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 تعاریف کلی: -(1ماده )

زش عالی و یا آزمون ورودی دانشگاهها پذیرفته شده ،ثبت نام کرده و در حال طی کردن فردی است که ازطریق ضوابط مؤسسات آمو :دانشجو -

 سنوات آموزشی است.

 به دانشجویی اطلاق میگردد که تحت آموزش در محیطی بهداشتی، درمانی قرار دارد. دانشجوی بالینی:   -

موردرمان بیماران وآموزش بهداشت می پردازدشامل: بخشهای محیط هایی که دانشجویان بالینی درآن به ا :محیط های بهداشتی درمانی -

 بیمارستانی،مراکزبهداشتی درمانی،درمانگاهها،آزمایشگاهها،داروخانه ها، مراکزتصویربرداری،مراکزمشاوره و....

 :به پردیس دانشگاهها،دانشکده ها،ومحیط های خوابگاهی اطلاق میگردد.فضای دانشگاهی -

 محیطی است که هر فردی در آن با عنوان دانشجو در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی است. :محیط آموزشی پژوهشی  -

 به تمامی اعمال وگفتاری اطلاق میشودکه ازفرددرجایگاه شغلی وی ازاوانتظارمیرود.: رفتار حرفه ای -

 ست.به لباسی گفته میشودکه فرددرحرفه خاص خودملزم به پوشیدن آن ا : پوشش حرفه ای -

به تمامی رفتار،پوشش وظاهردانشجوگفته میشودکه نشان دهنده دانش،آگاهی،صراحت وشجاعت همراه باادب  شؤون دانشجویی: -

 وتدبیر،سادگی،پاکیزه گی،وقت شناسی،نظم وترتیب وتلاشگری اودرعرصه ی علم وفن آوری است.

 آن وفقه اسلامی وآراء اکثریت مراجع تقلیدآمده است.به تمامی قوانین اسلامی گفته میشودکه درنص صریح قرشؤون اسلامی: -

 :به هرنیمسال تحصیلی اطلاق میشود.دوره تحصیلی -

 در محیط های آموزشی و پژوهشی: دانشجویانالزامات کلی                رفتار حرفه ای-2ماده

 ق اخلال در هنگام تدریس مانند:خوداری نمایند مصادیدانشجویان باید از ایجاد هرگونه اخلال به هنگام تدریس : الف

 خوردن و آشامیدن -         ورود به کلاس بعد از استاد -

 استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل صوتی و تصویری   -  بلند صحبت کردن، خندیدن و ایجاد سر و صدا  -

 ای خودداری نمایند: مصادیق آن مانند:ب:  دانشجویان باید از اعمال و رفتار خلاف شؤون اسلامی،دانشجویی و اخلاق حرفه 

 توهین و تمسخر زبانی و رفتاری، مشاجره و پرخاشگری -                 رعایت ادب و احترامعدم -

 .مصرف هر نوع محصول دخانی یا مخدر  -                  عدم رعایت حقوق دیگران. -

 .جلوه کردن حرکات و گفتار دانشجو شود ای که باعث غیر عادیستفاده از هر نوع دارو یا مادها -

دانشجویان بدون  -ت: دانشجویان باید ملزم به حفاظت و استفاده صحیح از امکانات،تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار باشند:مصادیق آن مانند:        

 هماهنگی مسئول مربوطه،مجاز به استفاده از تجهیزات نخواهند بود.

 ر دهنده و راهنمای استفاده از وسایل در محیط توجه نمایند.باید به علائم هشدا  -

آئین نامه رفتار وپوشش حرفه "شیوه نامه اجرایی  عنوان:  دفتر آموزش

 دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی کشور  ای

 ATW 1-3/0/00.06 کد:

 5از  1: صفحه شماره  11/10/11تاریخ تصویب و ابلاغ:  11/10/11تاریخ آخرین ویرایش: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fparamedical-school.kums.ac.ir%2Fnewsdetail-9652-fa.html&ei=TzYEUcDuG6aG4gTey4DAAQ&usg=AFQjCNHvhgzHYHtjkBAIMHc9oQxtOQP52A&bvm=bv.41524429,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fparamedical-school.kums.ac.ir%2Fnewsdetail-9652-fa.html&ei=TzYEUcDuG6aG4gTey4DAAQ&usg=AFQjCNHvhgzHYHtjkBAIMHc9oQxtOQP52A&bvm=bv.41524429,d.bGE


 شی  پژوهشی و درمانی امیرالمومنین)ع(دانشگاه علوم پزشکی سمنان                                                                                مرکز آموز  

 

  

7931 2 

 

