشدآماري از جمله مهمترين هدفهاي نظام آماري كشور مي 

تأثيرات  و  جهاني  عرصه  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  پرشتاب  و   تحوالت  علم  در  آن  شگرف 

عنوان    صنعت،  با  داشته است  سرفصل جديدي  مختلف  آن است. هاي  زيربناي  اطالعات  فناوري   و 

كند، جاي آن  سازي خدمات را ايفا مي در شرايطي كه فناوري اطالعات چنين نقش كليدي در متحول 

 ز شود. هاي روز پشتيباني و تجهيهاي مختلف نيز مقتدرانه با فنآوري دارد تا پژوهش 

افزاري، شبکه افزاري، نرم ترين خدمات سختواحد فناوري اطالعات و ارتباطات با هدف ارائه مناسب 

 اندازي شد. هاي اطالعات پژوهشي، تشکيل و راه و پشتيباني پايگاه

رشت   بهشتي  شهيد  مامايي  و  پرستاري  دانشکده  در  واحد  مستقيم اين  نظارت  با  واحدي  بعنوان 

دانشکده   مسئوليت    1393تابستان    ازرياست  در حال حاضر  گرديده است.  اندازي  آقاي   آنراه  با 

وآقاي حسين    محمدعلي يزداني بوده و همکار بخش فن آوري اطالعات سركار خانم زهره عبدالهي 

 مي باشد.   قديمي
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 واحد سمعي ـ بصري 
از  استفاده  امکانات  بر  انتشارات،  عالوه  و  كه   كتابخانه  بوده  بصري  ـ  سمعي  واحد  داراي  دانشکده 

پوستر و وسايل كمك آموزشي پيشرفته ديگر   اساليد،   تصويري،  محتويداراي تعداد كثيري از انواع  

 كار اصلي واحد سمعي ـ بصري قرار دادن وسايل سمعي ـ بصري در اختيار مدرسين است.  مي باشد. 

ل نماينده هر كالس پس از هماهنگي با استاد مربوطه براي تحويل گرفتن  جهت استفاده از اين وساي

وسيله مورد نياز به مسئول سمعي ـ بصري مراجعه و وسيله را دريافت مي نمايد.پس از اتمام كالس 

 نماينده موظف است وسيله را مجددا  به واحد سمعي ـ بصري تحويل دهد. 

شخصي)مانند موالژ(دانشجويان مي توانند شخصا     جهت گرفتن وسايل كمك آموزشي براي استفاده 

خدمات الزم  بديهي است اين واحد در حد مقدورات خود به اين عزيزان    به اين واحد مراجعه كنند،

 . را ارائه مي دهد

 تکثير واحد 
تکثير جزوات  اين   منابع  واحد وظيفه  از سوي مدرسين جهت  و  كه  اختصاص مي   آموزشآموزشي 

در اين مورد نماينده هر كالس معرفي نامه اي از استاد مربوطه جهت تکثير به   رد. عهده داه  يابد را ب

تعداد مورد نياز كالس تهيه كرده و آن را به همراه نسخه اصلي جهت تائيد به معاون آموزشي ارائه 

   . مي نمايد

 ( Skill labمركز مهارت هاي باليني)
مركز   تمرين  اين  و  جهت  فنون  و  هاي   مامايي  ،پرستاري رشته    عمليهاي   مهارت اصول  فوريت  و 

 اختصاص يافته است.  براي دانشجويان  پزشکي پيش بيمارستاني

مركز   كار عملي  سه  داراي  اين  بيمارستاني   استسالن  امکانات  و  تجهيزات  تجهيزات مشابه  به  كه 

ريت و فو   مامايي و اتاق عمل  هاي كار پرستاري،  از اين سالن ها براي آموزش روش  مجهز مي باشد. 

 استفاده مي شود.  هاي پزشکي

 

 



 

 

 

 

 نماينده كالس
 

 دانشجويان هر كالس در ابتداي شروع دوره آموزشي به انتخاب نماينده اقدام مي نمايد. 

