
  

 

 

 

 



  

 بسمه تعالی

 : السالم قال على عليه 

 كُلُّ وِعاءٍ يَضيقُ بِما جُعِلَ فيهِ إِالّ وِعاءُ العِلمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ؛

شود مگر ظرف دانش كه با حتصيل علوم، فضاى آن  تر مى فضاى هر ظرفى در اثر حمتواى خود تنگ

 گردد. بازتر مى

گاه،ورود   با همراه آموزی علم و رفهنگ رتویج و خالقیت جوشش ربای رشوعی. است معرفت و علم کسب ربای جدید بصیرتی آغاز هب دانش
گاه میهن زعزیمان رمهون تالش اصحاب علم و دیگران و خود تکریم رسالت جهت رد اخالقیات .اقتدار و افتخار رغور آمیز اریان اسالمی و اعتالی جای

گاه هب عنوان نهاد رفیع رفهنگی،  رد راستای فتح قله دانش است هک اهی رفیع علم، فناوری و توسعه رفهنگی و اجتماعی این رمز و بوم گام ربداشته و دانش
 .آموزشی و کانون تفکر و جوشش فکری رد جامعه، نقش بی بدیلی رد کشور دارد

و رضورت دنیای ارموز و رفدا مجهز شدن هب صالح علم و تقوا و دانش و بصیرت است هک اهی انقالب اسالمی  وظیفه همه ما مبتنی رب مکتب اسالم و آرمان
  امید است رد ساهی سار رهنموداهی مقام عظمای والیت توفیقات بیشتری حاصل و شاهد گسترش بیداری اسالمی رد جهان باشیم

اسالمی با بهره گیری از رفهنگ انب علوی گام اهی ارزشمندی را رد  اریان زعزیمان کشور از ای نقطه ره رد رگامی دانشجویان و اساتید است امید 
گاهی  گاه را هب جامعه دانش و دانشجویان جهت دستیابی هب اهداف علمی، رفهنگی و اجتماعی ربدارند.اینجانب آغاز سال تحصیلی و رشوع دلنشین ردس و دانش

گاه هب وژیه دانشجویان جدید الورود، صمیماهن  گان از ردگاه خداوند متعال، دستیابی هب دمارج عالی علمی، دینی و اخالقی، توام با زعزی دانش تبریک گفته و ربای هم
                                                        موفقیت، بهروزی و سعادت را از ردگاه خداوند متعال خوااهنم.

 ریاست دانشکده رپستاری

 



  

  هدانشکد  با آشنایی
اولین دوره دانشجوی پرستتاری وتودرا در مع تا شارسیاست       7711تأسیس و در مهرماه  7711دانشکده پرستاری ساوه در سال 

ای نستبتا  مرتعتا و    پیوسته جذب نمود . محل اسبق دانشکده در ضلا غرب  میدان فلس ین در جیوب غرب  سهر ستاوه در محوهته  

شه پس از تغییرات شاربری الزم اشیون بعیوان ووابگاه وتواهران شتو ر متورد استتعاده      هکتار احداث گردید 7/2درمساحت  بالغ بر 

 میباسد.

نیز با شسب مجوز رسته های اتاق عمل و مامای  ناپیوسته از  7737در رسته پرستاری و از سال  7711این واحد آموزس  از سال     

 انشتتتتتجو نمتتتتتود.هریتتتتتق شیکتتتتتور سراستتتتتری مراشتتتتتز آموزستتتتت  دولتتتتتت   ا تتتتتدام بتتتتته پتتتتتذیر  د 

بته دانشتکده علتوم    27/2/32بر اساس حکم وزیر محترم بهداست   درمان و آمو  پزسک   دانشکده پرستاری ساوه در تاریخ   

پزسک  و ودمات بهداست  درمان  ساوه ارتعا یافت.با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و الزام تغییر مکتان دانشتکده بته محتل     

 به سهرصیعت  شاوه تغییر پیدا شرد .7731دانشکده از سال بزرگتر و میاسب تر  مکان 

بر اساس رای صادره سورای گستر  دانشتگاه هتای علتوم پزستک  بتا راه انتدازی سته رستته تحدتیل  جدیتد شارسیاست               

عمل  پزسک  ساوه موافعت به علوم دانشکده در پزسک  فوریتهای شاردان  و هوسبری پیوسته شارسیاس  و محیط بهداست پیوسته

 نیز این سه رسته به سایر رسته ها در این دانشکده افزوده سد . 7732آمد و از سال 

سیاست   بری بهداست محیط بهداستت عموم  شار رسته شارسیاس  پرستاری  اتاق عمل هوس 71در حال حاضر این دانشکده در   

 ای مدارک پزسک  پذیرای دانشجو میباسد. ناپیوسته مامای  و رسته شاردان  فوریتهای پزسک   سالمت دهان بهداست حرفه

دانشجویان پذیرفته سده از شلیه امکانات در نظر گرفته سده جهت دانشگاههای دولت  نظیتر شتاباانته  ستالن اجتماعتات  ستل       

جتود  با توجه به امکانات مو و توان حد در…سرویس  سایت شامپیوتر   ووابگاه دانشجوی   سرویس ایاب و ذهاب سهری  اردوها و

