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 اخالق و  (Dress Code)پوشش اجرايی نامهآيين
  های بالينیمحيط در ای دانشجويانحرفه

  
  مقدمه:

گزاران در مشاغل گروه تمامی خدمت    
به عنوان مرهم آالم بیماران رنج کشیده و  پزشکی

دار ایشان باید به طریقی رفتار نمایند که زمینه راز
براي برقراري ارتباط مناسب و زدودن زنگار کدورت 

 فراهم دردمندان شکستهاز چهره خسته و درون 
  .آید

از آنجا که هدف از آموزش دانشجویان در     
یت نیروي هاي علوم پزشکی در حقیقت تربدانشگاه

هاي حوزه سالمت و درمان ماهر جهت تصدي حرفه
و احتماال ورود به حریم خصوصی افراد است، از این 
رو به عنوان یک وظیفه شرعی و اخالقی دانشجو 

اي و متناسب با موظف است رفتاري کامال حرفه
هاي علمی و درمانی از خود نشان دهد شأن محیط

به حریم خصوصی و هماره به عنوان مشاوري رازدار 
 و شان و  مقام دیگران احترام بگذارد.

 ظاهر و پوشش نحوه و رفتار راستا این در  
 دانشجویان عزیز در مراکز بالینی همگام با پزشکان،

 براساس که کارکنان، پرستاران و پیراپزشکان و
لباس فرم مخصوص با رنگ  خود خاص وظایف

 محیطی ایجاد بر عالوه مخصوص را به تن دارند
 ارائه وريبهره افزایش باعث بیماران جهت مطمئن

شخصی و کرامت  حریم حفظ بالینی، خدمات
انسانی بیماران، رعایت موازین و ضوابط فرعی، 

 شرعی و اجتماعی، افزایش ضریب ایمنی و سالمت
 و ايحرفه اخالق از مثبت تصویر ایجاد بیماران،
 گردد.می عفونت استانداردهاي کنترل رعایت

 اول: کليات فصل

 نامه،آئین این در بالینی محیط از منظور.1ماده

درمان و  تشخیص، روند در که است فضاهایی تمامی
 و شودمی گرفته بهره آنها از هاي بهداشتیمراقبت
هاي ها، مراکز و پایگاهها، آزمایشگاهبیمارستان شامل

ها، درمانگاههاي بهداشت، درمانی، خانه-بهداشتی
 هايبخش تحقیقاتی،- آزمایشگاهی مراکز ها،داروخانه
 کالس نظیر هایی نیز محیط و هادانشکده درمانی

 عمومی هايمحیط و کنفرانس، کتابخانه درس، سالن

 سرویس آسانسور، سلف همچون مراکز این در
  باشد.غیره می و شاپوکافی
 بالینی هايمحیط درتمامی نامهآیین این.2ماده

 ابتداي از گناباد پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت

 باشد.می االجراالزم 1394مهرماه 

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان تمامی.3ماده

 در حضور و بالینی هايدوره گذراندن جهت گناباد

 نامه آئین این مفاد اجراي به ملزم بالینی هايمحیط
ضمناً دانشجویان سایر مراکز آموزش عالی باشند. می

هاي بالینی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ر محیطکه د
کنند حضور یافته و یا از امکانات آن استفاده می

 مفاد آن اجراي به ملزمنامه بوده و شامل این آیین
 .باشندمی

 هاينامهآئین و مقررات رعایت موارد، درکلیه.4ماده

 مورد و االجراالزم بیمارستانی هايعفونت کنترل
  باشد.می اولویت در و تأکید
نامه پوشش و نامه تابعی از آییناین آیین.5ماده

هاي آموزشی دانشگاه بوده اي در محیطاخالق حرفه
و موارد مورد لزومی که در آن ذکر نشده، مطابق آن 

نامه خواهد بود. همچنین مفاهیمی که در آیین
نامه نامه تعریف نشده است، مطابق آیینآیین

 (مصوبجمهوري اسالمی ایران  انضباطی دانشجویان
 شوراي 14/06/1374 مورخ جلسه هشتمین و پنجاه و سیصد

نامه اجرایی انضباطی و شیوه فرهنگی) انقالب عالی
  دانشجویان خواهد بود.

