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 یعمل یآناتوم یها کالس در حضور دستورالعمل

خواهشمند است نکات زیر را در هنگام ورود به سالن تشریح و کار با اجساد  زیعز یدانشجو شما تیموفق آرزوی ضمن

 رعایت فرمایید.

 رعایت شود.لت کار با جسد حرمت افراد متوفی و سالن تشریح به ع -1

 سالن دیگرکارکنان و دانشجویان اساتید، است ضروری لذاشود.  دفن باید تشریح روند اتمام از پس جسد بقایای  -2

 .شود جلوگیری جسد هایبافت و بقایا شدن ریخته دور از تا آورند عمل به را تالش نهایت تشریح

 حد تعیین شده در آیین نامه مجاز  از بیش غیبتباشد و می الزامی عملی آناتومی کالس جلسات در حضور -3

 .باشدمین

 است. ضروری آموزشی جلسات در حضور هنگام انضباط و نظم رعایت تشریح، سالن خاص شرایط به توجه با -4

 جهت دقت نهایت باشد، نمی مقدور راحتی به موجود موالژهای و هااستخوان کردن جایگزین اینکه به توجه با -5

 .است ضروری انهآ آسیب از جلوگیری

 هر گونه وقوع یا و خود بدن در جراحت ایجاد از اعم حادثه گونه هر وقوع صورت در هستند موظف دانشجویان  -6

 درجریان را السک درسم لهبالفاص تشریح سالن در موجود تجهیزات دیگر و موالژها ها،استخوان جسد، در آسیب

 دهند. قرار امر

 یا و کرده جابجا را ... و ها استخوان موالژها، ، تشریح سالن مسؤول با هماهنگی بدون نیستند مجاز دانشجویان  -7

 .نمایند خارج ازسالن

 برای دانشجویان به اهآن دادن امانت ازدانشکده  آنها، دیدن آسیب امکان و موالژ و استخوان کمبود به توجه با -8

 .باشد می معذور تشریح سالن محیط از خارج در استفاده

در خارج از  تشریح سالن در موجود امکانات از آموزشی استفاده برای دانشجویان از گروهی تقاضای صورت در  -9

استاد درس و مسوول   هماهنگی با پس از اخذ مجوز از حوزه مرتب دانشگاه و تا شودمی تالش ،ساعات کالس

 . گردد مهیا تشریح سالن در درسی کالس ساعت از خارج در دانشجویان حضور امکانسالن تشریح 

 را یعمل آناتومی واحد که دانشجویانی وتنها باشد، می ممنوع تشریح سالن به عنوان هر تحت متفرقه افراد ورود  -10

 . باشند می آناتومی سالن در حضور به مجاز اند نموده اخذ

 برگزارتواند می اشکالع رف و مطالب آوری یاد و مرور منظور به جلسه یک، نهایی آزمون از قبل و ترم پایان در -11

بدیهی است این جلسه با هماهنگی استاددرس، مسوول سالن تشریح و نماینده دانشجویان آن گروه برگزار  .گردد

بعد از هماهنگی  ،می گردد و امکان تشکیل جلسه مجدد یا خارج از برنامه اعالم شده توسط نماینده دانشجویان

هت جلسه جبرانی با نماینده کالس شود دانشجویان عزیز جوجود نخواهد داشت. لذا توصیه می صورت گرفته،م

هماهنگ بوده و در صورت تمایل به حضور در جلسه مرور حتمی در زمان مربوط موراجعه نمایند و درخواست  

 ه مجدد ننمایند.سجل



 وردم انفرادی شکل هب دانشجویان شد، خواهد انجام آموزشی نیمسال پایان در که عملی آناتومی آزمون در  -12

 .گرفت خواهند قرار عملی و شفاهی ارزیابی

 الزم ،شود... میو اضطراب ترس، همچون هیجاناتی دچار دانشجو جسد با کار و تشریح سالن در حضور هنگام اگر -13

 ع نماید.مطل را کالس مدرس است

 بروز صورت در است الزم دارند، آلرژی شیمیایی مواد به که افرادی و تنفسی های بیماری به مبتال دانشجویان -14

 نمایند. ع مطل را کالس مدرس مربوطه عالیم

 .گیرند قرار هپاتت واکسیناسیون تحت حتما   تحصیلی نیمسال ابتدای در دانشجویان شود می وصیهت -15

 آشامیدن، و خوردن گونههر آناتومی آزمایشگاه فضای در شیمیایی مواد انواع وجود و محیط بودن آلوده به توجه با  -16

 .است ممنوع آدامس، جویدن جمله از

 فاطرا نواحی و صورت با دست تماس یا و دهان، در ... و خودکار انگشت، کردن وارد از دانشجویان است ضروری  -17

 .نمایند خودداری ها چشم و دهان

 .است الزامی روپوش پوشیدن تشریح سالن در حضور هنگام -18

 .شود خودداری جلوباز های کفش پوشیدن از شود می توصیه -19

 .است ضروریدستکش و ماسک  از استفاده و داشتن همراه بهداشت رعایت منظور به  -20

 زیادی مقدار با را آنها سریعا  تشریح، سالن در موجود شیمیایی مواد گونه هر با چشمان آلودگی و تماس صورت در -21

 .شود مراجعه پزشک چشم به فرصت اولین در داده شستشو آب

 و بریدگی زخم، گونه هر وقوع صورت در آورده، عمل به را دقت نهایت تشریح تیز نوک و برنده ابزار با کار هنگام -22

 محل کردن ضدعفونی به نسبت نموده مطل را سالن مسؤول استاد درس یا سریعا   تشریح، ابزار وسیله به خراش یا

 .گردد اقدام آن

 .است ممنوع (contact lens) تماسی لنزهای از تفادهاس تشریح، سالن محیط در شیمیایی گازهای وجود علت به -23

 مشخص و جداگانه هایفظر در را آنها نموده، خودداری زباله سطل در مستعمل وسایل دیگر و هاتیغ ریختن دور از -24

 .گردد امحا تا  آوریعجم