 نمایید. استعاده م 

 تعداد واحدهای درس  در نظر گرفته سده جهت رسته های تحدیل   م ابق با مدوبات ستاد انعالب فرهیگ  و بر هبق 

 عمل  و شارآموزی وود را با استعاده  تدوین سده و دانشجویان اشثریت واحدهای ورهتعویم آموزس  مدون جهت هر د

 همچیین برو  از دوره های شارآموزی تادد  را در استانهای همجوار م  گذرانید. از امکانات محل  در سهر ساوه و

 



 

 آشنایی با رشته ها

 رشته پرستاری

رسته ای مستعل و ساوه ای از علوم پزسک  است شه دانش آمووتگان آن به عیوان عضوی از تیم بهداست در عرصه های ماتل  

  آموزس    پژوهش    مشاوره ای   پیشتگیری   متدیریت  و حمتایت    مرا بتت هتای درمتان  و        مربوط به ارائه ودمات بهداست 

 .توانباش  م  پردازند . این رسته دارای دوره های شارسیاس   شارسیاس  ارسد و دشترا م  باسد

 :شته پرستاریررسالت 

آمدی است   شه با شسب توانائ  های حرفه ای و بهتره  رسالت در مع ا شارسیاس  تربیت نیروی انسان  آگاه   متعهد   وبره و شار

میدی از دانش روز ودمات مورد نیاز بهداست    مرا بت  و توانباش  معرون به صرفه را در باالترین س ح استاندارد جهت تامین   

 .رستاری میسر م  باسدحعظ و ارتعاء س ح سالمت جامعه بتواند ارائه دهد. این مهم از هریق آموز    پژوهش و توسعه دانش پ

 اتاق عمل 

رسته شارسیاس  پیوسته اتاق عمل ساوه ای از علوم پزسک  است شه ه  این دوره دانشتجویان بتا اصتول جدیتد اتتاق عمتل و       

تکیولوژی های نوین جراح  در جراح  های تادد  و فوق تادد  آسیا سده و مرا بت و شمک به اداره بیمار را  بتل و حتین و   

آموزند . دانش آمووتگان این رسته عضوی از تیم بهداست  درمان  وواهید بود شه به عیوان باشت  از تتیم جراحت     بعد عمل م  

برای شمک به اجرای یک عمل جراح  با نتایج م لوب در باشهای اتاق عمل بیمارستان باشتهای مداولته تشایدت  درمتان  و     

 . مراشز مرا بت  سیار ایعای نعش م  نمایید

 :ته اتاق عملرش رسالت - 4 

رسالت آموز  رسته اتاق عمل در مع ا شارسیاس  پیوسته تربیت نیروی انستان  آگتاه   متعهتد و شارآمتد استت شته بتا شستب         

توانائیهای حرفه ای در اتاق عمل و بهره میدی از دانش و یتکیولوژی روز ودمات مورد نیاز مرا بت  و آتموزس  معرون به صترفه را  

ستاندارد جهت تعمیم   حعظ و ارتعاء س ح سالمت بیمار و جامعه ارائه دهید . این امر از هریق توسعه دانتش    در باالترین س ح ا

آموز  و پژوهش در رسته شارسیاس  اتاق عمل میسر م  باسد . با تربیت این نیروها مرا بت م لوب و ا ر باتش از بیمتاران در   

یهای تادد  و انواع اسکوپ  ها   شیترل و پیشگیری از ععونتهای بیمارستان  مراحل  بل   حین و بعد از عمل به ودوص در جراح

   ایجاد سرایط میاسب روح  برای بیماران و نگهداری میاسب از دستگاهها و تجهیزات پزسک  معدور وواهد بود.

 مامایی 

     مرا بتت   آموزست    ای مشتاوره   از نعتش   اعم  ای بسیار گسترده  های نعش  شه  است  پزسک   علوم  های از زیر مجموعه  یک  مامای 

  دوران  بهداست  در زمییه  دوتران  به  وآموز   با مادر و شودک  نعشها در ارتباط  این  تمام   دارد. البته  و تحعیعات     درمانگری حمایت 

بتا    شته   هوری  . به است  مامای   و ودمات  آموز   یهمتعهد در زمی  شارسیاسان  تربیت  مامای   رسته  پردازد. هدف م   و بعد از آن  بلوغ

  استالم    جامعته   و شودشتان   متادران   سالمت  تأمین  جهت  و مامای   بهداست   گسترده  ودمات  ارائه  بتوانید به  الزم  و مهارت  شارآی 

 بپردازند.  ایران

 



  

 رسالت گروه مامایی

تعویتت    متادص در حی ه بهداست  درمان  آموز  )هیأت علم ( و متدیریت وتدمات بهداستت  و   تعلیم و تربیت ماماهای متعهد و 

سیاوت نیازهای بهداست  درمان  مادران  همراه با  نگر  و انگیز  دانشجویان در جهت ارائه ودمات با شیعیت م لوب به مددجویان

ن راستا و نیز بازوورد میاسب جهت بهییه سازی سیستم آموزست   و شودشان جامعه و بازنگری مداوم برنامه های آموزس  مامای  در ای

