
 و اخالق حرفه اي دانشجويان(  Dress Code)آيين نامه اجرايي پوشش 

 باليني-در محيط هاي آزمايشگاهي

 

نحوه پوشش و رفتار تمامي خدمتگزاران در مشاغل گروه علوم پزشكي بايد به گونه اي باشد كه ضمن حفظ شئون حرفه اي، زمينه را 

 براي ارتباط مناسب و موثر حرفه اي با بيماران، همراهان بيماران، همكاران و اطرافيان در محيط هاي آموزشي فراهم سازد. 

يه عزيزاني كه در محيط هاي آموزشي باليني و آزمايشگاهي در حال تحصيل يا ارائه خدمت هستند، لذا رعايت مقررات زير براي كل

 اخالقا الزامي است. 

 پوشش نحوه و لباس اول: فصل

 مجموعه شامل بوده و الشكل متحد بايد باليني و آزمايشگاهي هاي محيط به ويژه آموزشي هاي محيط به ورود جهت دانشجويان لباس

 باشد:  زير ويژگيهاي

 زانو و غير چسبان با آستين بلند حد بلند در سفيد روپوش  -1

 باشد.  مربوطه درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه آرم داراي بايد روپوش -2

 . باشد بسته كامل بطور آموزشي هاي محيط در حضور مدت تمام در بايد روپوش هاي دكمه تمامي -3

رشته( بر روي پوشش، در  نام و خانوادگي،عنوان،نام دانشكده نام،نام اول حرف دار حاوي) عكس معتبر شناسايي كارت از استفاده -4

 . باشد مي الزامي آموزشي هاي محيط در حضور مدت تمام در ناحيه سينه سمت چپ

 بپوشانند.  پوشش مناسب با را موها و گردن، نواحي زير گردن ،سر تمامي بايد خانم دانشجويان -5

 باشد استفاده از شلوارهاي جين پاره و نظاير آن در شان حرف پزشكي نيست.  چسبان غير و ساده و متعارف بلند بايد شلوار  -6

 . است ضروري بپوشاند را پا ساق و پا تمامي كه ساده جوراب پوشيدن -7

 است.  ممنوع تزيينات داراي يا و توري هاي جوراب پوشيدن  -8

  باشد. صدا نداشته رفتن راه هنگام بوده، مناسب و راحت بايد كفش -9

 باشد.  متعارف نا وزننده تند رنگهاي داراي نبايد و باشد متعارف حد در و مرتب تميز، راحت، بايد كفش و لباس روپوش،  -10

 باشد.  مي مـمنوع كفش به حرفه پزشكي و آويختن آن به روپوش، شلوارو نامربوط نشانه هاي از استفاده  -11

 هاي آموزشي محيط در حلقه ازدواج( جز به بند و گوشواره) گردن دستبند، انگشتر، گونه هر دادن قرار ديد معرض در و استفاده  -12

 . باشد مي ممنوع

  باشد.  مي و اتاق زايمان ممنوع عمل اتاق بجز آموزشي هاي محيط در صندل و دمپايي از استفاده  -13



 دانشجويانو اخالق حرفه اي (  Dress Code)آيين نامه اجرايي پوشش 

 باليني-در محيط هاي آزمايشگاهي

 

 بهداشت فردي و موازين آرايش در محيط هاي آموزشي كشور دوم: فصل

در محيط هاي  بدون ترديد تميزي ظاهر و بهداشت وابستگان به حرف پزشكي الگوهاي نظافت و بهداشت فردي هستند، لذا، -1

 آموزشي علوم پزشكي از ضروريات است. 

بايد كوتاه و تميز باشد آرايش ناخن ها با الك و برچسب هاي ناخن در هر شكلي ممنوع است استفاده از ناخن هاي ناخن ها  -2

  مصنوعي و ناخن بلند موجب افزايش شانس انتقال عفونت و احتمال آسيب به ديگران و تجهيزات پزشكي مي باشد.

 ه پزشكي ممنوع مي باشد. آرايش سر و صورت به صورت غير متعارف و دور از شئون حرف -3

  نمايان نمودن هرگونه آرايش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه يا نگين در بيني يا هر قسمت از دستها و صورت ممنوع است. -4

 استفاده از ادوكلن و عطرهاي با بوي تند و حساسيت زا در محيط هاي آموزشي ممنوع است.  -5

 

 در محيط هاي آموزش پزشكي موازين رفتار دانشجويان سوم: فصل

 رعايت اصول اخالق حرفه اي، تواضع و فروتني در برخورد با بيماران، همراهان بيماران، استادان، دانشجويان و كاركنان الزامي است. -1

ان راندن و هرگونه ايجاد سرو و صداي بلند و يا بر زب صحبت كردن در محيط هاي آموزشي بايد به آرامي و با ادب همراه باشد.-2

 كلمات كه در شان حرفه پزشكي نيست، ممنوع است. 

 استعمال دخانيات در كليه زمان هاي حضور فرد در محيط هاي آموزشي، ممنوع مي باشد. -3

 راند بيماران و درحضور اساتيد، كاركنان و بيماران ممنوع مي باشد.  جويدن آدامس و نظاير آن در آزمايشگاهها، سالن كنفرانس،-4

در زمان حضور در كالس ها، آزمايشگاهها و راند بيماران، تلفن همراه بايد خاموش بوده و در ساير زمان ها، استفاده از آن به حد -5

 ضرورت كاهش يابد. 

  ممنـوع مي باشد. و رستوران هرگونه بحث و شوخي در مكانهاي عمومي مرتبط نظير آسانسور، كافي شاپ-6

 

 اجرا و پيگيري موارد تخلف آئين نامهنظارت بر  چهارم: فصل

نظارت بر رعايت اصول اين آئين نامه در بيمارستان هاي آموزشي و ساير محيط هاي آموزشي علوم پزشكي باليني بر عهده معاون -1

 آموزشي بيمارستان، مدير گروه، رئيس بخش و كارشناسان آموزشي و دانشجويي واحد مربوطه مي باشد. 

ق حرفه اي و اصول اين آئين نامه را رعايت ننمايند ابندا تذكر داده مي شود و در صورت اصرار بر انجام تخلف به افرادي كه اخال -2

 شوراي انضباطي دانشجويان ارجاع داده مي شوند. 

 

 

   

 