 استفاده از امکانات و تجهیزات برای مصارف شخصی و یا به نفع احزاب و گروه های غیر مجاز،ممنوع می باشد. -

 از نمی باشد.ایراد خسارت به اموال موجود در فضاهای دانشگاهی و محیط های بهداشتی درمانی یا سایر اموال بیت المال مج -

 :الزامات دانشجوی بالینی

 این شیوه نامه برای دانشجویان بالینی نیز الزامی است. 2رعایت کلیه ضوابط مندرج در بند الف وب وت ماده  -

 مل نمایند.دانشجویان باید به منظوررعایت استانداردهای حقوق خدمات گیرندگان و همراهان وی متون مصوب اخلاق پزشکی را مطالعه و به آن ع -

مایش و یا از آنجاکه رعایت حریم شخصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی برای دانشجویان الزامی است، بنابراین باید سعی کنند قبل از معاینه، آز-

 تهیه شرح حال، رضایت بیمار را اخذ کنند.

 نی در موارد غیر اورژانس احترام بگذارند.دانشجویان باید به حقوق بیماران در رابطه با انتخاب درمانگر و روش درما -

 یان بگذارد.دانشجویان درصورتی که دستورالعملی رابه ضرربیمارویاناقض مقررات بالینی وایمنی ببیند،بایددرابتداآن رابامسؤول ارشدآموزش بالینی درم-

 گ بیماران احترام بگذارند.دانشجویان بایدبه مذهب وفرهن-هنگام معاینه بایدحریم خصوصی بیماران رعایت شود.   -

 دانشجویان بایداسراربیماران راحفظ نمایندوازموقعیت ایشان ویاخانواده های آنهاسوء استفاده ننمایند. -

خوردن و آشامیدن و  -     .دنهای بهداشتی درمانی، کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشباید در حین انجام وظیفه در محیط یاندانشجو -

 فاده از تلفن همراه بر بالین بیمار ممنوع است.است

 پوشش حرفه ای-3ماده 

  در محیط های آموزشی و پژوهشی: دانشجویان دخترای پوشش حرفه  -الف

 حجاب بایدکامل وبراساس شؤون اسلامی ،دانشجویی باشد.-

 استفاده ازمانتو،شلوار،مقنعه وجوراب متعارف جهت پوشش الزامی است.-

 ندازه متعارف داشته باشدوتنگ وکوتاه نباشد.شلواربایدا -

 .مدل مانتو، شلوار، مقنعه، کفش، کیف و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد -

 پوشش چادریامقنعه بایدکامل وبراساس موازین شرعی باشد.مقنعه بایدبلندوهمراه باپوشش کامل موباشد.-

 وبلندی مانتوبایدتازیرزانو وپوشش آستین تامچ باشد. ه یا خیلی بلند مجاز نیستپوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد، کوتا-

 ممنوع است. هایی که تعمدا پاره یا وصله باشد،استفاده از لباس  -

 کفش باید ساده، تمیز، با پاشنه متعارف و بدون صدای آزاردهنده باشد.- 

 موزشی و پژوهشی مجاز نیست.های آپوشیدن چکمه روی شلوار، دمپایی و صندل در محیط -

 باشد و جلب توجه کند.)قرمز،نارنجی،صورتی و.....( رنگ مانتو، شلوار، کیف، کفش و جوراب نباید تند و زننده  -

 استفاده ازمانتو،شلوار،مقنعه وجورابی که ضخامت لازم رابرای حفظ پوشش وحجاب ندارد،ممنوع است.-

هایی که غیر متعارف و دارای نقوش و یشانی بند، مچ بند، شال، دستمال گردن، کمربند، انگشتر و کلاهاستفاده از لباس، کیف، کفش، جوراب، پ -

 مجاز نیست. های ضداسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشند،های زننده و یا علامت گروهنوشته

 استفاده ازعینك وزیورآلات متعارف مانندانگشتروساعت مجازاست.-

 گونه تزئینی باشد.ه، تمیز، پیراسته و بدون هیچها باید کوتاناخن -

 انجام هر گونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد، ممنوع است  -
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 استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست. -

 در محیط های آموزشی و پژوهشی: پسردانشجویان ای پوشش حرفه-ب

 ن اسلامی و دانشجویی باشدوشئوپوشش باید کامل و بر اساس  -

 استفاده از،شلوار،پیراهن وجوراب متعارف جهت پوشش الزامی است. -

 .مدل پیراهن، شلوار، کیف، کفش و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد -

 شلوارنیزنبایدتنگ وکوتاه باشد.دار بوده، کوتاه و خیلی تنگ نباشد.پیراهن باید آستین -