توستعه توانتای  هتای اعضتاء هیتأت علمت          ارتعاء و بهبود شیعیت آموز  و ارزستیاب  دانشتجویان و توجته ویتژه بته       در ششور و

ر جهتت توانمیدستازی دانتش    متیاسب با تحوالت علم  رسته و استانداردهای مل  و جهان  و ارتعاء ارتباهات بین رستته ای د   گروه

 آمووتگان و آموز  دانشجویان سایر رسته های علوم پزسک  و حت  غیر علوم پزسک 

 هوشبری رشته 

های پیراپزسک ( است و هدف آن تربیت نیروی انستان  شارآمتدی     های آموز  عال  )از ساوه دوره شارسیاس  هوسبری یک  از دوره

ید به عیوان دستیار یک متادص بیهوس  زیر نظر وی در یک باش اتاق عمل انجام وظیعه نمایید. نعر از آنها بتوان 2یا  7است شه هر 

التحدیالن شارسیاس  بیهوس  در مع ا شارسیاس  ارسد در رسته های پرستاری   آناتوم    فیزیولوژی و دیگر زیر  ادامه تحدیل فارغ

ذیرفته سدن در هر یک از رسته های شارسیاس  ارسد متذشور   ستر    ساوه های علوم پزسک  امکان پذیر وواهد بود شه در صورت پ

 وظای  فرد تغییر یافته و از رسته هوسبری وارج م  گردد )ادامه تحدیل در این رسته تا دشترای بیهوست  امکتان پتذیر نمت  باستد     

ر یادگیری فعاالنته  نتوآوری   شستب    با توجه به توسعه و گستر  دامیه علوم مربوط به بیهوس   رسته شارسیاس  هوسبری با تاشید ب

 .اهالعتتتات و مهتتتارت هتتتای بتتتالیی  جدیتتتد و مرا بتتتت از بیمتتتاران بتتته م لتتتوبترین ستتتکل ممکتتتن تاستتتیس ستتتد     

های پیراپزسک ( است شه دانشجویان ه  دوره آموزس  با اصتول جدیتد   روستها       های آموز  عال  )از ساوه این دوره یک  از دوره

اده در مرا بت از بیمار بیهو  در اعمال جراح  عموم    تادد  و همچیین باشهای مرا بت های ویژه تجهیزات و وسایل مورد استع

 .اورژانسها آسیا سده و نحوه مرا بت از بیماران در مراحل ماتل  بیهوس  را به صورت نظری و عمل  فرا م  گیرند و

 رشته فوریتهای پزشکی

برنامه های آموزس  گروه پزسک  م  باسد . دانش امووتگتان ایتن مع تا بته عیتوان      مع ا شاردان  رسته فوریتهای پزسک  یک  از 

عضوی از تیم سالمت ارئه ودمات و امداد رسان  به بیماران و مددومین را در مرحله پیش بیمارستان  به عهده داسته و گستتره ایتن   

مع ا تحدیل  این رسته است شته برنامته آن بتر استاس      ودمات آحاد جامعه را در بر میگیرد . دوره شاردان  فوریتهای پزسک  اولین

ضوابط علم  و ارزسهای اسالم  تهیه و تدوین گردیده است . آموز  فوریتهای پزسک  در س ح شاردان  زمییه نیاز تربیتت تکیسین 

ان عضوی از تیم ستالمت  های حرفه ای است شه با بهره گیری از آورین اهالعات علم  با دانش و مهارت وود وواهید توانست به عیو

 . نون  ارائه نماییداودمات مورد نیاز جامعه را با لحاظ شلیه جوانب انسان    اوال     سرع  و  

 :فوریتهای پزشکی رسالت

تعلیم و تربیت نیروی انسان  مجرب و شارآمد و متعهد به ارسهای اسالم  و انسان  از اجزاء رسالت آموز  رسته فوریتهتای پزستک    

م  ردد . فارغ التحدیالن این رسته با شسب دانش و مهارت های الزم و می بق بتر نیازهتای جامعته و همگتام بتا بتاالترین       محسوب 

استاندارها  ادر وواهید بود امدادرسان  و ودمات مرا بت  پیش بیمارستان  را به بیماران و مددومین در حدا ل زمان ممکن و با شیعیت 

 دهید .م لوب به آحاد جامعه ارائه 

 



 

 بهداشت محیط

رسته بهداست محیط ساوه ای از علوم بهداست  است شه دانش آمووتته آن   از هریتق سیاستای  عوامتل زیتان آور      :تعری  رسته

  اجرائ    نظتارت    ارزستیاب  متدیریت  وآموزست  برمبیتای معیارهتای        وآالییده محیط  با انجام فعالیتهای برنامه ریزی   هراح 

 .علم  ا رات مااهره آمیز آالییده ها را شیترل م  نمایدو یا از انتشار آنها در محیط زیست پیشگیری م  شید

 شته بهداشت محیط: رسالت

رسته بهداست محیط تشکیل م  گرددتابا توجه به ارز  های حاشم برجامعه و معررات    وانین  استتانداردهای موجتود وبراستاس    

تحوالت می عه ای و بین الملل  برنامه های آموزس  جوانان مستعد والیق ششور رادر این زمییه تاددت    دستاوردها  پیشرفت ها و

 ارائه نماید.