 انيپوشش دانشجو نحوه و دوم: لباس فصل

 هاي بیمارستان به ورود جهت دانشجویی فرم لباس
 متحدالشکل باید بالینی هايمحیط سایر و آموزشی

 باشد:  زیر هايویژگی مجموعه شامل و بوده

 گشاد، زانو)، حد (در بلند سفید، روپوش باید.6ماده

 لباس که طوري باشد به چسبان غیر و بلند آستین
  نباشد. رؤیت قابل آن سطح از

روپوش از نظر شکلی باید مطابق نمونه .7ماده
 باشد.معرفی شده از سوي معاونت آموزشی دانشگاه 

 با را موها و سر تمامی باید خانم دانشجویان.8ماده

 یقه ناحیه و گردن نواحی که بطوري بپوشانند مقنعه
هاي گردد. استفاده از مقنعه پوشیده کامالً نیز لباس
دار، کوتاه و یا بستن موها به هر صورتی که مدل

  باشد.سبب جلب توجه شود مجاز نمی
 مدت تمام در باید روپوش هايدکمه تمامی.9ماده

  .باشد بسته بطورکامل بالینی هايمحیط در حضور

 دار عکس معتبر شناسایی کارت از استفاده.10ماده

 بالینی هايمحیط در حضور مدت تمام در (تگ)

 باشد.می الزامی

ر باید از پارچه نخی، ساده و غیر  .شلوا11ماده
چسبان، داراي اندازه متعارف و تک رنگ باشد. 
استفاده از انواع شلوارهاي جین، شلوارهاي تنگ یا 
خیلی گشاد، شلوارهاي مجلسی و یا  شلوارهاي 
نامتعارف یا زننده (از نظر طرح و شکل، اندازه و 

  باشد.رنگ) در محیط بالینی مجاز نمی
 شلوار و روپوش نباید نازك باشد..12ماده

 پا ساق و پا تمامی که ساده جوراب پوشیدن.13ماده

 است. ضروري بالینی محیط در بپوشاند را

 داراي یا و توري، نازك هايجوراب پوشیدن.14ماده

 نیست. مجاز تزئینات

 راه هنگام بوده مناسب و راحت باید کفش.15ماده

 باشد. نداشته صداي آزار دهنده  رفتن

به منظور کاهش صدمه به پا و پیشگیري از .16ماده
 اشد.انتقال عفونت، کفش باید جلو بسته ب

 و تمیز راحت، باید کفش و لباس روپوش،.17ماده
 و متعارف بوده حد در مرتب، بدون پارگی و وصله و

 باشد.  و نامتعارف تند، زننده هايرنگ داراي نباید

 روپوش از آویزان و نامربوط اقالم از استفاده.18ماده

 هايزنجیر، زیپ، عالمت نظیر و شلوار و کفش
 باشد.می ممنوع انحرافی و ... و افراطی هايگروه

 گونه هر دادن قرار دید معرض در و استفاده.19ماده

 حلقه جز و... (به بند گردن دستبند، طال، انگشتر

مجاز  دانشجویان جهت بالینی محیط ازدواج) در
 نیست.

 در صندل و دمپایی از انواع چکمه، استفاده.20ماده

هاي مکانو  عمل اتاق بجز بالینی هايمحیط
 باشد.می مشخص شده ممنوع

 و زایشگاه عمل، اتاق در دانشجویان لباس.21ماده
 ضمن - بالینی هايمحیط در شده مشخص مکانهاي

 قوانین مطابق باید -نامه آیین این موارد رعایت
 .باشد مربوطه

 بالينی محيط در آرايش موازين و فردی سوم: بهداشت فصل

 تمیز و بایدکوتاه هاناخن بهداشتی جهت به.22ماده

 به بلند ناخن و مصنوعی هايناخن از استفاده .باشد
 آسیب احتمال و عفونت انتقال شانس افزایش دلیل

  .باشد می ممنوع تجهیزات و دیگران به
 ناخن يهاچسب بر و الك با هاناخن آرایش.23ماده

 است. ممنوع شکلی هر و موارد مشابه در 
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 از نباید بهداشت رعایت جهت دانشجویان.24ماده
لوازم آرایش، ادکلن و عطرها با بوي تند و  هرگونه

 بالینی استفاده کنند. هايزا درمحیطحساسیت

 رعایت به نسبت باید خانم دانشجویان.25ماده

شرعی  دستورات رعایت و خود موي کامل پوشش
 نمایان و ساختن خارج باشند. اهتمام جدي داشته

 مجاز شکلی و اندازه هر به مقنعه از موها شدن
 .باشدنمی

 و آراسته تمیز، باید آقا دانشجویان موهاي.26ماده
 باشد. متعارف حد در

به  نباید آقایان صورت و سر موي آرایش.27ماده
صورت غیرمتعارف و زننده باشد و هرگونه آرایشی 

 داشته باشد، هاي انحرافی و افراطیکه نشان از گروه
 است. ممنوع

آرایش به صورت تاتو  هرگونه نمودن نمایان.28ماده
یا هر گونه حلقه در بینی یا هر قسمت از دستها و 

 است. ممنوع صورت

 نشان که هاخانم در صورت آرایش گونه هر.29ماده

 است. ممنوع باشد دیگران نظر جلب و خودنمایی از

 بالينی محيط در دانشجويان رفتار چهارم: موازين فصل

اي، حرفه -دانشجویی اخالق اصول رعایت.30ماده
 تواضع و فروتنی در برخورد با دانشجویان، اساتید،

 گرانکارکنان و  بیماران و نیز رعایت حقوق دی
است. بنابراین دانشجویان باید متون مصوب  الزامی

اي و منشورهاي حقوق اخالق پزشکی و حرفه
بیماران و مراجعان را مطالعه نموده و به آن عمل 

 کنند.