 ممنوع است. استفاده از کراوات و پاپیون  -.  جام هر گونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد، ممنوع استان -

 پیرایش موی سروصورت بایدساده ،کوتاه وبه دورازمدهای افراطی باشد.-

  ها باید کوتاه، تمیز و پیراسته باشند.انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات، ناخنبه دلیل افزایش  -

 استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست. -

رف و دارای نقوش و هایی که غیر متعااستفاده از لباس، کیف، کفش، جوراب، پیشانی بند، مچ بند، شال، دستمال گردن، کمربند، انگشتر و کلاه -

 مجاز نیست. های ضداسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشند،های زننده و یا علامت گروهنوشته

 استفاده ازعینك وزیورآلات متعارف مانندانگشتروساعت مجازاست.-

 رنگ لباس،کفش وجوراب نبایدتندوزننده باشدوجلب توجه نماید.-

 باشدممنوع است.استفاده ازلباسی که تعمداپاره یاوصله -

 پوشیدن دمپایی وصندل درمیط های آموزشی وپژوهشی مجازنیست.-

 درفضاهای بهداشتی ، درمانی ای دانشجویان بالینیپوشش حرفهج: 

 الزامی است. 3رعایت کلیه ضوابط مندرج دربندالف وب ماده -

لباس فرم مخصوص به خود بر طبق استانداردهای تعریف شده از  های بهداشتی و درمانی ازدانشجویان بالینی باید در طول مدت حضور در محیط -

 طرف دانشگاه و با رعایت کامل شئون اسلامی و دانشجویی استفاده کنند.

لباس  -استفاده ازلباس مناسب وضخامت پارچه ی لباس فرم واندازه وسایزآن بایدمنطبق بامشخصات محیط های آموزشی وپژوهشی باشد.               -

 های بسته باشد.دانشجویان باید پاکیزه و مرتب و با دکمه فرم

های ویژه باید کاملا بر طبق استاندارد تعریف شده در های مراقبتبالینی، آزمایشگاهی خاص، مانند اتاق عمل و بخش پوشش دانشجویان در محیط -

 آن بخش و با رعایت حجاب و پوشش کامل اسلامی باشد.

 ا و پیشگیری از انتقال عفونت، کفش دانشجویان باید جلو بسته باشد.برای کاهش صدمه به پ -

برای دانشجویان بالینی ممنوع  هاناخن ویاجلب توجه،استفاده ازهرگونه آرایش وبلندی به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات -

 .باید کوتاه، تمیز و پیراسته باشند است وناخن ها

 اب به جهت حفظ بهداشت درمحیط های آموزشی وبهداشتی ضروری است.پوشیدن جور -

کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی شامل عکس، نام و نام خانوادگی، آرم دانشگاه، رشته تحصیلی و سمت دانشجو باید به صورت  -

 متحدالشکل بر روی لباس فرم، به طوری که قابل رویت باشد؛ نصب شود.

 تذکر:



 شی  پژوهشی و درمانی امیرالمومنین)ع(دانشگاه علوم پزشکی سمنان                                                                                مرکز آموز  

 

  

7931 4 

 

دانشجویان درتمامی محیط های آموزشی پژوهشی،درمانی وبهداشتی،فضاهای دانشگاهی،مراکزتحقیقاتی،مراکزکارآموزی وکارورزی ومحیط های  -

نین فرهنگی ،ورزشی،تفریحی،مکانهای اردویی وکلیه تجمعات دانشجویی وابسته وغیروابسته به دانشگاه که تحت عنوان دانشجوشرکت دارندمشمول قوا

 ین نامه میگردند.این آی

را در بدو ورود دانشجو به دانشگاه به رویت او رسانده و تعهد کتبی را با امضای دانشجو مبنی بر توجیه کامل و الزام  آیین نامهمعاونت آموزشی این  -

 . موزشی جلوگیری خواهدکرد.میکند.درصورت امتناع دانشجوازارائه تعهد،معاونت آموزشی ازحضوراودرمحیط آوی برای عمل به مفاد آن، دریافت 

دانشجو در آن دوره  اتیدشود که مسوولیت تکمیل آن با اسای دانشجویان، از سوی معاونت آموزشی دانشگاه صادر میکارنامه رفتار و پوشش حرفه -

 است.

ه توصیفی عالی، خوب، متوسط یا ضعیف را صادر ای دانشجویان، به صورت مجزا، نمرنامه، برای رفتار و پوشش حرفهباید با توجه به این شیوه اتیداس -

 کنند.

ای دانشجو در مراحل مختلف تحصیل و نیز در هر گونه استخدام دولتی و گزینش با ضریب مثبت مورد استناد قرار های رفتار و پوشش حرفهنمره -

 خواهد گرفت.

