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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم       

                                                             

  مرتبط با آموزشبعضي مفاهيم 
  

  

  

   : رشته پرستاري و پيراپزشكي دانشجويان عزيز

دانستنيهاي ضروري در مورد قوانين، مقررات و آئين نامه هاي آموزشي در كتابچه راهنما توسط اداره آموزش دانشگاه تدوين شده كـه در بـدو   

   :ديل نيز اطالعات كافي داشته باشمي بايست در مورد مفاهيم آموزشي ذي شما. ورود در اختيار شما قرار مي گيرد

   

  

  



 ٢

  

  :استاد راهنما

. دانشجويان ورودي جديد در هر رشته و مقطع يك استاد راهنما دارند كه هدايت تحصيلي، راهنمايي و مشـاوره دانشـجويان را بـه عهـده دارد    

الزم است دانشجو تا پايان دوره تحصيل به . ام مي دهداستاد راهنما در شروع تحصيل دانشجويان برنامه ريزي جلسات مشاوره و راهنمايي را انج

  . طور مستمر با استاد راهنما در ارتباط باشد

  :وظايف دانشجو در قبال استاد راهنما به شرح ذيل است

  برنامه ريزي حداقل چهار مالقات با استاد راهنما در هر نيمسال تحصيلي  -1

  .ه از سوي استاد راهنما در هرنيمسال تحصيلي برنامه ريزي مي شودشركت فعال در كالسهاي مشاوره و راهنمايي ك -2

   هماهنگي و مشاوره با استاد راهنما قبل از انتخاب واحد، حذف و اضافه، مهمان شدن يا انتقال، مرخصي يا انصراف از تحصيل و موارد مشابه -3

  روحي و غيره مراجعه به استاد راهنما در صورت بروز هرگونه مشكل آموزشي، جسمي،  -4

   

  

  



 ٣

  

  :مدير گروه 

رشته هاي اتاق عمل ـ هوشبري پيوسته و ناپيوسته و فوريتهاي (  پيراپزشكيدو گروه آموزش پرستاري و  پيراپزشكي جهرمدر دانشكده پرستاري و 

هر نيمسال تحصيلي با همـاهنگي   هر يك از اين گروهها برنامه هاي آموزش نظري، عملي و باليني گروه را در انمدير. فعال مي باشند) پزشكي 

يكي از وظايف مديران گروه نظـارت بـر نحـوه ارائـه دروس و اجـراي برنامـه هـاي        . دندانشگاه تدوين و ابالغ مي كن ساير گروههاي آموزشي

  .آموزشي دانشكده است

را از طريق اساتيد راهنما يا مستقيماً با رزي و كاروكارآموزي  ،دانشجويان مي توانند موارد پيشنهادي خود در زمينه مسائل آموزش نظري، عملي

  .مديران گروه مطرح نمايند

   

   : نماينده كالس 

نماينده كـالس بايـد انـرژي و    . طي هفته اول برگزاري كالسها، دانشجويان موظفند يك يا دو نماينده انتخاب و به آموزش دانشكده معرفي كنند

  . يان را داشته باشدوقت كافي براي بررسي و انعكاس مشكالت دانشجو

   

  

  



 ٤

   : وظايف نماينده 

  رعايت احترام و ادب در برخورد با اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه و داشتن روابط عمومي قوي و مؤثر  -1

  داشتن ارتباط مؤثر با دانشجويان و توجه به نقطه نظرات جمعي كالس -2

  تصميم گيري و حل مشكل دارابودن روحيه مشكل گشايي براساس فرآيندهاي -3

توانايي ايجاد فضاي همدلي، همكاري و مشاركت جمعي در تنظيم برنامه هاي مختلـف آموزشـي اعـم از برنامـه كالسـهاي نظـري، عملـي،          -4

