آيييًبهِ اجرايي "پَشش هٌبست ٍ اخالق حرفِ اي" داًشجَيبى داًشگبُ علَم پسشكي شيراز در هحيط ّبي آهَزشي
هقذهِ:
تيگواى دس ّش وـَسي اص جولِ وـَس ػضيض ها ايشاى ،هؼياسّاي لاًًَي ،ؿشػي ٍ ػشفي ٍيظُ اي ٍجَد داسد ٍ ػاصهاى ّا ٍ دػتگاُّاي
هتثَع تشاي پيـثشد اّذاف خَيؾ الصم اػت ضَاتط ٍ همشسات دسٍى عاصهاًي خاصي سا تٌظين ٍ تِ هشحلِ ي اجشا دسآٍسًذ.
يىي اص هَاسدي وِ دس ّوِ وـَسّا ،هَسد ػٌايت ٍي

طُ ٍ تاتغ همشسات خاصي اػتً ،حَُ

ي پَؿؾ داًـجَياى دس هحيط ّاي

آهَصؿي اػت.
دس جاهؼِ ها وِ لَاًيي آى ،تشگشفتِ اص ديي هثيي اػالم ٍ ق سآى اػت ٍ ػشف ٍ آداب هلي ٍ هزّثي ها ًيض داساي پايِ ّاي هؼتحىوي
اػت ،جٍؿؾ ظاّشي افشاد تِ خصَف دس هحيط

ّاي آهَصؿي اص اسصؽ ٍ اّويت لاتل تَجْي

تشخَسداس اػت ٍ سػايت آى دس

هحيطّاي آهَصؿي ،اص يه ػَ تياى گش احتشام گزاؿتي تِ لَاًيي ٍ همشسات هلي ٍ هزّثي ٍ ايجاد فضايي آسام ٍ هٌاػة هي تاؿذ ٍ اص
ػَيي ًيض تِ اسايِ تصَيشي هثثت اص اخالق حشفِ اي هٌجش هي گشدد.
تٌاتشايي تشاي فشاّن ًوَ دى هحيطي آسام ٍ ّواٌّگ تا آسهاى ّاي ػلوي ٍ اػتما دي دس داًـگاُ ،تشاػاع آييي ًاهِ ي ٍصاستي ٍ صَرت

جلسِي هصَة ّ 87/6/7يأت رئيسِ ي داًشگبُ آييي ىامُ ي "پَؿؾ هٌاػة " ٍ "اخالق حشفِ اي" داًـجَياى داًـگاُ ع لَم
پضؿىي ؿيشاص تِ ؿشح ريل الصماالجشا هيتاؿذ.
فصل اٍل :كليبت
داًـجَياى دس تواهي هحيط ّاي آهَصؿي  ،پظٍّـي ،فضاّاي داًـگاّي،

(پشديغ داًـگاُ ّا ،داًـىذُّا ،ػالي وٌفشاًغ ،

وتاتخاًِ ،ػلف عسٍيغ  ،وافي ؿاج  ،هحيط ّاي خَاتگاّي ) هشاوض تحميماتي ،پظٍّـىذُ ّا ،هحيطّاي فشٌّگيٍ ،سصؿي ،تفشيحي،
هىاىّاي اسدٍيي ٍ وليِ تجوؼات داًـجَيي ٍ اتؼتِ ٍ غيش

ٍاتؼتِ تِ داًـگاُ وِ تحت ػٌَاى داًـجَ  ،ؿشوت داسًذ ،هـوَل

لَاًيي آيييًاهِ ٍ ؿيًَُاهِ سفتاس ٍ پَؿؾ حشفِ اي داًـجَياى داًـگاُ ّا ٍ داًـىذُّاي ػلَم پضؿىي وـَس هي گشدًذ.
فصل دٍم :پَشش هٌبست
پَؿؾ داًـجَياى دختش ٍ پؼشٌّ ،گام ٍسٍد تِ داًـىذُ ّا ٍ ػايش هحيط ّاي داًـگاّي ٍ داًـجَيي تايذ داساي ٍيظگي ّاي صيش
تاؿذ:
 -1لثاع داًؾجَياى پؼش تايذ ػادُ ٍ هتؼاسف تَدُ ٍ ؿاهل  :پيشاّي ٍ ؿلَاس هشتة ٍ هٌاػة تاؿذ  ،اص پيشاّي ٍ ؿلَاس تٌگ ٍ
چؼثاى ،وَتاُ ٍ دس اًذاصُ غيش هؼوَل ًثايذ اػتفادُ ؿَد  .تلٌذي ٍ ػثه لثاع تايذ هتٌاػة تا فيضيه تذى تاؿذ .
 -2داًـجَياى پؼش اص پيشاّي ٍ ؿلَاس تا طشح ّا ٍ سًگّاي غيشهتؼاسف ٍ تٌذ ًثايذ اػتفادُ ًوايٌذ .
 -3لثاع داًـجَياى دختش ؿاهل هاًتَ هٌاػة تا تلٌذي تا صاًَ ٍ ؿلَاس هشتة ٍ هٌاػة تاؿذ  .اص هاًتَ ٍ ؿلَاس چؼثاى ،وَتاُ ٍ ،دس
اًذاصُ غيشهؼوَل ًثايذ اػتفادُ ؿَد  .تلٌذي ٍ ػثه لثاع تايذ هتٌاػة تا فيضيه تذى تاؿذ .
 -4داًـجَياى دختش اص هاًتَ ٍ ؿلَاس تا طشح ّا ٍ سًگّاي غيش هتؼاسف ٍ تٌذ ًثايد اػتفادُ ًوايٌذ .
 -5دووِّاي هاًتَ ٍ پيشاّي تايذ هتػاسف ٍ دس توام هذت حضَس دس هحيطّاي آهَصؿي تِ طَس واهل تؼتِ تاؿذ.
 -6اص تي ؿشت ،لثاع ٍسصؿي ٍ لثاػْاي حاٍي تصاٍيش ٍ ًَؿتِ