های توصیفی دانشجو در کارنامه رفتار و برای تعیین میانگین نمره است و از این اعداد 1و ضعیف  2، متوسط 3، خوب 4ارزش عددی درجه عالی  -

 شود.ای وی استفاده میپوشش حرفه

تقاء چنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتاریاپوشش حرفه ای دانشجودرکارنامه نیمسال وی متوسط باشد،به دفترمشاوره دانشجویی معرفی میگرددوتاار-

های توصیفی دانشجو پس از دو ترم متوالی بعد از معرفی به دفتر مشاوره دانشجویی، در صورتی که نمرهرقرارمیگیرد.به درجه بالاتر،تحت آموزش آن دفت

ای شود. چنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتار یا پوشش حرفهتر از آن باشد، به شورای انضباطی دانشجویان معرفی میکماکان متوسط و یا پایین

سال وی ضعیف باشد، در مرحله نخست تحت آموزش دفتر مشاوره دانشجویی قرار گرفته و در صورت تکرار به شورای انضباطی دانشجو در کارنامه نیم

 شود.دانشجویان معرفی می

 نامه اجرایی را بر عهده خواهد داشت.معاونت دانشجویی و فرهنگی وظیفه نظارت بر حسن اجرای شیوه -

 اساتید و مربیان بالینیای پوشش حرفهج:  اخلاق حرفه ای و 

اعضای هیات علمی، ضمن رعایت شئونات اسلامی و آیین نامه پوشش دانشجویان دانشگاهها به منظور حصول اهداف ذیل ضوابطی را در پوشش حرفه 

 :عمل خواهند آورد ای خود در محیط دانشگاه و واحدهای وابسته لحاظ کرده و منتهای تلاش خود را در رعایت و ترویج آن در جامعه پزشکی به

 حفظ شأن و حرمت حرف پزشکی و محیط علمی دانشگاه -

 برانگیختن حس احترام، آرامش و اعتماد در دردیافت کنندگان خدمت -

 جلوگیری از انتقال عفونت و حفظ ایمنی خود و بیماران -

 .است، رعایت اهداف پیش گفت مورد استناد خواهد بوددر ارزیابی مناسب بودن انواع دیگری از ظاهر و پوشش که در این راهنما اشاره نشده 

 : لباس

 .لباس ها باید ساده، تمیز و مرتب باشند . 1

 .لباس ها باید ضمن رعایت حدود شرعی، متناسب با اندام و آزاد باشند و نباید جلوی حرکات آزادانه بدن را بگیرند. 2

 .وی تصاویر، علایم تبلیغاتی نامتعارف و حاوی پیام باشدلباس ها باید به رنگ های متعارف باشند و نباید حا . 3
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رعایت ضابطه بخش در پوشیدن لباس فرم پاکیزه و جلو بسته ضروری است. خارج از محیط هایی که اسکراب جزء ضوابط بخش استف نباید اسکراب . 4

 .بر تن داشت و یا پوشیدن روپوش سفید روی آن لازم است

 .رت شناسایی عکس دار در محل قابل رویت همگانی روی لباس الزامی استدر محیط بالینی نصب کا . 5

 .پوشیدن کفش و جوراب مناسب الزامی است. 6

 .پوشیدن مقنعه یا روسری باید ضمن تامین پوشش شرعی، به نحوی باشد که مداخله ای در معاینه و اقدامات بالینی ایجاد نکند. 7

 .اس فرم پوشید که مزاحم کار بالینی شوددر محیط بالینی نباید پوششی روی لب. 8

 : آرایش و زیورآلات

 .ظاهر افراد در محیط دانشگاه و محیط بالینی باید ساده، مرتب و در عین حال بدون آرایش باشد. 1

 .به استثنای یك حلقه یا انگشتر ساده استفاده از زیورآلات آشکار مجاز نیست. 2

 .باشند. داشتن لاک و ناخن مصنوعی مجاز نیستناخن ها باید کوتاه، مرتب و تمیز . 3

 : بهداشت

 .بهداشت فردی شامل پاکیزگی موها و بدن الزامی است. 1

 استعمال دخانیات در محیط دانشگاه و محیط بالینی مجاز نیست. 2

 می گردند . در صورت عدم رعایت موارد فوق ، تذکرات لازم ارائه و در صورت اصرار بر تکرار تخلف به دانشکده معرفی 

 مسئول بهبود کیفیت-سوپروایزر آموزشی، معاون آموزشی تهیه کنندگان:

 معاون آموزشی تصویب کننده:

 رئیس بیمارستان تائیدکننده:

 