دانش آمووتگان این رسته افراد متعهد  متادص و شارآمدی هستید شه  ادرند سیاسای   پیشگیری و شیترل آالییده های محی   را 

موز  و اجرا در س ح م لوب  انجام داده و باعث ارتعاء فرهیگ بهداست محتیط و ست ح   از هریق برنامه ریزی هراح   مدیریت  آ

 سالمت جامعه سده و گام های مو ری در زمییه حعاظت از محیط زیست بردارند.

 

 کاردانی مدارک پزشکی

بهداستت   درمتانى    هتا  مراشتز   هدف تربیت افرادى است شه با عیوان تکیسین مدارک پزسکى بتوانید مدارک پزستکى بیمارستتان  

صورت عملى نگهدارى شیید. همچیین  ادر باسید آمارهاى  آموزسى را به میظور استعاده از آنها در امور آموزس   پژوهشى و درمانى به

 7 ریزى بهداست   درمانى و آموزسى تهیه شیید. هول دوره حداشثر معید  ارزنده و شاربرى را به نحوى متیاسب براى استعاده در برنامه

  شُدگذارى را در بیمارستتان  -آمار  -مدارک پزسکى  -هاى پذیر   توانید مسئولیت هر یک از  سمت التحدیالن مى سال است. فارغ

  :پذیرفته و امور زیر را انجام دهید

 بستن آن شار  به و بیمار پذیر  صحیح ٔآگاهى از نحوه 

 آموزس  و درمانى ست  بهدا از اعم مرشز یک هاى فعالیت ٔتهیه آمار معید از همه. 

 ها با استعاده از شتب مربوط باالوص المللى بیمارى بیدى بین پیاده شردن شامل هبعهICD. 

 

 



 واحدهای دانشکده با آشنایی

 آزمایشگاه علوم پایه دانشکده پرستاریواحد 

فراهم نمودن محیط میاسب جهت تدریس باش 

دانشجویان نظری واحدهای آزمایشگاه  و شارعمل  

محیط فیزیک :فضای آزمایشگاه دارای یک  .م  باسد

عدد سکوی یک هرفه رویه سیگ گرانیت مجهز به سل  های رومیزی  2هرفه و  2عدد سکوی 

 تجهیزات آب  برق  گاز و سییک سرامیک  متیاسب با فعالیتهای دانشجویان 

 .م  باسد

 

 مرکز مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی ساوه

مرشز مهارت هتای بتالیی  بتافراهم آوردن وستایل شمتک      

آموزس   معاییه فیزیک  و مدلها  فرصت  ایجاد میکیتد تتا   

دانشجویان پرستاری و مامای  در محی ت  آرام و میاستب   

مهارتهای تکییک  و ارتباه  را  بل از ورود به عرصه بالیی  

تجربه وال  از استرس و لذت باش بترای  فرگیرند.یادگیری مهارتها به دور از محیط های وا ع   یک 

 .دانشجویان است و آمادگ  الزم برای تجربه بالیی  در بیمارستان و جامعه را فراهم م  شید

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 واحد کامپیوتر و سایت

واحد فیاوری اهالعات دانشکده با هدف ارائه ودمات 

و سرویسهای رایانته ای بته اعضتای هیتات علمت       

شلیه امتور مترتبط بتا     دانشجویان و انجام شارمیان و 

رایانه و همچیین ارتعاء دانش رایانه و فرهیگ ستازی  

استعاده از رایانه در زمییه هتای ماتلت  راه انتدازی    

 ندب وراه اندازی سیستمهای شامپیوتری. سده است

  ندب سیستم عامل ها و نرم افزارهای جانب   آنتت   

ود در ویتتتروس و... بتتتر روی رایانتتته هتتتای موجتتت

واحد پشتیبان  سات افزاری و نرم افتزاری تمتام    

سیستم های موجود در دانشکده بررس  و رفا مشکالت سات افتزاری سیستتم هتا و دستتگاه هتای      

 جانب .

 کتابخانهواحد 

پژوهش  و آموزس  به شتاباانته  شته محتل نگهتداری میتابا ماتلت        با توجه به نیاز فعالیت های علم   

  شتاباانه مرشزی با هدف ارتعاء شم  و شیع  ارائه ودمات اهالع رسان  جهت استتعاده  اهالعات م  باسد 

سیاوت نیازهای اهالعتات  جامعته    اعضای هیات علم    دانشجویان و پژوهشگران تشکیل گردیده است .