 پاره اي از وظايف نماينده كالس بشرح ذيل است: 

جهت  1 نمايندگان  حضور  با  دانشکده  آموزشي  معاونت  و  رياست  طرف  از  كه  جلساتي  در  .شركت 

 كردن مشکالت برگزار مي شود. مطرح 

 .منعکس كردن نظرات و پيشنهادات دانشجويان به آموزش و بالعکس. 2

 .هماهنگي با امور كالسها جهت تشکيل به موقع كالسهاي درسي. 3

 .هماهنگي با اساتيد و مدرسين قبل از شروع كالس و آماده كردن وسايل كمك آموزشي مورد نياز. 4

 از طرف اساتيد داده مي شود.   .تکثير و توزيع جزواتي كه5

 .هماهنگي با امور كالسها و استاد مربوطه جهت اجراي كالسهاي فوق العاده در صورت نياز. 6

 

 آيين نامه انطباق 
فوريتهاي نظر بر اينکه بخش عمده اي از واحدهاي درسي در دوره هاي آموزش پرستاري و مامايي و 

در ذيل تعدادي از   هداشتي درماني ارائه مي گردد،بآموزشي  ورت كارآموزي در مراكز  پزشکي به ص

 مواد آئين نامه انطباق جهت اطالع و رعايت موازين فوق آمده است. 

نامه1ماده   آيين  اين  در  مذكور  پزشکي  مؤسسات  از  نظير   (منظور  پزشکي  مؤسسه  نوع    هر 

داروـ   كارخانه   البراتوار،  دروتراپي،يه  فيزيوتراپي،   مؤسسات   كلينيك،ي  پل  زايشگاه،  بيمارستان، 

تزريقات   بخش  بهداشتي ـ درماني،   مراكز  هسته اي،  پزشکي  راديولوژي،  درمانگاه،  داروخانه،  سازي، 

و پانسمان كه به هر نام و عنوان با اجازه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ايجاد شده)اعم از  

 بخش خصوصي و دولتي(مي باشد. 

 ه پرسنل اداري و فني مي باشد. (كاركنان مؤسسات پزشکي شامل كلي2ماده 
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(پرسنل فني مؤسسه پزشکي افرادي هستند كه طبق ضوابط مربوطه و با داشتن صالحيتهاي 3ماده  

يا رئيس آن مؤسسه كار   فني در قسمتهاي مختلف مؤسسه زير نظر مسئول فني مؤسسه پزشکي 

 …مي كنند،از قبيل پزشك،داروساز،دندانپزشك،پرستار و 

ي كاركنان زن و مرد بايد جدا از يکديگر باشد و در صورت عدم امکان جداسازي  (اطاق ادار4ماده  

 بايد حريم ها كامال رعايت شود. 

با پوشش متناسب)شلوار معمولي و پيراهن آستين بلند(بوده و همچنين  5ماده   (كاركنان مرد بايد 

 . ممنوع مي باشداستفاده از رنگهاي نامناسب  

به رع6ماده   به (كاركنان زن مکلف  بوده  برابر بخشنامه رياست جمهوري  ايت پوشش كامال  اسالمي 

از حجاب   بيرون  دستها  و  وجه جز صورت  هيچ  به  كه  ميزان  نباشدنحوي  و  نحو  هر  به  آرائي  ،خود 

 .     ممنوع است

فني 7ماده   و  اداري  احتياجات  رفع  در حد  بايد  پزشکي  مؤسسات  در  مرد  و  زن  كاركنان  (ارتباط 

 كامل موازين شرعي،اخالقي و عرفي جامعه اسالمي باشد.  مربوطه و با رعايت 

رباب رجوع و بيماران بايد  ا (نحوه برخورد و رفتار كليه كاركنان و متصديان مؤسسه پزشکي با 8ماده 

 بر اساس اخالق حسنه و حسن سلوک و رعايت موازين اسالمي باشد. 

جنس،حق ورود به اطاق معاينه را   هيچ فرد غير هم   (در موقع معاينه بيمار زن توسط پزشك، 9ماده  

هم  غير  افراد  توسط  زايمان  و  زنان  معاينات  خصوص  در  و  پرسنل   ندارد  بانوان  از  نفر  يك  جنس 

 درماني و يا يکي از محارم بيمار مي بايد در اطاق معاينه حضور داشته باشد. 