 به باید بالینی هايمحیط در کردن صحبت.31ماده

 سرو ایجاد هرگونه باشد و همراه ادب با و آرامی
 ممنوع رکیک کلمات راندن زبان بر یا و بلند صداي

 .دارد قانونی پیگرد و

دخانیات و استفاده  سایر سیگار و استعمال.32ماده
اي که باعث غیر عادي جلوه از هر نوع دارو و یا ماده

 در کلیه نمودن حرکات و گفتار دانشجو شود
 ممنوع بالینی هايمحیط در حضور فرد هايزمان
 باشد. می

 مربوطه مسئول هماهنگی بدون دانشجویان.33ماده
 ضمنا. بود نخواهند تجهیزات از استفاده به مجاز
 از استفاده راهنماي و دهنده هشدار عالئم به توجه

 سوي از بالینی هايمحیط در امکانات و وسایل
 ی است.الزام دانشجویان

 هايمحیط در موجود اموال به خسارت ایراد.34ماده
 .نیست مجاز المالبیت اموال سایر و بالینی

 و شخصی حریم رعایت که آنجایی از.35ماده
 دانشجویان براي شرایطی هر در بیمار روحی آرامش
 معاینه، از قبل نمایند سعی باید لذا است، الزامی

 اخذ را بیمار رضایت حال، شرح تهیه یا و آزمایش
موده و ضمن رعایت حریم خصوصی بیماران، حافظ ن

 اسرار آنها باشند.
بیماران در رابطه  حقوق به باید دانشجویان. 36ماده 

با انتخاب درمانگر و روش درمانی در موارد غیر 
 اورژانسی احترام بگذارند.

 بیماران فرهنگ و مذهب به باید دانشجویان.37ماده
 .بگذارند احترام

و یا  بیماران موقعیت از نباید دانشجویان.38ماده 
 هاي آنان سوء استفاده کنند.خانواده

 به را دستورالعملی که درصورتی دانشجویان.39ماده
 مشاهده ایمنی و بالینی مقررات ناقض یا و بیمار ضرر

 آموزش ارشد مسئول با را آن ابتدا در باید کنند،
 .بگذارند درمیان بالینی

 راند و هاآزمایشگاه در حضور زمان در.40ماده

 سایر در و بوده خاموش باید همراه تلفن بیماران،
 .یابد ضرورت کاهش حد به آن از ها استفادهزمان

 ممنوع بیماران حضور در آشامیدن و خوردن.41ماده

 .باشد می

 و نامناسب هاي شوخی و بحث هرگونه.42ماده

هاي بالینی با صداي بلند در تمامی محیط دنخندی
 عمومی هايمحیط یا و بیماران مقابلبخصوص در

  .باشدمی ممنوع ها و ...رستوران ها،شاپکافی نظیر
 دیگر رسانه هر یا موبایل صداي کردن بلند.43ماده

 مجاز بالینی هاي محیط در صوت پخش عنوان به
  باشد.مین

 و اجتماعی اخالقی، شئونات رعایت.44ماده
 ضروري بسیار بالینی هاي محیط در دانشجویی

 .است

ت پنجم: فصل  نامهآئين تخلف موارد پيگيري و اجرا بر نظار

نامه براي این آیین اصول رعایت بر نظارت.45ماده
 عهده هاي بالینی بردانشجویان در تمام محیط

تواند از باشد که میمعاونت آموزشی دانشگاه می
کارآموزي، سوپروایزرهاي آموزشی، طریق اساتید 
ها و واحدهاي بالینی و یا مدیران مسئولین بخش

 هاي آموزشی اعمال شود.گروه

 اصول و ايحرفه اخالق رعایت که افرادي.46ماده
 در و بوده همراه تذکر ننمایند ابتدا با را نامه آئین

 انضباطی شوراي به تخلف انجام بر اصرار صورت
 .شوندمی داده ارجاع دانشجویان دانشگاه

  
نامه شامل یک مقدمه، پنج فصل و آیین این.47ماده

شوراي  25/12/1393ماده در جلسه مورخ  47
فرهنگی دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ اجرا، 

هاي مشابه نامهاالجرا بوده و از آن پس کلیه آیینالزم
غیر همسو که در دانشگاه به تصویب رسیده است، 

  باشد.فاقد اعتبار می
 
  
  
   

  

گاه علوم پزشکی    دا
داشىت درماىن گناباد  و خدمات 