شتاباانه با توجه به برنامه ها و رسته هتای آموزست    

ات دانشکده در معاها ماتل  تحدیل  و تهیه امکانت 

گزییش و انتاتاب میتابا    مورد نیتاز جهتت م العته   

ارتعاء شم  و شیعت    میاسب ازمیان میابا میتشر سده

سیاستای    میابا شتاباانه اعم از چاپ  و الکترونیک  

نیاز اهالعات  شتاربران و ارائته وتدمات استتعاده از     

گرد آوری شلیه میابا علم   میابا چاپ  و الکترونیک 

پزسک  و علوم وابستته و ارائته   معتبر در زمییه های 

ارائه آمتوز  هتا و راهیمتای      ودمات اهالع رسان 

جهت جستجوی اهالعات و بهره   های الزم شاربران

گیری هر چه بهتر از میتابا و بازیتاب  و استتعاده از    

 از جمله ودمات این واحد دانشگاه  میباسد. میابا اهالعات 

 

 



 

 

 آموزشی  خالصه آیین نامه  قوانین و مقررات

 واحد درسی:

 73ساعت   عمل  یا آزمایشگاه   71هر واحد درس   معدار یا میزان درس  است شه معاد آن به ترتیب به صورت نظری 

 ساعت م  باسد. 17ساعت   شارگاه  و شارآموزی یا عملیات میدان  و شارآموزی در عرصه 

 :سال تحصیلی

 است.  1هعته آموز  با رعایت معاد ماده  6هر دوره تابستان سامل هعته و  71مدت آموز  هر نیمسال تحدیل  سامل 

 : هول مدت امتحانات پایان نیمسال یا دوره تابستان  جروه مدت آموزس  محسوب نم  سود.7تبدره 

 .مدت مرود  تحدیل  جزو حداشثر مدت مجاز تحدیل دانشجو در هر دوره محسوب م  سود:  مرخصی تحصیلی

مرود  تحدیل  باید به صورت شتب    حدا ل دو هعته  بل از سروع نام نویس  هر نیمستال توستط   : تعاضای 43ماده 

 دانشجو به اداره آموز  دانشگاه تسلیم گردد.

 چیانچه تعاضای مرود  تحدیل  وارج از زمان معرر ارائه سود   تدمیم گیری بعهده سورای آموزس  دانشگاه است.

س از شسب نظر از دانشکده ذیربط  بل از اتمام مهلت نام نویس  موافعت یتا عتدم   اداره آموز  دانشگاه موظ  است پ

 موافعت با دروواست دانشجو را شتبا  به وی ابالغ نماید.

 انصراف از تحصیل:

دانشجوی  شه تمایل به اندراف از تحدیل داسته باسد باید دروواست اندراف وود را سادا  به اداره آموز  دانشگاه یا 

تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فعط برای یک بار حداشثر تا یک ماه  بل از پایان همان نیمسال تعاضتای   دانشکده

اندراف وود را پس بگیرد. پس از انعضای این مهلت حکم اندراف از تحدیل وی صادر م  سود و پس از آن حق ادامته  

 تحدیل در آن رسته را ندارند.

 



 

 تعداد واحدها:

واحد درس  و دانشجوی دوره سبانه حدا ل  21و حداشثر تا  72دوره روزانه در هر نیمسال تحدیل  حدا ل هر دانشجوی 

 واحد را باید انتااب شید. 71و حداشثر  71

باسد م  توانتد بتا نظتر استتاد راهیمتا و       71در صورت  شه میانگین شل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحدیل  حدا ل 

 واحد درس  را انتااب شید. 23ل بعد حداشثر تا موافعت دانشکده درنیمسا

 حضور و غیاب

 حضور در جلسات درس: 

 71/3حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزام  است و ساعات غیبت دانشتجو در هتر درس نظتری از    

نباید تجتاوز شیتد. در   مجموع ساعات آن درس  71/7و شاراموزی و شارآموزی در عرصه از  71/7 عمل  و آزمایشگاه  از 

 غیر اییدورت نمره دانشجو در ان درس صعر محسوب م  سود.

باسد ول  غیبت او با تشتایص ستورای    71درصورت  شه غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین سده در ماده 

وره روزانه در هر واحد برای د 72آموزس  دانشگاه موجه تشایص داده سود آن درس حذف م  سود. در این حال رعایت 

 نیمسال الزام  نیست. ول  نیمسال مذشور به عیوان یک نیمسال شامل جزو سیوات تحدیل  دانشجو محسوب م  سود.

 غیبت در امتحان :

غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به میزله گرفتن نمره صعر در امتحان آن درس است و غیبت موجته در امتحتان هتر    

گردد. تشایص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده سورای آموزست  دانشتگاه   درس موجب حذف آن درس م  

 است.



 

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو:

 برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری الزام  است.

در هر یک از م  باسد. دانشجوی  شه  72و شارآموزی در عرصه  71حدا ل نمره  بول  در هر درس نظری و آزمایشگاه  

دروس اجباری مردود سود  در اولین فرصت  ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات شلیه دروس اعم از  بول  و ردی 

 در شارنامه دانشجو  بت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین شل میظور م  سود.

م  تواند از جدول دروس اوتیاری در برنامه مدتوب    اگر دانشجوی  در یک درس اوتیاری مردود سود  به جای آن درس

درس دیگری را انتااب شید. با این حال نمرات شلیه دروس اعم از  بول  و ردی درشارنامه دانشتجو  بتت و در محاستبه    

 میانگین مربوط و میانگین شل میظور میشود.