  كارآموزي، برنامه امتحانات، برنامه هاي فرهنگي و غيره 

  نقطه نظرات، تغييرات كالسها و اعالم زمان برگزاري كالسهاي جبراني و غيره داشتن ارتباط مؤثر و روزانه با آموزش دانشكده به منظور انتقال  -5

  داشتن ارتباط مؤثر و مناسب با اساتيد به منظور برنامه ريزي كالسهاي جبراني، امتحانات حذفي و غيره -6

ردد و هدف از تشكيل آن بررسـي و رفـع   شركت منظم در جلسات شوراي نمايندگان كه هرماه با اعالم قبلي در محل دانشكده برگزار مي گ  -7

  .است) خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و ساير موارد(مسائل و مشكالت احتمالي در زمينه آموزش، پژوهش يا مسائل رفاهي دانشجويان 

رعايـت ارزشـهاي   جلب توجه مداوم دانشجويان به شركت منظم در كالسها، توجه به تـابلوي اعالنـات، رعايـت نكـات اخالقـي، اسـالمي و         -8

  اجتماعي، فرهنگي در محيط دانشگاه

  اطالع رساني دقيق،صحيح و كامل به همه دانشجويان كالس درموردتغييرات برنامه آموزشي،امتحانات،مسائل فوق برنامه ازجمله اردوهاو غيره -9

  



 ٥

  :قوانين اخالقي  

اير رشته ها نيازمند ارتباطات مستقيم انساني است رعايت قـوانين اخالقـي   بيش از س و پيراپزشكي با توجه به اينكه تحصيل در رشته هاي پرستاري

  ضمن حفظ ارزشهاي انساني، اسالمي سبب تقويت اعتبار حرفه اي خواهد شد، لذا دانشجويان در طول تحصيل مي بايست ؛

اهيان آنان و ساير دانشجويان را در هر شرايطي مـد  رعايت احترام و ادب در برخوردبا اساتيد، كاركنان دانشگاه و بيمارستان، بيماران و همر  -1

  .نظر قرار دهند

  .به محرمانه بودن اطالعات بيماران توجه داشته باشند -2

زيرا مـراقبين از بيمـار مظهـر    . مهرباني و اخالق نيكو را در كنار رعايت مسائل علمي و استانداردهاي مراقبت سرلوحه كار خويش قرار دهند  -3

  .هستند... رزي به عباد اعطوفت و مهرو

  .با توجه به مختلط بودن كالسهاي درس رعايت اخالق و شئونات اسالمي ضروري مي باشد -4

  هرگونه بي نظمي در كالس درس از جمله استفاده از تلفن همراه، بي احترامي به ساحت اسـاتيد و سـاير دانشـجويان و غيبـت غيـر مجـاز،         -5

  .ورد انضباطي خواهد بودبي نظمي تلقي شده و مستوجب برخ

ظاهر و لباس دانشجو مي بايست مطابق با شئونات اخالقي و اسالمي باشد لذا دانشجويان موظفند در محيط دانشگاه از پوشش مناسب استفاده   -6

و مسـتوجب برخـورد    دبي نظمي تلقي مـي شـو  و دمپايي هرگونه آرايش، استفاده از لباسهاي تنگ و كوتاه يا پوشيدن لباس آستين كوتاه . كنند

  . انضباطي خواهد بود

  .ـ داشتن زيور آالت و ناخن بلند و الك ممنوع است 7



 ٦

  

  :قوانين كالسهاي نظري و عملي  

  .برنامه كالسهاي نظري و عملي در تابلوي اعالنات نصب مي شود توجه به ساعت دقيق برگزاري كالسها ضروري است  -1

  .سط آموزش در تابلو اعالنات نصب خواهد شدهرگونه تغيير در برنامه كالس تو -2

  .دانشجو بايد به موقع در كالس حضور داشته باشد و ورود به كالس بعد از حضور اساتيد بي نظمي تلقي ميشود -3