جنس    فني هم (اقدامات تشخيصي،درماني و غيره در مؤسسات پزشکي بايد توسط كاركنان  10ماده  

هم  غير  دانشجوي  نباشد.معاينه  پذير  امکان  امر  ضرورت،اين  بعلت  كه  مواردي  در  آيد.مگر    بعمل 

 جنس از بيمار بايد با حضور يکي از اساتيد يا يکي از مسئولين بخش يا يکي از محارم بيمار باشد. 

ئيس مؤسسه تبصره : تشخيص حدود و موارد ضرورت بعهده باالترين فرد مسئول مؤسسه پزشکي)ر

به  داليل  ذكر  با  بايد  مراتب  و  باشد  خصوصي(مي  بخش  در  فني  دولتي،مسئول  بخش  در  پزشکي 

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درماني ذيربط اعالم گردد. 

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

مؤسسات پزشکي بايد قسمتهاي مربوط به بانوان از مردان جدا باشد و در مواردي (در كليه  12ماده  

الزم جهت جلوگيري از    امکانات كه فضاهاي الزم براي اين امر در مؤسسه وجود نداشته باشد،بايد  

 اختالط زنان و مردان فراهم شده و رعايت كامل ضوابط شرعي در اين موارد بعمل آيد. 



 

ن كاركنان زن ومرد در كليه قسمتهاي مؤسسه پزشکي بايد از يکديگر جدا (اطاقهاي رختک13ماده  

 باشد و بايد ساير فضاهاي جانبي،اشرافي به اطاق رختکن نداشته باشند. 

كليه  14ماده   و  كاركنان زن ومرد مؤسسه  يا زمان غذاخوري و چايخوري  و  ها  (تفکيك كامل محل 

 انات ساختمان ضروري است. دستشويهاي زنان و مردان از هم با توجه به امک

 (پوشش كاركنان فني مؤسسات پزشکي در غير موارد كار فني مانند كاركنان اداري  15ماده 

 مؤسسه است. 

تبصره:استفاده از لباس كار مورد تاييد در هنگام كار و نصب اتيکت شامل نـام خـانوادگي و رسـته 

 خدمتي ضروري است. 

در مواقع انجام كار فني در مؤسسه بايد متناسب با   (پوشش كاركنان فني مؤسسات پزشکي16ماده  

 كار مربوطه و ضوابط اسالمي باشد. 

(انجام اقدامات تشخيصي و درماني بايد با رعايت پوشش و ضوابط اسالمي انجام گرفته و در 17ماده  

موارد لزوم كه اقدامات مذكور توسط افراد غير همجنس انجام مي شود رعايت ضوابط شرع مقـدس 

 ي است. ضرور

(جابجائي بيماران در مؤسسه پزشکي بايد توسط افراد همجنس و با رعايت پوشـش كامـل 18ماده  

جنس و يا يکي  صورت گيرد و در صورت عدم امکان،جابجايي بيمار بايد به همراه يکي از پرسنل هم

 از محارم بيمار باشد. 

 وظايف اجتماعي ـ فرهنگي دانشجويان 
ر دانشگاه عالوه بر كسب معلومات و مهارتهاي حرفه اي به ارزشهاي  دانشجويان در دوران تحصيل د 

فرهنگي و معنوي دست مي يابند كه در شخصيت و منش آنان تاثير بسزاي داشته بنحوي كه آنان را 

 براي قبول مسئوليت هاي خطير آينده در جامعه آماده مي سازد. 

و قوانين دانشکده،حضور منظم در كالس   موازين  رعايت نکاتي از قبيل احترام به ارزشهاي اسالمي،

درس،مطالعه پيگير،شركت در فعاليتهاي فرهنگي و تحقيقات دانشجويي،مواردي است كه در صورت 

نماز از اركان دين مبين  انجام آنها زمينه هاي پيشرفت همه جانبه براي دانشجويان فراهم مي گردد. 