عمل  شه یک درس محستوب مت  ستوند      –هر یک از دروس نظری و عمل  نمره مستعل دارند امام نمره دروس نظری 

 71معدل دو  سمت نظری و عمل  و با توجه به ضرایب هر شدام است. درصورت  شه معدل دو  سمت نظری و عمل  بته  

 رسیده باسد هر دو  سمت باید مجددا  تکرار سود.71شمتر باسد  هر چید معدل به  1نرسد و یا یک  از آنها از 

مت  ستوند در    مدوب  توام بتا پتروژه ارائته    رآموزی در عرصه و دروس  شه برنامه آموزس  در موارد استثیای    نمره شا

صورت  شه به تشایص استاد و تائید گروه آموزس  مربوط  تکمیل آنها در هول یک نیمسال تحدیل  میسر نباسد. ناتمام 

تلع  م  گردد. نمره ناتمام باید حداشثر تا پایان نیمسال بعد به نمره   ع  تبدیل گردد. بدیه  است  بت نمره ناتمام در 

 واحد را اوذ نموده است. نیمسال  وواهد بود شه دانشجو

  



 

 انتقال و جابجایی:

شلیه نعل و انتعاالت و میهمان  دانشجوی  از هریق سامانه شه توستط وزارت بهداستت ستامانده  گشتته صتورت مت        

پذیرد.دانشجو باید شلیه اهالعات وود را در سامانه و دروواست میهمان  و انتعتال وتود را از هریتق سیستتم بته  بتت       

دانشگاه    صورت موافعت با انتعال   شلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه معدد ارسال و ارتباط بتا برساند.در 

 پذیرفتته  و یتا بتاالتر استت     72مبدأ   ا م  سود.در صورت انتعال   واحدهای گذرانده سده دانشجو شه نمترات آنهتا   

انتعال دانشجو  است برعهده دانشگاه معدد است. 71و بیشتر از  72م  سود و پذیرفتن واحدهای  شه نمره آنها شمتر از  

 در هول مدت تحدیل در هر مع ا  فعط یک بار مجاز است.

 دانشجوي میهمان :

  وود را در دانشگاه میهمان سدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است  شه دانشجو حدا ل یک نیمسال تحدیل

 مبدأ گذرانده باسد.

هر دانشجو در هر رسته م  تواند حداشثر یک نیمسال در دوره شاردان  و یا شارسیاست  ناپیوستته و دو نیمستال در دوره    

شارسیاس  پیوسته  در یک دانشگاه به هور تمام و ت به صورت میهمان تحدیل شید. در هر حال واحدهای  شه دانشتجو  

 31یهمان   چه به صورت تمام و ت و چه به صورت تک درس در یک یا چید دانشگاه گذرانده است  نباید از به صورت م

 درصد شل واحدهای دوره تجاوز شید.

م  باسد و واحدهای  را شه دانشجو در دانشتگاه معدتد بتا     72حدا ل نمره  بول  دانشجوی میهمان در دانشگاه معدد 

 باید مجددا  بگذراندگذرانده است  72نمره شمتر از 

  



 

 

 اجرایی  پوشش مناسب و اخالق حرفه اي آیین نامه 

 مقدمه:

بي گمان در هر كشوري از جمله كشور عزيز ما، ايران، معيارهاي قانوني ، شرعي و عرفي ويژه اي وجود دارد و ساازمان هاا و دساه اه    
 هااااي مه اااو  باااراي ديشااا رد اهاااتاض ااااويم رزا اسااا  ااااوابخ و مراااررام درون ساااازماني اا اااي را    اااي  و باااه    

شورها، مورد ع اي  ويژه و  ابع مرررام اا ي اس ، نحوه ي دوشم دانم جويان يكي از مواردي كه در همه كمرحله ي اجرا در آورنت.
در محيخ هاي آموزشي اس .در جامعه ما كه قوانين آن، برگرفهه از دين م ين اسالا و قرآن اس  و عرض و آداب ملي ، مذه ي ماا نياز   

زشي از ارزش و اهمي  قابا   اوج ي برااوردار    داراي دايه هاي مسهحكمي اس ، دوشم ظاهري افراد به اصوص در محيخ هاي آمو
اس  و رعاي  آن در محيخ هاي آموزشي، از يك سو بيان گر احهراا گذاشهن به قوانين و مرررام ملي ، مذه ي و ايجااد فااايي آراا و   

 و از سويي نيز به ارايه  صويري مث   از ااالق حرفه اي م جر مي گردد. م اسب مي باشت 

ه  نمودن محيطي آراا و هماه گ با آرمان هاي علمي و اعهرادي در دانش اه، براساس آيين نامه ي وزار ي و  اورم  ب ابراين براي فرا
دانشاجويان دانشا اه علاوا     "اااالق حرفاه اي  "و  "دوشم م اسب"هيأم رئيسه ي دانش اه آيين نامه ي  7/6/77جلسه ي مصوب 

 دزشكي شيراز به شرح ذي  رزا ارجرا مي باشت.

