دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی آبادان
دانشکده پرستاری

مبانی اخالق ،الزامات حرهف ای و شئون دانشجویی
منشور اخالق
ما دان شجویان دان شکده پر ستاری دان شگاه علوم پز شکی آبادان ،به عنوان آینده سازان ایران ا سالمی ،با
اعتقاد به خداوند متعال،علم و تقوی را به مثابه دو بال برای پرواز به سوی قله های موفقیت و کمال دانشته و
تالش مضاعف خود را در جهت نیل به استقالل،پیشرفت و تعالی کشور عزیز اسالمی مان به کار می بندیم.
بر این باوریم که دان شگاه محیطی بالنده برای ک سب علم و ف ضیلت ا ست و حفظ روحیه ج ستجوگری
وحقیقت طلبی،افزایش آموخته ها و پرورش مهارتهای علمی را از مسؤلیت های خطیر خود می دانیم.
با درک ر سالت و تعهد خود در قبال دان شگاه ،به کلیه ا صول و مقررت مطابق با شأن و منزلت جامعه
دانشگاهی ،پایبند بوده و بر حفظ قداست و جایگاه رفیع دانش و دانشگاه اصرار می ورزیم.
در محیط دان شگاه از پو شش متعارف؛ آرا سته و منا سب،توأم با وقار و برگرفته از فرهنگی ا سالمی و
اجتماعی سرزمینمان استفاده نموده و با همدلی ،وحدت و روحیه نشاط و سرزندگی ،از محیط مقدس دانشگاه
در برابر هرگونه ازخود بیگانگی و استحاله فرهنگی دفاع خواهیم کرد.

انتظارات ازدانشجویان در طی سالهای تحصیلی:
با توجه به اینکه تح صیل در ر شته های پر ستاری و اتاق عمل بیش از سایر ر شته ها نیازمند ارتباطات
م ستقیم ان سانی ا ست ،رعایت مقررات اخالقی ضمن حفظ ارز شهای ان سانی ،ا سالمی سبب تقویت اعتبار
حرفهای(کد 5پرستار و ارائه خدمات بالینی)
 -1رعایت احترام و ادب ،فروتنی و اخالق در برخورد اساتید ،کارکنان دانشگاه ،دانشکده و بیمارستان،
بیماران و همراهان آنان و سایر دانشجویان را در هر شرایطی مدنظر قرار دهند.
(کد 2و  5پرستار و ارائه خدمات بالینی)
 -2مهربانی و اخالق نیکو را در کنار رعایت م سائل علمی و ا ستانداردهای مراقبت ،سرلوحه کارخویش
قرار دهند.زیرا مراقبین از بیمار مظهر عطوفت و مهرورزی به بندگان خدا هستند.
(کد 2و  5و ارائه خدمات بالینی)
 -3ارتباط دانشجویان دختر و پسر بایددر چارچوب موازین شرعی بوده و از هرگونه روابط غیرضرورو
اختالط دانشجویان دختر و پسر در فضای دانشگاه به صورت غیر متعارف پرهیز شود.
 -4اخالق و شئون حرفه ای را در کالس های درس(نحوه سخن گفتن،ن ش ستن و  ).....و سایر محیط
هایآموزشی متناسب با شان یک فرد دانشگاهی رعایت نمایند.

