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  «آنیی انهم رفتار و پوشش حرهف ای دانشجویان» 

 مقدمه 

شوورعی وعر ی ویژه ای ولوددارد ایران ، معیارهای های قانونی و     کشووورعزیزما  ان درهرکشوووری ازلمل  بی گم 

د ضوابط ومقررات درون سازمانی خاصی را    نبرد بهتراهداف خویش میتوانمانها ودستگاههای متبوع برای پیش  زوسا 

شورها، مورد عنایت ویژه وتابع  صی   تنظیم وب  مرحل  ی الرا درآورند. یکی ازمواردی ک  درپاره ای ازک مقررات خا

سالم            ست. درلامع  ی ما ک  قوانین آن ، منبعث ازا شی ا شجویان درمحیط های آموز شش دان ست ، نحوه ی پو ا

صوص         شش ظاهری ا راد ب  خ ست، پو ستحکمی ا ست وعرف وآداب ملی ومذهبی ما نیزدارای پای  های م وقرآن ا

درمحیطهای آموزشی ، ازیک سو   ایت آن درمحیط های آموزشی از ارزش واهمیت قابل تولهی برخورداراست ورع  

مولب ا زایش اعتماد و اطمینان بیمار ب   وازسویی  ،قوانین ومقررات ملی ومذهبی است   گر احترام گذاشتن ب  بیان

شگاهیان،       سالمت روانی دان شی و درمانی ، ایجاد حس احترام ، آرامش و راحتی بیماران ، ارتقاء  محیط های آموز

وازسووویی نیزب  ارا   ی تصووویری   کمک می کند مارسووتانی و گروههای ملتلد دانشووجوییبیماران و مرالعین بی

با آرمان های علمی            مثبت ازاخالق حر   ای منجر می گردد. بنابراین برای  راهم نمودن محیطی آرام و هماهنگ 

یان  دانشجو ر تار و پوشش حر   ای داخلی  آ ین نام  ی وزارتی ، آ ین نام  ابالغی  سواعتقادی دردانشگاه ، براسا

شجویان و می گردد اعالمشرح ذیل  ب   در محیط بالینی  ستان و مراکز غیر       محترم دان شکی الر شکده علوم پز دان

 نام  ملزم می باشند.آیین  این والرای رعایت ب  ، بالینی بیمارستانها وگذراندن دوره های  ب  برای وروددولتی 
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  :کلیات 1ماده 

ستانها وگذراندن دوره         -1 ستان و مراکز غیر دولتی برای ورود ب  بیمار شکی الر شکده علوم پز شجویان محترم دان دان

 ملزم  ب  رعایت والرای این آیین نام   می باشند. بالینی های 

ا  زم االلرویت ومورد تاکید والبیمارستانی ، درهم  ی موارد، دراول رعایت مقررات و دستورالعمل های کنترل عفونت  -2

 .می باشد

 

 : پوشش حرفه ای2ماده 

پوشووش دانشووجویان دختروپسوور، هنگام ورود ب  بیمارسووتانها ی آموزشووی ومحیط های بالینی باید دارای ویژگیهای  

 زیرباشد: 

روپوش دانشجویان بایدسفید، تمیز، مرتب ، بلند، راحت ، دارای نشان )آرام( دانشگاه ، متناسب با  صل ، ضلیم  -1

 بست  باشد. ودکم 

سالمی م    -2 ستفاده کنند وحجاب ا شجو، ازمقنع  های بلند ا شرعی رارعایت نمایند.      تدختران دان ضوابط  سب با نا

 پوشاندن مو ب  صورت کامل مورد تاکیداست.

