
 بسمه تعالي

و خدمات بهداشتي درماني تهران  دانشگاه علوم پزشكي

 دانشكده پرستاري ومامايي

و شئون دانشجويي،اخالق مباني  الزامات حرفه اي

 منشور اخالقي

،ما دانشجويان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران ، دانشكده پرستاري بعنوان آينده سازان ايران اسالمي

و كمـال  و تقوي را به مثابه دوبال براي پرواز به سوي قلـه هـاي موفقيـت ، علم با اعتقاد به خداوند متعال

و تعالي كشور عزيز اسالمي مان به كار  ، پيشرفت و تالش مضاعف خود را در جهت نيل به استقالل دانسته

. مي بنديم 

و براين باوريم و كه دانشگاه محيطي بالنده براي كسب علـم و حفـظ روحيـه جسـتجوگري فضـيلت اسـت

و پرورش مهارتهاي علمي را ، افزايش آموخته ها .از مسئوليت هاي خطير خود مي دانيم حقيقت طلبي

و مقررات مطـابق بـا شـان ، به كليه اصول و تعهد خود در قبال دانشگاه و منزلـت جامعـه با درك رسالت

، پايبند جا دانشگاهي و و برحفظ قداست و دانشگاه اصرار مي ورزيم بوده . يگاه رفيع دانش

؛عمت در محيط دانشگاه از پوشش و ارف و برگرفتـه از فرهنگـي اسـالمي ، تـوام بـا وقـار و مناسب آراسته

و باهم ، از محـيط مقـدسدلاجتماعي سرزمينمان استفاده نموده و سـرزندگي ، وحدت وروحيه نشـاط ي

و استحاله فرهنگي دفاع خواهيم كرد دانشگاه در برابر هرگونه ازخودبيگانگ .ي

:انتظارات از دانشجويان در طي سالهاي تحصيلي

با توجه به اينكه تحصيل در رشته هاي پرستاري ومامايي بيش از ساير رشته ها نيازمند ارتباطات مستقيم انساني

اس، است ، اعالرعايت مقررات اخالقي ضمن حفظ ارزشهاي انساني ايتمي سبب تقويت و پرستار5كد(بار حرفه

شد)ارائه خدمات باليني :، لذا دانشجويان در طول تحصيل مي بايست خواهد

و ادب-1 و اخالق رعايت احترام ، دانشـ، فروتني و بيمارسـتان،كدر برخورد بـا اسـاتيد، كاركنـان دانشـگاه ده

و ساير دانشجويان را درهر شرايطي مد نظر قر .ار دهندبيماران وهمراهان آنان

)ارائه خدمات بالينيو پرستار5و2كد(
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، سرلوحه كارخويش-2 و استانداردهاي مراقبت و اخالق نيكو را دركنار رعايت مسائل علمي  مهرباني

بي. قراردهند و مهرورزي به بندگان خدا هستندزيرا مراقبين از .مار مظهر عطوفت

)ارائه خدمات بالينيو پرستار5و2كد(

و پسر بايد در چارچوب موازين شرعي-3 و هرگونه روابـط غيـر ضـروريازو بوده ارتباط دانشجويان دختر

و پسر در فضاي دانشگاه به صورت غير متعارف پرهيز شود . اختالط دانشجويان دختر

ايواخالق–4 و( در كـالس هـاي درس را شئون حرفه ، نشسـتن )نحـوه سـخن گفـتن سـاير محيطهـايو....

.رعايت نمايند متناسب با شان يك فرد دانشگاهي آموزشي

بـه موقـع سـركالس هـاي آموزشـي،رعايت نمايند دركليه محيطهاي آموزشي دانشكده را نظم وانضباط-5

. استاد در كالس باشند حاضر شده وآماده حضور

و-6 ، توجه به ساعت دقيق برگـزاري كالسـها و تغييرات آن و عملي با توجه به نصب برنامه كالسهاي نظري

و به موقع ضرروي است  .ورود به كالس بعداز حضور اساتيد بي نظمي تلقي مي گردد لذا؛ حضور منظم