مجموع ساعات درس  17/4ساعت غيبت مجاز در كالسهاي نظري نبايد از . دانشجو بايد در تمام جلسات مربوط به هر درس حضور داشته باشد  -4

تجاوز كند در صورت وجود گواهي دال بر غيبت موجه درس حـذف و در غيـر اينصـورت     17/2و در كالس هاي عملي و آزمايشگاهي نبايد از 

  .د شدنمره صفر منظور خواه

  .استفاده از تلفن همراه در كالسها ممنوع است، در صورت مشاهده برخورد قانوني خواهد شد  -5

  .در طي ساعات كالس نظري و عملي مكالمه هاي فردي به حداقل برسد -6

  .در كالس هاي عملي و آزمايشگاه و بخشهاي باليني از يونيفرم تعيين شده استفاده شود -7

  .وسايل آزمايشگاه و تحويل وسايل به مسئولين آزمايشگاه جزو وظايف دانشجويان استاستفاده صحيح از  -8

  .دانشجو بايد پس از انجام هر كار عملي محيط را مرتب كرده و سپس آزمايشگاه يا اتاق پراتيك را ترك كنيد     -9



 ٧

  

  ) :اتاق پراتيك(قوانين مركز مهارتهاي باليني پرستاري 

  .لذا رعايت قوانين حرفه اي الزامي است. ي تجسمي از محيط بيمارستان استپراتيك پرستار اتاق -1

  .برنامه كالس و ساعات تمرين مهارتهاي پرستاري در تابلوي اعالنات نصب مي شود  -2

ـ    . حضور دانشجويان در كليه كالسها و ساعات تدريس ضروري است  -3   د مجـاز  سعي كنيد به هيچ وجه غيبت نداشته باشـيد، غيبـت حتـي در ح

  .در صورت لزوم غيبت به هر دليل استاد مربوطه، مدير گروه يا آموزش دانشكده را قبالً مطلع نمائيد. مي بايست جبران شود

  .استفاده از يونيفرم تعيين شده ضروري است  -4

سـت بـا دقـت بـه مراحـل و      دانشجو موظـف ا . در كالس هاي عملي مبحث درس توسط استاد مربوطه بر روي ماكت نمايش داده مي شود -5 

چگونگي انجام تكنيك توجه كند ساعاتي نيز براي تمرين تكنيك ها در نظر گرفته شده كه دانشجو با حضـور اسـتاد مهارتهـاي آموختـه شـده را      

  .تمرين مي كند

  .رعايت ادب، صبر و دقت در كالس عملي مهارتهاي پرستاري ضروري است -6

  .در صورت تخريب وسايل دانشجو ملزم به تهيه آن خواهد بود. آنها كوشا باشيددر حفظ وسايل و تميز نگه داشتن  -7

براي هر وسيله . دانشجويان پس از تدريس يا تمرين مهارتها به صورت نوبتي موظف به جمع آوري وسايل و مرتب كردن اتاق پراتيك هستند -8

  .جاي بخصوصي در نظر گرفته شده كه با اتيكت مشخص شده است



 ٨

  .پراتيك ممنوع استاتاق تن زيور آالت و ناخن بلند در داش -9

  .به هيچ وجه از تلفن همراه در كالس هاي عملي استفاده نفرماييد در صورت استفاده مطابق مقررات برخورد خواهد شد -10

  .نيدهرگونه فيلمبرداري در كالس عملي مهارتهاي پرستاري ممنوع است ، مي توانيد مطالب مهم را يادداشت ك -11

  . امتحان آسكي برگزار مي گرددامتحان عملي مهارتهاي پرستاري به شكل  -12

  .ضروري استو قيچي  داشتن خودكار در رنگهاي مختلف، مداد، پاك كن، ساعت ثانيه شمار  -13

اگر . آن مشخص مي شودعملي نمره هر قسمت با توجه به ضرايب  -براي دروس نظري. هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند -14

  .رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار شوند 10كمتر باشد هرچند نمره به  8نرسد يا يكي از آنها از  10معدل هر قسمت به 

