
 بسمه تعالی

 سال 81آیین نامه نحوه مراقبت از دانشجویان کمتر از 

گر در راستای افزایش رفاه کلیه  در جهت ایجاد و حفظ یک محیط آموزشی امن و حمایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 اعضای جامعه خود، متعهد است.

در ساال    81قوانینی برای حمایت از کودکان)دانشجویان کمتر از گزاران دانشگاه،  سیاستلذا جهت نیل به این هدف، 

 اند. آزاری، وضع نموده آزاری و نحوه مداخله در بحران کودک جهت پیشگیری از کودک

 جهاان  مختلا   کشورهای در درمانی و بهداشتی، اجتماعی مسائل و ها اولویت از یکی عنوان به آزاری کودک امروزه

 مذموم مختل  جوامع در عاطفی، غفلت و توجهی بی، جنسی، جسمی آن نوع هر از آزاری کودک .است مطرح

 نظر گرفته شده است.   در قانونی عواقب آن مرتکب برای و شود می تلقی جرم کشورها از بسیاری در و است

روانی و یاا جنسای، مجااز نیسات.     -طفیاز نظر اخالقی و قانونی هیچ نوع سوء استفاده از کودکان، اعم از جسمی، عا

 دارد.  یقانونپیگرد  ،مدنی یا کیفریاز هر گونه مسئولیت  کلیه افراد غفلت

ه از کودکان در محوطه دانشگاه، امالک تحات مالکیات یاا اجااره     سوء استفاد ی است کهردامو این سیاست مربوط به

کارمنادان دانشاگاه، بیمارساتان هاا، درمانگااه هاا،       ) از جملاه  پرسنل دانشاگاه  توسط دانشگاه رخ دهد و یا توسط

متخصصان پزشکی، اساتید، مسئولین دانشگاه، مددکاران اجتماعی، کارکنان مهدکودک، متخصصان سالمت روانای و  

 انجام شود.خارج از محوطه دانشگاه ولی دانشگاه  ...  در فعالیت های مربوط به

بایست در اسرع وقات باه    میآزارانه،  د تهدید و یا رفتار کودکاز وجو و یا مشاهده هر فردی همچنین به محض اطالع

 د.دانشجویی دانشگاه اطالع دهحراست دانشگاه و اداره مشاوره و سالمت روان 

محل اسکان) نام ، سال  81)دانشجوی کمتر از نام کودکاز جمله،  در دسترسگزارش شفاهی باید شامل همه اطالعات 

 . باشد صدمات ابعاد سرپرست ویا  از پدر و مادر، نام و آدرس خوابگاه 

آزاری و محاکمه فرد آزاردهنده، وظیفه اشخاص حقیقی نیست و  کودکگزارش توجه: تحقیق در خصوص جزئیات 

 میبایست توسط مقامات دولتی و حقوقی تحقیقات صورت پذیرد. 

 تماس:های  شماره

 98393913و  98393913 حراست دانشگاه:

 98393913و  98393933و  98393933 و سالمت روان دانشجویی: اداره مشاوره

 13833398391هاتالین دانشگاه: 

I. "سال سن دارد. 81: هر فردی که کمتر از " تعری  کودک 

II. " و بهداشت که عملی هر به ارتکاب یا غفلت و کوتاهی توجهی، بی هرنوع: " تعری  کودک آزاری 

 می قلمداد آزاری کودک کند وارد برآن ای خدشه و اندازد مخاطره به را کودک روانی و جسمانی سالمت

 شود.

 در انواع مختل  به شرح زیر رخ دهد: آسیب تهدید به آسیب و یا صورت  تواند به آزاری می کودک

 



 

 : "سوء استفاده جنسی" -8

 تحریاک جنسای  بارای   کاودک تر از یک  شخصی بزرگسال یا نوجوانی بزرگ ای کودک آزاری است که گونه

از کودکان شاامل ایان ماوارد اسات:      سوء استفاده جنسیگستره دهد.  کودک را مورد سوء استفاده قرار می

. کودک برای شرکت در انجام صریح فعالیت جنسای  یک غیب، تشویق، تطمیع و یا زور ازاشتغال، استفاده، تر