7-، استاد مجاز خواهـد بودكـه دانشـجو را ملـزم بـه تـرك درصورت مشاهده هريك از رفتارهاي منع شده

. محيط آموزشي نمايد 

و حرفه اي باشد لذا دانشجويان موظفند در محيط–8 و لباس دانشجو مي بايست مطابق با شئون اخالقي ظاهر

و بيمارستان هاي تابعه و دانشكده و اعالم شده متعارف از پوشش؛ دانشگاه . استفاده نمايند پذيرفته

و كوتاه يا پوشيدن لباس آستين كوتاه براي آقايان مجاز نمي باشد( ، استفاده از لباسهاي تنگ .)هرگونه آرايش

 Silentدرصورت ضرورت بـه همـراه داشـتن درحـال(استفاده از تلفن همراه دركالسها ممنوع مي باشد–9

آ همچنين) قرار گيرد صالپخش موسيقي از .مي باشد آموزشي ممنوع وتي در كليه محيطهايت

و آشاميدن- 10 .، جويدن آدامس در كالسهاي درسي مجاز نمي باشد خوردن

و مبارزه با دخانيات13طبق ماده( استعمال دخانيات- 11 و) قانون جامع كشوري كنترل ، خوابگاه در كالس ها

. نمي باشدمجاز كدهمحيط هاي عمومي دانش

به- 12 و گروه ها مجاز استفاده از امكانات دانشگاه جهت انجام فعاليت هاي سياسي . نمي باشدنفع احزاب

و بخشهاي باليني از يونيفرم تعيين شده استفاده شود،در كالسهاي عملي– 13 . آزمايشگاه

و مركز مهارتهاي بـالي_ 14 تحويـل وسـايل بـه مسـئولين؛) Skill lab(ني استفاده صحيح از وسايل آزمايشگاه

. وظايف دانشجويان مي باشدءآزمايشگاه جز

و سپس آزمايشگاه يا مركز مهارتهاي بـاليني_ 15 دانشجو بايد پس از انجام هركارعملي محيط را مرتب كرده

)Skill lab (را ترك كند .

حر؛ استتجسمي از محيط بيمارستان،) Skill lab(مركز مهارتهاي باليني– 16 فـه اي در لذا رعايـت قـوانين

. اين فضاها الزامي است 
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، مقنعـه( دانشجويان هنگام حضور در بيمارستان ملزم به پوشـيدن يـونيفرم_ 17 ، شـلوار ) روپـوش

. مخصوص مي باشند

و مركز مهارتهاي باليني شامل_ 18 : مشخصات يونيفرم دانشجويان در محيط هاي باليني

: پرستاري

، شلوار: خانمها و گشاد اي روپوش سفيد بلند وزير زانو ، مقنعـه سـرمه و كفـش پارچه اي سـرمه اي

( آقايان_) طبي مشكي سروپوش: و شلوار پارچه اي و كفش طبي سفيد ) مشكي رمه اي

: مامايي

و كفش طبي مشكي ، ، مقنعه مشكي ؛ شلوار پارچه اي مشكي و گشاد  روپوش سفيد بلند

مي– 19 و امكانـات موجـود در رودكـه از دانشجو انتظار فضـاهاي آموزشـي درحفـظ كليـه وسـايل

؛ و جـايگزين نمـ بديهي است دانشكده كوشا باشد ودن درصورت تخريب وسايل دانشجو ملزم به تهيه

. آن خواهد بود

و تعهـد حرفـه اي،6كـد(. توجه به محرمانه بودن اطالعات بيماران ضروري مـي باشـد-20 پرسـتار

)پرستار وارائه خدمات باليني13كد

و اخال مباني اميد است كه كليه دانشجويان گرامي در رعايت و الزامات حرفه اي دانشـجويي شـئونق

و همكاري الزم را مبذ ؛ بديهي است در صورت عدم رعايت موارد مذكوردقت نظر  پـس ول فرمايند

و در نهايت دانشـجو از ؛ يكبار تذكر كتبي در پرونده دانشجو درج خواهد شد سه نوبت تذكر شفاهي

. به كميته انضباطي معرفي خواهد گرديد 

و ماماييهي ئت رئيسه دانشكده پرستاري
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