  .توجه كنيد قبل از امتحان عملي مهارتهاي پرستاري ، تمرين كافي براي هر تكنيك داشته باشيد -15

   

  

  

  

  



 ٩

  :رزي قوانين كارآموزي و كارو

پس از كسب مهارتهاي نظري و عملي قسمتي از واحد هاي درسي خود را بر بالين بيمار به صورت كارآموزي  و پيراپزشكيدانشجويان پرستاري، 

ب رعايت نكات زير سب. لذا در اين دوره موظف به ارائه خدمات به طور مستقيم و با نظارت اساتيد به مددجويان هستند. و كارورزي مي گذرانند

  .ارتقاء مهارتهاي عملي و باليني دانشجويان خواهد شد

  .تأخير در حضور به منزله غيبت مي باشد. حضور در كارآموزي رأس ساعت مقرر طبق ساعات اعالم شده در برنامه است -1

در صورت غيبت موجه به هر . ساعات آن درس نبايد تجاوز كند در غير اين صورت نمره صفر منظور خواهد شد 1/0غيبت در كارآموزي از   -2

بوطه دليل الزم است قبالً استاد مربوطه، مدير گروه يا مسئول آموزش را مطلع فرمائيد، در غير اينصورت غيبت شما غير موجه تلقي و در درس مر

ستاد به ميزان يك يا دو برابر ساعت بايد مجدداً و با نظر ا 1/0ضمناً غيبت كارآموزي حتي بصورت موجه و به ميزان . نمره صفر منظور خواهد شد

  .جبران شود

  .استفاده از اتيكت شناسايي تأييد شده از سوي دانشكده و نصب آن روي لباس الزامي است -3

استفاده از دمپايي و كفش جلو باز يـا كتـاني   . استفاده از كفش ساده با پاشنه راحت و كوتاه بدون صدا، تميز و با رنگهاي مجاز ضروري است  -4

  .ز نمي باشدمجا

  .استفاده از هر گونه زيور آالت، آرايش و جويدن آدامس در كارآموزي ممنوع است -5

  .استفاده از تلفن همراه ممنوع است -6

  .دانشجو موظف به رعايت اخالق و رفتار مناسب مطابق شئونات اسالمي و اجتماعي در محيط بيمارستان ميباشد -7



 ١٠

   

  :مقررات امتحانات نظري و عملي 

همزمان با انتخاب واحد در هر نيمسال برنامه پيشنهادي امتحانات از سـوي اداره آمـوزش اعـالم مـي گـردد كـه در سـايت دانشـگاه بـه نشـاني           

www.jums.ac.ir قابل دسترسي است.  

يك مـاه بعـد از حـذف و    ( ز در صورت نياز به تغيير در برنامه امتحاني اعالم شده نماينده كالس موظف است پيشنهادات مربوطه را در مدت مجا

  . الزم است دانشجويان موارد ذيل را مد نظر قرار دهند . به آموزش دانشكده اعالم نمايد ) اضافه 

  . به ساعت و محل برگزاري امتحان به دقت توجه كنيد -1

  .ج از جلسه امتحان مي شودداشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع و در صورت مشاهده به منزله تقلب محسوب شده سبب اخرا -2

نصب شده است توجـه نمـوده و روي صـندلي مربـوط بـه خـود        سالنبراي ورود به هر جلسه امتحان به شماره صندلي خود كه روي درب   -3

  .بنشينيد

  .همراه داشتن خودكار ، كارت دانشجويي يا كارت كارآموزي براي ورود به جلسه الزامي است -4

  .ونه كتاب، جزوه يا دست نوشته در جلسه امتحان جداً خودداري فرمائيداز همراه داشتن هر گ -5

  .انضباط و سكوت را در جلسات امتحان و در راهرو هاي دانشكده در زمان امتحان رعايت فرمائيد -6

 
 