 ب  صورت های غیرمتعارف وبلندترازحد معمول نگاه دارند دانشجویان پسرنباید موهای خودرا-3

 ز نپوشیدن لوراب خودداری شود.ناسب باشند والورابها  م-4

 پنج  پهن ، تمیز ودارای رنگ مالیم ومتعارف باشد. راحت ، للوبست  ، کفشها -5

 خودداری شود. ازپوشیدن دمپایی درمحیط های بالینی-6

 .سبان ، کوتاه ودراندازه غیرمعمول با رنگ های تند پرهیزشودوشلوارتنگ وچازروپوش -7

 ناسب با عرف پرهیزشود.حاوی تصاویرو نوشت  های نامت رزشیازتی شرت ولباسهای و -8

شتری         -9 ست بند، گردن بند، النگو ، انگ شی وزیورآالت مانند د سایل آرای درمحیط های بالینی ، ازب  کاربردن و

 خودداری شود. واج( وعطرهای تند وحساسیت زا طال) ب  لزحلق  ی ازد

شد.  -10 شانس      ناخن ها بایدکوتاه ، تمیز، بدون الک با صنوعی وناخن بلند ب  دلیل ا زایش  ستفاده ازناخنهای م ا

 نیست. مال آسیب ب  بیماران لایزانتقال عفونت واحت
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 : رفتارحرفه ای 3ماده 

رعایت استاندارد های حقوق خدمت گیرندگان و همراهان وی متون مصوب اخالق پزشکی را انشجویان باید به منظور د -1

 .مطالعه و به آن عمل نمایند

ضوردرمحیطهای بالینی  -2 سایی معتبرو عکس دارحاوی حرف     درمدت ح شنا شتن کارت  اول نام ، نام   ، همراه دا

 رشت  الزامی است.، نام دانشکده ونام خانوادگی 

از آنجایی ک  رعایت حریم شلصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی الزامی می باشد، لذا باید سعی نمایند  -3

 .رضایت بیمار را اخذ نمایند، ل شرح حااخذ ر گون  معاین ، آزمایش و یا قبل از انجام ه

دانشجویان در صورتی ک  دستورالعملی را ب  ضرر بیمار و یا ناقض مقررات بالینی و ایمنی ببیند باید در ابتدا آن -4

 .را با مسئول ارشد آموزش بالینی در میان بگذارند

 .هنگام معاین  باید حریم خصوصی بیمار حفظ شود-5

با انتلاب درمانگر و روش درمانی در موارد غیر اورژانس احترام        ب  حقوق  باید    دانشووجویان -6 بیماران در رابط  

 .بگذارند

 .دانشجویان باید ب  مذهب و  رهنگ بیماران احترام بگذارند-7

 .دانشجویان نباید از موقعیت بیمار یا خانواده های آنها سوء استفاده نمایند-8

 .کوشا باشنددانشجویان باید در لهت حفظ اسرار بیمار -9

 پرهیزشود. درمحیط های آموزشی وبالینی  ازاستعمال انواع دخانیات-10

شند ودرمواقع دیگر نیزلز درهنگام راند بیماران ، تلفنهای همراه بایدخاموش ب-11 ضروری نباید   ا درموارد خیلی 

 تلفنهای همراه راروشن کرد.

 پرهیز شود. ولویدن آدامس درحضوربیماران  ازخوردن ونوشیدن-12

 پرهیزشود.روصدای بلند درحضور بیماران درمحیط های درمانی ،گفت وگو باید آرام وهمراه با ادب باشد و ازس-13

رعایت ادب  واخالق حر   ای ب  ویژه  روتنی و برخورد مناسب با بیماران و دیگر همکاران ضروری وستودنی     -14            

 است.
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 : نظارات براجرا وپیگیری موارد تخلف ازآیین نامه4 ماده

سایرمحیط های بالینی    -1 ستان و  صول این آیین نامه دربیمار شکده مربوطه و معاون    نظارت بررعایت ا سئولین دان برعهده ی م

 آموزشی بیمارستان می باشد.

اجع ف به مررارعایت نکنند، تذکرات الزم ارائه ودرصورت اصرار برتکرارتخل  به افرادی که اخالق حرفه ای ومواد این آئین نامه -2

 شد. ذیربط معرفی خواهند

 

 

و الزم االجرا می باشد. بازنگری شده  1400/ 8/1در تاریخ  ماده   4در قالب  دانشجویان حرفه ای پوشش رفتارویین نامه آ  

 

 

 

 

 