 

 فصل اول: كلیات

دانشجويان در  ماامي محايخ هااي آموزشاي     

فااااهاي دانشاا اهي، يدااردي     دژوهشااي،

 –سالن ك فاران    -دانشكته ها -دانش اه ها

محيخ  -كافي شاپ -سلف سروي  -كهابخانه

هاي اواب اهي ( مراكز  حريرا ي، دژوهشكته 

ها، و محيخ هاي فره  ي، ورزشي،  فريحاي،  

ه  جمعام دانشجويي مكان هاي اردويي و كلي

و ابسهه و غيروابسهه باه دانشا اه كاه  حا      

ع وان دانشجو، شرك  دارنت، مشمول قاوانين  

آيين نامه و شيوه نامه رفهاار و دوشام حرفاه    

اي دانشجويان دانش اه هاا و دانشاكته هااي    

 علوا دزشكي كشور مي گردنت.



 

 فصل دوم: پوشش مناسب

بايات داراي   ورود به دانشكته ها و ساير محيخ هاي دانشا اهي ، دانشاجويي    دوشم دانشجويان داهر و دسر ، ه  اا
 ويژگي هاي زير باشت:

ل اس دانم جويان دسر بايت ساده و مهعارض بوده و شام  : ديراهن و شلوار مر ب و م اساب باشات از دياراهن و         -1
د. بل تي و س ك ل اس بايت مه اسب با فيزيك بتن شلوار   گ و چس ان، كو اه و در انتازه غير معمول ن ايت اسهفاده شو

 باشت.

 دانشجويان دسر از ديراهن و شلوار با طرح ها و رنگ هاي غيرمهعارض و   ت ن ايت اسهفاده نماي ت.       -2

سا ان، كو ااه، و در اناتازه    ل اس دانشجويان داهر شام  مانهو م اسب با بل تي  ا زانو و شلوار مر اب و م اساب باشات. از ماانهو و شالوار چ          -3
 غيرمعمول ن ايت اسهفاده شود. بل تي و س ك ل اس بايت مه اسب با فيزيك بتن باشت.

 دانشجويان داهر از مانهو و شلوار با طرح ها و رنگ هاي غير مهعارض و   ت ن ايت اسهفاده نماي ت.       -4

 متم حاور در محيخ هاي آموزشي به طور كام  بسهه باشت. دكمه هاي مانهو و ديراهن بايت مهعارض و در  ماا       -5

از  ي شرم ، ل اس ورزشي و ل اس هاي حاوي  صاوير و نوشهه هاي نام اسب با عرض اودداري گردد. ي از  ي شرم و ل اس هاي ورزشاي       -6
  رفاً در اماكن ورزشي اسهفاده شود.(

ه ك  ت بطوريكه حتاق  شانه ها را دوشم دهت و حجاب اساالمي م اساب باا ااوابخ شارعي را      داهران دانشجو، از مر عه هاي بل ت اسهفاد     -7
 رعاي  نماي ت. دوشانتن كام  مو مورد  اكيت اس .

 دوشيتن جوراب الزامي بوده و از رنگ و طرح مه اسب براوردار باشت.       -7

و مهعارض باشت. اسهفاده از   تل و كفش اي داش ه دار غير معمول مجاز نماي  كفم ها بايت، راح ، د جه د ن،  ميز و داراي رنگ مالي         -9
 باشت.

از به كار بردن زيور آرم مان ت دس  ب ت، گردن ب ت، ال  و، ان شهري طال ي به جز حلراه ي ازدوا(( و عطرهااي   ات و حساساي  زا بايات          -11
 اودداري شود.

رك باشت. اساهفاده از نااان   ناان ها بايت كو اه،  ميز، بتون     -11
 هاي مص وعي و ناان بل ت جايز نمي باشت.

دانم جويان دسر ن ايت موهاي اود را بل ات ر از حات معماول        -12
ن اه دارنت. ي اسهفاده از متل اي مو و ريام غيرمهعاارض مم او  ماي     

 باشت.(

 

 



 فصل سوم: الزامات كلی دانشجویان

 داانيام در محيخ هاي آموزشي و بالي ي اكيتاً مم و  اس .اسهعمال انوا         -1

 لفن هاي همراه بايت ااموش باشا ت و   در زمان حاور در كالس هاي درس، سالن هاي ك فران  و كهابخانه ها،     -2
 موارد ايلي اروري ن ايت  لفن هاي همراه را روشن كرد.در مواقع دي ر نيز جز در 

 در كالس هاي درس ، سالن هاي ك فران  و در حاور اسا يت بايت اودداري گردد. از جويتن آدام        -3

 اسهفاده از هر نو  نماد فرق و گروه هاي مخهلف مم و  مي باشت.       -4

 اسهفاده از هر نو  لوازا آرايم مجاز نمي باشت.       -5

 انشكته الزامي مي باشت.به همراه داشهن كارم دانشجويي در كليه ساعام حاور در د       -6

 رعاي  ادب نف  و ااالق حرفه اي به ويژه فرو  ي و براورد م اسب با همكاران اروري و سهودني اس .       -7

 

 فصل چهارم: نظارت بر اجرا و پی گیري موارد تخلف از آیین نامه

 عاون  آموزشي دانشكته مربوطه مي باشت.رئي  و م ن ارم بر رعاي  ا ول اين آيين نامه در دانشكته ها بر ع ته       -1

 به افرادي كه ااالق حرفه اي ومواد اين آيين نامه را رعاي  نك  ت،  ذكرام رزا ارائه و در  ورم ا رار بر  كرار  خلف ط ق دساهورالعم       -2
  مصوب دانش اه به مراجع ذي ربخ معرفي اواه ت شت.