ائمه جماعت در مسجد دانشکده برگزار   مامت  اسالم است و همه روزه نماز ظهر بصورت جماعت به ا

مي گردد.شركت برادران و خواهران دانشجو در فريضه نماز موجبات آرامـش روحـي و بهـره وري 

 معنوي و تزكيه آنان را فراهم مي نمايد. 

  :مالک هاي انتخاب دانشجوي نمونه
 هنـري،  نهاي عقيدتي،.مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي،سياسي و اجتماعي)نظير فعاليت در كانو1

صنفي و گروه هاي امداد در مواقع بروز حوادث غير مترقبـه در جامعـه و دانشـگاه   فرهنگي،  ادبي،
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مشروط به اينکه اين فعاليتها در جهت تحکيم مباني و پايه هاي نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمي 

 امتياز( 4باشد.()حداكثر 

 امتياز.( 16)حداكثر .رعايت شئونات اسالمي در محيط دانشگاه و جامعه2

 امتياز.(   5.كسب مقامهاي علمي،ورزشي و فرهنگي)حداكثر 3

 امتياز(.  4.فعاليت در پروژهاي تحقيقاتي)حداكثر 4

 امتياز(.  2.ارائه مقاله در كنفرانس ها و جوامع علمي)حداكثر 5

 امتياز(.  2.ترجمه و گردآوري كتاب)حداكثر 6

 امتياز(.  10.تاليف كتاب)حداكثر 7

امتياز(و در دوره كارشناسي   14عدل نمرات ترم تحصيلي در دوره كارداني و كارشناسي)حداكثر  .م8

 امتياز(.  17ناپيوسته)حداكثر 
 

 ضوابط پوشش دانشجويان دانشگاه  و مقررات
جلسه  مصوبه  موجب  به  گيالن  درماني  بهداشتي  وخدمات  پزشکي  علوم  دانشگاه 

د90/ 6/ 5مورخ  ازكليه  دانشگاه  فرهنگي  كه شوراي  وظاهري  انتظارداردازپوشش  محترم  انشجويان 

ارائه   ازدانشگاه  اي  وسازنده  وتصويرمثبت  بوده  دانشگاه  ومحيط  ايشان  شخصيت  مناسب 

 نمايدبارعايت مفادذيل،برخوردارباشند:

 كفش   جوراب و  شلوار،  روپوش،   مقنعه،  پوشش بانوان شامل:
 ه:مقنع

 كامال بپوشاند.  را  موها-الف

 اضخامت مناسب،به نحوي كه موهااززيرآن قابل رويت نباشد. بلندتازيرشانه وب-ب 

مدادي -ج  اي،نوک  اي،قهوه  ومتعارف)سفيد،كرم،طوسي،يشمي،آبي،سورمه  ساده  هاي  دررنگ 

 ومشکي فاقدهرگونه تزيين( 

 استفاده ازپيشاني بندبارعايت رنگ هاي مورداشاره دربندج منعي ندارد. -د

 مانتو:

 امت مناسب به نحوي كه لباس زير آن قابل رويت نباشد. بلند)حداقل تازيرزانو(وباضخ -الف

مدادي   -ب  اي،نوک  اي،قهوه  ومتعارف)سفيد،كرم،طوسي،يشمي،آبي،سورمه  ساده  هاي  دررنگ 

 ومشکي( 

 باآستين مناسب تاروي مچ دست. -ج 



 

 استفاده ازچادرمشکي ارجح است،به نحوي كه ساير الزامات پوششي نيزرعايت شود. -د

 وداراي چاک نباشد. تنگ،چسبان،بدن نما-ه

 استفاده ازسارافون وسويي شرت مجاز نمي باشد. -و

 : شلوار

و   -الف مدادي  اي،نوک  اي،قهوه  ومتعارف)سفيد،كرم،طوسي،يشمي،آبي،سورمه  ساده  هاي  دررنگ 

 مشکي( 

 بلندتاروي مچ باشد. -ب 

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

 جوراب:

باالي مچ پوشانده و نازک   پوشيدن جوراب دررنگ هاي ساده-الف تا  ومتعارف، به نحوي كه پاهارا 

 نباشد. 