 -5نظم و انظباط را در کلیه محیط های آموزشییی دانشییکده رعایت نمایند،به موقع سییرکالس های
آموزشی حاضر شده و آماده حضور استاد در کالس باشند.
 -6با توجه به نصییب برنامه کالس های نظری و عملی و تیییرات آن،توجه به سییاعت دقیق برگزاری
کالسهاو ح ضور منظم و به موقع ضروری است؛لذا ورود به کالس بعد از ح ضور اساتید بی نظمی
تلقی می گردد.
 -7در صورت مشاهده هر یک از رفتارهای منع شده،استاد مجاز خواهد بود که دانشجو را ملزم به ترک
محیط آموزشی نماید.
 -8ظاهر و لباس دان شجو می بای ست مطابق شئون اخالقی و حرفه ای با شد لذا دان شجویان موظفند در
محیط های دان شگاه و دان شکده و بیمار ستان های تابعه؛ از پو شش متعارف پذیرفته و اعالم شده
ا ستفاده نمایند(.هرگونه آرایش،ا ستفاده از لباس های تنگ و کوتاه یا پو شیدن لباس آ ستین کوتاه
برای آقایان مجاز نمی باشد).
 -9اسییتفاده از تلفن همراه در کالسییها ممنوع می باشیید( درصییورت ضییرورت به همراه داشییتن در
حال silentقرار گیرد) همچنن پخش مو سیقی از آالت صوتی در کلیه محیط های آموز شی ممنوع
می باشد.
 -11خوردن و آشامیدن ،جویدن آدامس در کالسهای درسی و محیط های بالینی مجاز نمی باشد.
 -11اسییتع مال د خان یات (طبق ماده  13قانون جامع کشییوری کنترل و م بارزه با د خان یات) در
کالسها،خوابگاه و محیط های عمومی دانشکده مجاز نمی باشد.
 -12استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالت های سیاسی به نفع احزاب و گروه ها مجازنمیباشد.
 -13در کالسهای عملی،آزمایشگاه و بخشهای بالینی از یونیفرم تعیین شده استفاده شود.
 -14اسییتفاده صییحی از وسییایل آزمایشییگاه و مرکز مهارتهای بالینی( )skill lab؛ تحویل وسییایل به
مسؤلین آزمایشگاه جز وظایف دانشجویان می باشد.
 -15ان شجو باید پس از انجام هر کار عملی محیط را مرتب کرده و سپس آزمای شگاه یا مرکز مهارتهای
بالینی( )skill labرا ترک کند.
 -16مرکز مهارتهای بالینی()skill lab؛ تج سمی از محیط بیمار ستان ا ست؛لذا رعایت قوانین حرفه ای
دراین فضاها الزامی است.
 -17دان شجویان هنگام ح ضور در بیمار ستان ملزم به پو شیدن یونیفرم (روپوش ،شلوار،مقنعه) مخ صوص
می باشند.
مشخصات یونیفرم دانشجویان در محیط های بالینی و مرکز مهارتهای بالینی:
پرستاری:
خانمها :روپوش سفید بلند و زیر زانو وگ شاد دارای آرم دان شگاه ،شلوار پارچه ای سفید ،مقنعه سرمه ای و
کفش طبی سفید)
آقایان( :روپوش سفید دارای آرم دانشگاه و شلوار پارچه ای سرمه ای و کفش طبی مشکی)

اتاق عمل:
خانمها :روپوش سبز بلند و زیر زانو وگ شاد دارای آرم دان شگاه ،شلوار پارچه ای سبز ،مقنعه سبز و دمپایی
سفید قابل شستشو)
آقایان( :بلوز سبز دارای آرم دانشگاه و شلوار پارچه ای سبز و دمپایی سفید قابل شست و شو)
 -18از دانشجو انتظار می رود که در حفظ کلیه وسایل و امکانات موجود در فضاهای آموزشی دانشکده
کو شا با شد؛ بدیهی ا ست در صورت تخریب و سایل دان شجو ملزم به تهیه و جایگزین نمودن آن
خواهد بود.
 -19با توجه به محرمانه بودن اطالعات بیماران ضروری می باشد (کد 6پرستار و تعهد حرفه ای ،کد 13
پرستار و ارائه خدمات بالینی)
امید ا ست که کلیه دان شجویان گرامی در رعایت مبانی اخالقی و الزامات حرفه ای و شئون دان شجویی
دقت نظر و همکاری الزم را مبذول فرمایند؛ بدیهی ا ست در صورت عدم رعایت موارد مذکور پس از سه
نوبت تذکر شییفاهی؛ یکبار تذکر کتبی در پرونده دانشییجو درخ خواهد شیید و در نهایت دانشییجو به کمیته
انظباطی معرفی خواهد گردید.