  

 

 

  



 

 

 

 شماره تماس مسئول واحد واحد مربوطه

 59344646680 خانم نعمتی آموزش

 115داخلی 

 59344646680 خانم رفعتی ثبت نام و فارغ التحصیالن

 158داخلی 

 امور کالسها

 

 59344646680 شمسخانم 

 111داخلی 

 59344646680 خانم طالبی امور بالینی

 158داخلی 

 59344646680 پیشوایی خانم کتابخانه

 150داخلی 

 59344646680 گرانمایهآقای مهندس  سایت و کامپیوتر

 159داخلی 

 59344646680 رودکیخانم  بایگانی

 158داخلی 

 59344646680 آقای دکتر حسین زاده کمیته تحقیقات و پژوهش

 116داخلی 

  savehums.ac.irسایت دانشکده:

 59344644161نمابر:

 انتهای کوچه یاس  –شهرک صنعتی کاوه  -ساوه آدرس دانشکده پرستاری                

 6814664811کد پستی 

 

 پرستاری ساوهتلفن های ضروری دانشکده 

http://savehums.ac.ir/index.aspx?pid=10667


 ساوهستان شهرمعرفی 

در ت مساح  ك  اسهان مركزي( در شمال اسهان مركازي قارار    31كيلومهر مربع يمعادل  7755اين ش رسهان به مساح  
گرفهه اس  كه بتين  ر يب وسيع  رين ش رسهان اسهان مركزي به شمار مي آيت . اين ش رسهان از شمال وشمال غربي به 

 ز ج وب به  فرش و از غرب به همتان محتود مي گردد . كر( و قزوين، شمال شرقي به ش ريار، ج وب شرق به ق  ا

 :شرایط اقلیمی

ش رسهان ساوه داراي اقليمي نيمه اشك با  ابسهان اي گرا و زمسهان اي كمي سرد مي باشت.ارااي اين ش رسهان بين كوهساهان و بياناان واقاع    

  .مهاااار بل ااااتي دارد 2151در بخاااام زرناااات اساااا  كااااه   "كااااوه قلااااي   "شااااته و بل اااات رين ار فااااا  اياااان ش رسااااهان   

  :پوشش گیاهی

 : ش رسهان ساوه بلحاظ دوشم گياهي جزو مرا اع ااوب اساهان مركازي باوده و عماته  ارين گوناه هااي گيااهي ايان ش رساهان ع ار  ات از             

 .درسااا ه، گاااون، كااااروان كااام، شااايرين بياااان، ورك، دوناااه ، گااا  ماااار، داريجاااان ، ك  ااار رياااواس، جااااجو  و قاسااا ي            

 : معادن

  .آهااك، گاا ، ااااك ساارا، ماا ، ااااك  اا عهي ، ماسااه، شاان، ساايلي  و بااار ين معااادن موجااود در ش رسااهان ساااوه اساا        معااادن 

 :  صنایع

 :كاراانااااااه فعااااااال وجااااااود دارد كااااااه م مهاااااارين آن ااااااا ع ار  اااااات از  95در شاااااا ر  اااااا عي  ساااااااوه باااااايم از 

رسهيك دارس، آلومي يوا دارس، ريخهاه گاري، ساالودن،    

دهو بافي ، ف ر سازي ااور  داك وش، مرره سازي، گ  نما،

 .و شيشه آب ديته

 :سوغات شهرستان

سوغام ش رسهان انار و انجير اشك و داية اقهصاد آن را 

  ع  و كشاورزي  شكي  ماي دهات. م طراه سااوه باه      

ااطر مجاورم با كوير و ار فاعام ك  داراي آب و هاواي  

  .گاااااااااااارا و اشااااااااااااك اساااااااااااا  

 آثار باستانی:

موقعيا  جررافياايي و ار  ااطي    ش رسهان ساوه به دليا   

ر معرفاي  هموار در طول  اريخ مورد  وجه بوده اس  لذا بايت اين م طره را مركز جاذبه هاي  اريخي اسهان مركزي ناميت. در ذي   عتادي از اين آثاا 

ب اي مسجت انرالب يقرمز(  –آردمين  قلعه -قلعه گ ري –قلعة الوير  – په الوير  -قله  اريخي الوير –م اره مسجت جامع  –مسجت جامع .شته اس 

مساجت باازار    -م ارة مسجت سرا -غار كوه ساوه يشادس ت( -سر ساوه يالرتير( -امامزاده سيت اسحاق -د   اريخي سرحته -كاروانسراي با  شيخ –

مر ارة شااهزاده    -مر ره ديرم ار  –ني آوه  په هاي باسهاني در مأمونيه، امامزاده د ج  ن در بتچال مجموعة  په باسها -آب ان ار مسجت جامع -ساوه

  …… و - په باسهاني اانراه -سليمان

  



 