ّاي ًاهٌاػة تا ػشف خَدداسي گشدد  ( .اص تي ؿشت ٍ لثاع ّاي

ٍسصؿي صشفاً دس اهاوي ٍسصؿي اػتفادُ ؿَد).
ب طَسي وِ حذالل ؿاًِ ّا سا پَؿؾ دّذ ٍ حجاب اػالهي هٌاػة تا ضَاتط
 -7دختشاى داًـجَ ،اص همٌؼِ ّاي تلٌذ اػتفادُ وٌٌذ ُ
ؿشػي سا سػايت ًوايٌذ .پَؿاًذى واهل هَ هَسد تاويذ اػت.

 -8پَؿيذى جَساب الضاهي تَدُ ٍ اص سًگ ٍ طشح هتٌاػة تشخَسد اس تاؿذ.
 -9وفؾّا تايذ ،ساحت ،پٌجِ پْي ،تويض ٍ داساي سًگ هالين ٍ هتؼاسف تاؿذ

 .اػتفادُ اص صٌذل ٍ وفـْاي پاؿٌِ داس غيش هؼوَل

هجاص ًويتاؿذ.
 -10اص تِ واس تشدى صيَس آالت هاًٌذ دػت تٌذ ،گشدى تٌذ ،الٌگَ ،اًگـتشي طال (تِ جض حلمِ ي اصدٍاج ) ٍ ػطشّاي تٌذ ٍ حؼاػيت ص ا
تايذ خَدداسي ؿَد.
ً -11اخيّا تايذ وَتاُ ،تويض ٍ تذٍى الن تاؿذ .اػتفادُ اص ًاخيّاي هصٌَػي ٍ ًاخي تلٌذ جايض ًوي تاؿذ.
 -12داًؾجَياى پؼش ًثايذ هَّاي خَد سا ب لٌذتش اص حذ هؼوَل ًگاُ داسًذ  ( .اػتفادُ اص هذلّاي هَ ٍ سيؾ غيشهتؼاسف هوٌَع
هيتاؿذ).
فصل سَم :الساهبت كلي داًشجَيبى
 -1اػتؼوال اًَاع دخاًيات دس هحيط ّاي آهَصؿي ٍ تاليٌي اويذاً هوٌَع اػت .
 -2دس صهاى حضَس دس والع ّاي دسع ،ػالي ّاي وٌفشاًغ ٍ وتاتخاًِ ّا ،تلفي ّاي ّوشاُ تايذ خاهَؽ تاؿٌذ ٍ دس هَالغ ديگش ًيض
جض دس هَاسد خيلي ضشٍسي ًثايذ تلفي ّاي ّوشاُ سا سٍؿي وشد.
 -3اص جَيذى آداهغ دس والعّاي دسع ،ػاليّاي وٌفشاًغ ٍ دس حضَس اػاتيذ تايذ خَدداسي گشدد .
 -4اعتفادُ اص ّش ًَع ًواد فشق ٍ گشٍُ ّاي هختلف هوٌَع هي تاؿذ.
 -5اػتفادُ اص ّش ًَع لَاصم آسايؾ هجاص ًوي تاؿذ.
 -6تِ ّوشاُ داؿتي واست داًـجَيي دس وليِ ػاػات حضَس دس داًـىذُ الضاهي هيتاؿذ.
 -7سػايت ادب ًفغ ٍ اخالق حشفِ اي تِ ٍيظُ فشٍتٌي ٍ تشخَسد هٌاػة تا ّوىاساى ضشٍسي ٍ ػتَدًي اػت .
فصل چْبرمً :ظبرت ثر اجرا ٍ پيگيري هَارد تخلف از آيييًبهِ
ً -1ظاست تش سػايت اصَل ايي آييي ًاهِ دس داًـىذُ ّا تش ػْذُ سئيغ  ،هؼاًٍت آهَصؿي  ،هؼاًٍت فشٌّگي داًـجَيي ٍ حشاػت
داًـىذُ هشتَطِ هيتاؿذ.
 -2تِ افشادي وِ اخالق حشفِ اي ٍ هَاد ايي آييي ًاهِ سا سػايت ًىٌٌذ ،تزوشات الصم اسائِ ٍ دس صَست اصشاس تش تىشاس تخلف طثك
دػتَسالؼول هصَب داًـگاُ تِ هشاجغ ريستط هؼشفي خَاٌّذ ؿذ .

ايٌجبًت  ....................................................فرزىد  ...................................داًشجَي رشتِ

 ...........................ثب شوبرُ داًشجَيي

 ٍ ...............................................كذ هلي ٍ ...............................................رٍدي سبل  ...............كليِ هَارد فَق را ثِ دقت هطبلعِ ًوَدُ ٍ
هتعْذ هي گردم كِ ّوِ هَارد را دقيقب هراعبت ًوبين ،در غير ايي صَرت هسئَليت
ايٌجبًت خَاّذ ثَد.

اهضبء داًشجَ
تبريخ:

ّرگًَِ ثرخَردي از طرف هقبهبت داًشگبُ ثرعْذُ