 كفش:

 ساده وپاشنه معمولي دررنگ هاي ساده ومتعارف. -الف

 استفاده ازكفش هاي پاشنه بلند،دمپايي،صندل وچکمه هاي بلند)روي شلوار(مجاز نمي باشد. -ب 

 آرايش وزيورآالت:

زيورآالت)در از  ل  استفاده  و  مواد  انجام خالکوبي  معرض ديد(،  و  ها  ناخن  بلندكردن  و  آرايشي  وازم 

 مجاز نمي باشد. 

 

 .كفشو  جوراب  شلوار،  پوشش آقايان شامل پيراهن،

 پيراهن: 

و  -الف ساده  هاي  نوک    متعارف   دررنگ   ، اي  قهوه  اي،  سورمه  يشمي،آبي،  طوسي،  )سفيد،كرم، 

 مدادي و مشکي فاقد هرگونه لوازم و تزيينات( 

ي كه نشان دهنده و در برگيرنده عبارات، تصاوير و نمادهاي نامناسب ومغاير با  استفاده از پيراهن  -

 ارزش هاي ديني وملي است مجاز نمي باشد. 

 استفاده ازپيراهن بارنگهاي تند،زننده وغيرمتعارف مجاز نمي باشد.  -

 استفاده ازپيراهن بايقه هاي بيش ازحد معمول بازمجاز نمي باشد. -

 بدن نما نباشد.   آستين كوتاه و  تنگ،-ب 

 استفاده ازكراوات مجاز نمي باشد. -ج 

 شلوار: 

 استفاده ازشلوارهاي كوتاه،فاق كوتاه وكمربندهاي با سگك خيلي پهن وغيرمتعارف مجاز نمي باشد. 
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 جوراب:

 پوشيدن جوراب الزامي است. 

 كفش:

 استفاده ازدمپايي وصندل مجاز نمي باشد. 

 :پيرايش سروصورت 

ن هاي  ازالگو  ارزشهاي  استفاده  با  )مغاير  و صورت  درپيرايش سر  ازفرهنگ غربي  وتقليدي  امناسب 

 ديني وملي(مجاز نمي باشد. 

 :زيورآالت 

استفاده اززيورآالت وتزيينات نظيرانگشترغيرمتعارف،دستبند،زنجيرو پالک گردن و انجام خالکوبي 

 مجاز نمي باشد. 

 

 شرايط عمومي:

پوشش  -الف درخصوص  اشاره  مورد  ضوابط  و رعايت  پاييزي  هاي  لباس  درهرگونه  وآقايان  بانوان 

 زمستاني)نظيركت،ژاكت،پالتو،باراني وكاپشن ( الزامي است. 

بيني  -ب  پيش  بامقررات  ومتناسب  شده  تلقي  مزبور،نامناسب  باضوابط  مغاير  پوشش  هرگونه 

 شده،اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ي پزشک تي و فور ييماما ، يپرستار  يكد ها و مقررات اخالق حرفه ا
حرفه    باشد. اخالق   ي اخالق م  ازمنديبا ارباب رجوع برخورد دارد، ن  م يكه به طور مستق  ي حرفه ا  هر

رسالت آنها ارائه   كه  يعلوم پزشک  يدر رشته ها  انيم  ني است اما در ا  يهمه مشاغل ضرور   يبرا   يا

و افراد جامعه    انيح آن به مددجوسط  نيدر باالتر  يو توانبخش   يدرمان   ،ي مراقبت  ،ي خدمات بهداشت

افراد نقش   ي در بهبود سالمت  يحرف علوم پزشک  ي رفتار اخالق  رايدارد ز   ي شتريباشد ضرورت ب  يم

 دارد.  يموثر

 

 . توانايي ها و محدوديتهاي خود را در خصوص ارائه خدمات بشناسيد. 1

 . با ارتقاء دانش و مهارت، شايستگي هاي خود را افزايش دهيد. 2

 ئوليتهاي حرفه اي، قانوني و اخالقي خود را بشناسيد. . مس 3

 . در ارائه خدمات، وجدان كاري، از خودگذشتگي و مسئوليت پذيري داشته باشيد. 4

 . در ارائه خدمات، شان و منزلت مددجويان را حفظ كنيد. 5

 . در ارائه خدمات، صداقت، انصاف، احترام و ادب و مهرباني را رعايت نماييد. 6

رائه خدمات، تفاوتهاي فرهنگي، آداب و رسوم، مذهب و زبان مددجويان را در نظر بگيريد و . در ا 7

 به دور از تبعيض رفتار كنيد. 

