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ه رفحظ شئون من حفضحوه پوشش و رفتار تمامی خدمتگزاران در مشاغل علوم پزشکی باید به گونه ای باشد که ن 
ن در محیط های افیاراط ران ومناسب و موثر حرفه ای با بیماران ، همراهان بیماران، همکا ای، زمینه را برای ارتباط

 آموزشی فراهم سازد.
یا ارائه  ال تحصیلح ی درلذا رعایت مقررات زیر برای کلیه عزیزانی که در محیط های آموزشی بالینی و آزمایشگاه 

  الزامی است.اخالقاً  خدمت هستند، 
 

 و نحوه پوشش فصل اول: لباس  
شکل بوده و د متحدالی بایجهت ورود به محیط آموزشی به ویژه محیط های بالینی و آزمایشگاه لباس دانشجویان      

 زیر باشد: های شامل مجموعه ویژه گی
 روپوش سفید بلند در حد زانو و غیر چسبان با آستین بلند .1
 روپوش باید دارای آرم دانشگاه مربوطه باشد .2

 .ه باشدهای روپوش باید در تمام مدت حضور در محیط های آموزشی بطور کامل بستتمامی دکمه  .3

ده و نام ام دانشکان، ناستفاده از کارت شناسایی معتبر عکس دار حاوی ) حرف اول نام، نام خانوادگی، عنو .4
ی می الزامی در ناحیه سینه سمت چپ در تمام مدت حضور در محیط های آموزشپوشش،  بر روی رشته( 

 باشد.
 ندپوشانبدانشجویان خانم باید تمامی سر، گردن، نواحی زیر گردن و موها را با پوشش مناسب  .5

ر شأن حرفه دظایر آن ه و نشلوار باید بلند متعارف و ساده و غیر چسبان باشد، استفاده از شلوارهای جین پار .6
 پزشکی نیست.

 ضروری است.جوراب ساده که تمامی پا و ساق پا را بپوشاند  پوشیدن .7

 پوشیدن جوراب های توری و یا دارای تزیینات ممنوع است. .8

 کفش باید راحت و مناسب بوده، هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد. .9

ننده تند و ز نگهایتمیز، مرتب و در حد متعارف باشد و نباید دارای ر ،روپوش، لباس و کفش باید راحت .10
 نامتعارف باشد.

 شد.وع می باش ممنبوط به حرفه پزشکی و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفاستفاده از نشانه های نامر .11
ند و گوشواره بو گردن  ستبنداستفاده و در معرض دید قرار دادن هرگونه انگشتر طال ) به جز حلقه ازدواج (، د  .12

 آموزشی ممنوع می باشد.در محیط های 

 باشد. وع میاستفاده از دمپایی و صندل در محیط های آموزشی بجز اتاق عمل و اتاق زایمان ممن  .13
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 بهداشت فردی و موازین آرایش در محیط های آموزشی کشور: دومفصل  

شت ر و بهدازی ظاهو بهداشت فردی هستند، لذا بدون تردید تمی به حرف پزشکی الگوهای نظافتن وابستگا .1
 در محیط های آموزشی علوم پزشکی از ضروریات است.

 منوع استکلی مشباید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخن ها با الک و برچسب های ناخن در هر  ناخن ها .2
ران و ب به دیگال آسیعفونت و احتماستفاده از ناخن های مصنوعی و ناخن بلند موجب افزایش شانس انتقال 

 تجهیزات پزشکی می باشد.

 متعارف و دور از شئون حرفه پزشکی ممنوع می باشد. آرایش سر و صورت به صورت غیر .3

ستها و از دسمت قا هر نمایان نمودن هرگونه آرایش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه یا نگین در بینی ی .4
 صورت ممنوع است.

 ست.اکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی ممنوع استفاده از ادو .5
 

 فصل سوم: موازین رفتار دانشجویان در محیط های آموزش پزشکی 
راگیران و فستادان، ااران، برخورد با بیماران،  همراهان بیمرعایت اصول اخالق حرفه ای، تواضع و فروتنی در  .1

 کارکنان الزامی است.
لند و بو صدای  جاد سردر محیط های آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد. و هرگونه ایصحبت کردن  .2

 کلمات که در شأن حرفه پزشکی نیست، ممنوع است.ندن یا بر زبان را
 .استعمال دخانیات در کلیه زمان های حضور فرد در محیط های آموزشی، ممنوع می باشد .3
نان و بیماران ید، کارکاسات گاهها، سالن کنفرانس، راند بیماران و در حضورجویدن آدامس و نظایر آن در آزمایش .4

 ممنوع می باشد.
زمان ها،  در سایر وده وبدر زمان حضور در کالس ها، آزمایشگاهها و راند بیماران، تلفن همراه باید خاموش  .5

 ضرورت کاهش یابد.استفاده از آن به حد 
 ی باشد.منوع ممرتبط نظیر آسانسور، کافی شاپ و رستوران مهرگونه بحث و شوخی در مکانهای عمومی  .6

 

 

 فصل چهارم: نظارت بر اجرا و پیگیری موارد تخلف آئین نامه
شکی علوم پز موزشینظارت بر رعایت اصول این آئین نامه در بیمارستان های آموزشی و سایر محیط های آ .1

احد نشجویی وشی و دارئیس بخش و کارشناسان آموزموزشی بیمارستان، مدیر گروه، آبالینی بر عهده معاون 
 مربوطه می باشد.

ر صورت اصرار شود و د ده میافرادی که اخالق حرفه ای و اصول این آئین نامه را رعایت ننمایند ابتدا تذکر دا .2
 برانجام تخلف به شورای انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شوند.
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 پوستر نصب شده در بیمارستان

 

 
 

 

 

 