راری آمیازش  برقا  ترساندن کودک و یاحریک جنسی خود فرد یا کودک، برای کودکان با هدف ت نمایی عورت

مثال عکاسای و   در پورنوگرافی اجازه، تشویق و یا درگیر کردن کودک فیزیکی با کودک. همچنین،  -جنسی

زنای محارم با کاودک نیاز جازو ایان ناوع از      . و ... برای اهداف تجاریشبیه سازی رفتار  ، حتیبرداری فیلم

 آزاری قرار دارد.  کودک

کنندگان از پیش با کودکِ قربانی آشنا هستند. مانند برادر، پدر، عمو، دایی،  سوء استفاده اغلباز نظر آماری، 

. و ... اسات  پرستار کودکخانوادگی، همسایگان، « دوستان»پسرعمو و دیگر خویشاوندان. دیگر موارد شامل 

هاا مای بایسات باه مسائولین       . در دانشگاه نیز این آموزشکنندگان مرد هستند سوء استفاده اکثرهمچنین 

 چه ساکن خوابگاه باشد  جهت مراقبت از خود ارائه گردد. ویژه چنان ذیربط و خود کودک )به

 

 " سوء استفاده هیجانی" -9

 :برخی مصداق های سوء استفاده هیجانی از کودک عبارتست از

 هدید دائمی کودکت  •

 ریاد کشیدن بر سر کودکف  •

 سرزنش  •

 مسخره کردن  •

 توهین و ناسزا گفتن  •

 و ... یراد گرفتن دائمی از کودکا  •

 

 

 :" غفلت"  -9

 از دیگری گونه است ضروری زیستن برای که کودک اساسی نیازهایأمین ت از والدین غفلت و توجهی بی

 شود. محسوب می آزاری کودک

 :مصادیق این نوع سوء استفاده که غالباً هم رایج است، عبارتند ازبرخی 

 محرومیت از غذا، پوشاک، درمان پزشکی و سرپناه • 

 ی توجهی نسبت به عواط  و احساسات کودکب  •

 رآورده نکردن خواسته های منطقی کودکب  •

 دم توجه به نیازهای مرتبط با سن ویع  •

 

 " سوء استفاده بدنی"  -3

 :مصادیق این سوء استفاده عبارتست ازبرخی 

 کتک زدن اعضای کودک  •

 سیلی زدن به صورت کودک  •

 گاز گرفتن  •

 های او سوزاندن و داغ کردن اندام  •

 و هر گونه صدمه بدنی به کودک  •
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1


 در بدو ورود به دانشگاه سال 81فلوچارت اقدامات ضروری در مراقبت از دانشجوی کمتر از 

دانشگاه در روز ثبت سال به  18شناسایی دانشجوی کمتر از 

توسط کارشناسان معاونت آموزشی نام  

 معرفی دانشجو از طریق نامه توسط معاون آموزشی به 

 معاونت فرهنگی و دانشجویی 

معاون فرهنگی و دانشجویی به و ارجاع دانشجو توسط معرفی 

ها و اداره مشاوره و سالمت روان دانشجوییمدیریت امور خوابگاه  

 هامدیریت امور خوابگاه

جهت هر گونه حمایت 

 از دانشجو

اداره مشاوره و سالمت 

 روان دانشجویی

ترین خوابگاه و  اتاق برای دانشجو با در انتخاب مناسب

ها اتاقی و هم دانشجونظر گرفتن شرایط سنی و روانی   

گری و مصاحبه بالینی در جهت شناسایی های غربالاجرای تست

مشاوره به ، ارائه شماره تلفن هات الین اداره مسائل احتمالی

 دانشجو و تعیین وقت برای جلسه مشاوره 

های خودمراقبتی، های ضروری به دانشجو)مهارتارائه آموزش

  ، مداخله در بحران ارتباط موثر زندگی دانشجویی، جرأتمندی،

 های ضروری مداخله در بحران به و نحوه حمایت اززشارائه آمو

 به اساتید مشاور،همراه ارائه شماره تلفن هات الین دانشجو 

 و والدین یا سرپرست دانشجو هاهم اتاقی ،مسئولین ذیربط

انجام 

های پیگیری

 الزم