. اطالعاتي كه از مددجو به دست مي آوريد و اسرار وي را فاش نکنيد و به وي بگوييد كه ممکن 8

 درمان در ميان گذاشته شود. است براي مشاوره و درمان، برخي از اطالعات با ساير اعضاي تيم  

 . در ارائه خدمات، حريم خصوصي مددجويان را حفظ كنيد. 9

رضايت  10 به  و  نکرده  را سلب  آنها  اختيار  قدرت  و  گذاشته  احترام  مددجويان  فردي  استقالل  به   .

 آگاهانه پايبند باشيد. 

 جه داشته باشيد. . همواره در ارائه خدمات به اصل عدم ضرر رساندن و برتري منافع مددجو تو11

 . همواره دانش خود را به روز كرده و مراقبتهاي خود را بر اساس تحيقات معتبر ارائه دهيد. 12

 . بر اساس قوانين، اخالق، شرع و شواهد علمي تصميم گيري كنيد. 13

 . همواره محيطي امن براي مددجويان خود فراهم كنيد. 14

ك15 بيشترين  با  را  خود  مراقبتهاي  و  گزارش . خدمات  و  ثبت  دقيق  به صورت  و  دهيد  ارائه  يفيت 

 كنيد. 

 . خدمات را به موقع انجام داده و پيگير باشيد. 16

 . دريافت و اجراي دستورات پزشك را به صورت مکتوب انجام دهيد. 17

 . هنگام ارائه خدمات خود را معرفي كرده و با روي خوش با مددجويان رفتار كنيد. 18
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هان ارتباط موثر همراه با احترام برقرار كنيد بطوريکه اضطراب آنها كاهش  . با مددجويان و همرا19

 يافته و نيازهاي آنها برطرف شود. 

. با زباني ساده، روان و روشن و در سطح فهم و درک مددجو سوال بپرسيد و در مورد پاسخهاي 20

 مددجو قضاوت نکنيد. 

 عايت كنيد. . اصل صداقت را در برخورد با مددجويان و همراهان ر21

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

 سياسي مددجو ارائه دهيد. 

گزارش 23 مربوطه  مراجع  به  هستيد  خود  همکاران  يا  بيماران  نقض حقوق  شاهد  كه  مواردي  در   .

 دهيد.

 و همراه توضيح دهيد.  . نيازهاي آموزشي مددجو را به طور واضح براي وي 24

. با همکالسي ها، اساتيد و همکاران باليني ارتباطي همراه با احترام، همدلي، اعتماد، حمايت و به 25

 دور از استرس داشته باشيد و در جهت ايجاد جوي سالم و اخالقي كوشا باشيد. 

به دانش، تخصص، تجربه، احساسات و عقايد هم گروهي ها، اساتيد و همکاران26 باليني احترام    . 

 بگذاريد. 

 . در محيط باليني براي ساير حرفه ها احترام و ارزش قائل باشيد. 27

 . نسبت به حقوق مادي و معنوي خود آگاه باشيد و در جهت احقاق آنها اهتمام بورزيد. 28

كيفيت 29 با  را  بتوانبد خدمات  تا  باشيد  كوشا  اجتماعي خود  و  رواني  در حفظ سالمتي جسمي،   .

 ارائه دهيد.  بهتري 

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

 مسئولين جهت انجام آنها تالش كنيد. 

بيماران 31 ذهني،  و  جسمي  ناتوان  افراد  سالمندان،  )كودكان،  پذير  آسيب  هاي  گروه  و  افراد  به   .

 رواني( توجه ويژه كنيد. 

 رفتار كنيد كه اعتبار و حيثيت حرفه شما زير سوال نرود. . به گونه اي  32

 اني ھج   و   ملي  سطح   در  سالمت   اهداف   حصول   راستاي  در   محلي،  سطح  در  سالمت  به توجه  . ضمن 33

 . كند و همکاري  تالش نيز

در34 ها   .  گيري  سيل،   زلزله،  جنگ،  همچون  طبيعي  حوادث   و  بحران   آنها   مانند  و  بيماريها  همه 

 . دھ د انجام الزم احتياطات  گرفتن  درنظر با  را  خود فو وظاي  مسووليها



 

از35   موجب   است  ممکن  كه   وي،  بستگان  يا  بيمار / مددجو  از   امتيازي   يا  ديهھ  گونه ھر  پذيرش  . 

 . كند پرهيز شود يا آينده حال در معذوراتي

 . گذاريد ميان در ساير همکاران با  را  خود اي  حرفه تجربه و  . دانش36

 . كنيد برقرار  اعتماد   بر مبتني متقابل اطارتب درمان تيم . با 37

  اخالق   و  شان  بر   مبتني   تحقيقاتي، بايد  و  آموزشي  علمي،  محيط هاي  در  دانشجو  و  استاد  . رابطه38

 . باشد  با احترام توام اي حرفه

بايد    مرتبط،  اخالقي   مالحظات   و  بيمار   حقوق  دانشجويان،   آموزش  در   بيمار   از   استفاده  موارد   . در39

 . شود رعايت   وكامل قدقي  طور به

در40 همکاري  صورت   .   ارايه   روند  نبايد  دانشجو،  آموزش  در  وي  خانواده  يا  بيمار/ مددجو  عدم 

 . قرار گيرد  تاثير تحت او  به خدمات 

در41 هاي  گذراندن  ضمن  بايد  پژوهش،   حوزه  در   فعاليت  صورت   .    و   اصول  از  الزم،  آموزشي  دوره 

 آنها   به  و  آشنا   كشوري   اختصاصي  و  عمومي   پژوهش  در   اخالق   راهنماهاي  با   و   پژوهش مطلع  قواعد

 . باشيد  ملتزم

علوم 42 دانشگاه  آرم  داراي  و  بلند  آستين  با  چسبان،  غير  بلند،  سفيد،  بايد  دانشجو  روپوش   .

 پزشکي گيالن و شلوار بايد بلند متعارف و در شان حرف پزشکي باشد. 

باش43 بسته  روپوش  هاي  دكمه  تمامي  بايد  كار  محيط  در  )داراي  .  معتبر  شناسايي  كارت  از  و  د 

ا  -عکس  نام وحرف  خانوادگي  -ل  سينه   -نام  چپ  سمت  ناحيه  در  پوشش  روي  بر  دانشگاه(  آرم 

 استفاده شود. 

. جوراب دانشجو بايد ساده و بلند باشد و از كفش طبي و مناسب كه هنگام راه رفتن صدا نداشته 44

 باشد استفاده شود. 

 ي ممنوع است. . استفاده از وسايل زينت45

. دانشجويان حرف پزشکي الگوي نظافت و بهداشت فردي هستند لذا تميزي و آراستگي ظاهر و  46

 بهداشت در تمامي محيط هاي آموزشي علوم پزشکي از ضروريات است. 

. ناخنها بايد كوتاه و تميز )جهت كاهش شانس انتقال عفونت و احتمال آسيب به ديگران( و بدون 47

 الک باشد. 

صورت 48 از  قسمت  هر  و  بيني  در  نگين  و  حلقه  تاتو،  از  استفاده  و  صورت  متعارف  غير  آرايش   .

 ممنوع است. 

. جويدن آدامس و استعمال دخانيات در كليه زمانهاي حضور فرد در محيط هاي آموزشي ممنوع 49

 است. 
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اموش باشد و در  . در زمان حضور در كالس، بخش، آزمايشگاه و در بالين بيمار تلفن همراه بايد خ50

 ساير زمانها، استفاده از آن به حد ضرورت كاهش يابد.  
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