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 مقدمه

 

تولید  و نهضتعلمی  شمنظور نیل به جه و بهدر مسیر تحقق برنامه و اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

 گگام برداتگته و هانگهیزمسازی علمی دانشگگاه در همگه ست با اهتمام ویژه برای استانداردبایسته ا ،کشور یهادانشگاهعلم در 

 تودینماین مهم حاصل  ییم وابرطرف نم ،تولید با فرهنگ بومی و متناسبو کمبودها را روز هتالش نموده امکانات موجود را ب

  .فراهم سازیم را در عمل یو اخالقفرهنگی  ،با سالمت اجتماعی توأم یاحرفهو محیط کار  میشیندیب یاحرفهه ک مگر این

 رفتگار و پوتگش یو استانداردسگاز نمگودن دمنگقگانون برایپزتکی  و آموزشوزارت بهداتت درمان  ،به همین منظور

اقگدام بگه  ،جهگان موجود در سطح ایران و نیو قواناتکا به دانش جمعی  اب ،علوم پزتکی یهادانشکدهو  هادانشگاهدانشجویان 

رو بگه ز ایگن د. ای برای عملکرد جوانان فرهیخته دانشگاهی ترسیم نمایندر این خصوص نمود تا مسیر روت یانامهتدوین آیین

خدمت حقوق گیرنده  یاستانداردها ،فصل اول قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 3استناد بند الف ماده 

یگژه و (مجگاز ریو غدر خصوص مصادیق پوتش )مجاز  33/6/47تورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  353مصوب جلسه  نیزو 

 یاحرفگه و پوتگشرفتار  نامهآیین. تدوین تده است ،انضباطی دانشجویان نامهآیین 6ه ماد /د3تبیین بند  برایدانشجویان که 

به استناد بند  نامهیب رسید و به منظور اجرایی نمودن این آیینوعلوم پزتکی کشور به تص یهادانشکدهو  هادانشگاهدانشجویان 

تهیگه  یانامهتگیوه ،علوم پزتگکی کشگور یهادانشکده ها ودانشگاهدانشجویان  یاحرفهرفتار و پوتش  نامهآیین 7از ماده  3

 نامهدر حقیقت تدوین آیین. باتد و ناظرانمشی مشخص برای مجریان  خط وسازی عملکرد دانشجویان گردید، تا ضمن تفاف

تخصگی  از سگالیق پاسخ به نیاز دانشجویانی است که خواستار تعیین روتی تفاف و دقیق و به دور  ،اجرایی آن ینامهوهیو ت

. باتدمیساز تعالی علمی و اخالقی که زمینه هستند ت انسانیمامکان حضور در محیطی سالم با حفظ حرمت و رعایت کرا برای

دانشگجویان  یاحرفگهاجرایی رفتار و پوتگش  نامهوهیو ت نامهپس از ابالغ آیین و درماناجرایی حوزه بهداتت  یهادستگاهلذا 

 .گردندیم ملزم به رعایت آن
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های علوم دانشکده و هادانشجویان دانشگاه یاحرفه رفتار و پوشش ینامهوهیو ش نامهقوانین آیین

 پزشکی کشور

 

 یاحرفهرفتار 

 

 پژوهشی  و آموزشی یهاطیمحالزامات دانشجویان در  (الف

  :صادیق اخالل در هنگام تدریس مانندم .نمایندخودداری دانشجویان باید از ایجاد هر گونه اختالل به هنگام تدریس  -3

ستفاده از تلفگن همگراه و سرو صدا، اندیدن و ایجاد ، خلند صحبت کردن، بدنیو آتامورود به کالس بعد از استاد، خوردن 

  .سایر وسایل صوتی و تصویری

مایند. مصگادیق آن نخودداری  یاحرفه و اخالقی دانشجوی ،ار خالف تئونات اسالمیدانشجویان باید از اعمال و رفت -2

 و تمسگخروهین ، تگیک فرد دانشگگاهی با تأناسالمی متناسب  و آداباخالق  ،فروتنی ،عدم رعایت ادب و احترام مانند:

صرف هر نوع محصول دخانی یا مخدر، استفاده از هر ، مرعایت حقوق دیگران دم، عمشاجره و پرخاتگری ،زبانی و رفتاری

 ر عادی جلوه نمودن حرکات و گفتار دانشجو تود.که باعث غی یامادهنوع دارو یا 

صگادیق آن د. مدر اختیار باتگن ل عمومییتجهیزات وسا ،دانشجویان باید ملزم به حفاظت و استفاده صحیح از امکانات -3

  :مانند

ردهنده و عالئگم هشگدا به باید. مجاز به استفاده از تجهیزات نخواهند بود ،دانشجویان بدون هماهنگی مسئول مربوطه  *

برای مصارف تخصی و یا به نفع احزاب  زاتیو تجهاستفاده از امکانات  .راهنمای استفاده از وسایل در محیط توجه نمایند

بهداتتی درمانی  یهاطیو مح، ایراد خسارت به اموال موجود در فضاهای دانشگاهی باتدیمممنوع  ،غیر مجاز یهاو گروه

 .باتدیمنمجاز  المالتیبیا سایر اموال 

 

 ب( الزامات دانشجوی بالینی 

  .برای دانشجویان بالینی الزامی است نامهاین تیوهقبلی رعایت کلیه ضوابط مندرج  -3

متون مصوب اخالقی پزتکی  ،وی و همراهانگیرندگان حقوق خدمات یاستانداردهادانشجویان باید به منظور رعایت  -2

 .آن عمل نمایند و بهرا مطالعه 

لذا باید سعی  ،روحی بیمار در هر ترایطی برای دانشجویان الزامی است و آرامشآن جایی که رعایت حریم تخصی از  -3

  .رضایت بیمار را اخذ نمایند ،نمایند قبل از معاینه، آزمایش و یا تهیه ترح حال

باید در ابتدا آن را بگا  ،ببینند یمنیو ارا به ضرر بیمار و یا ناقص مقررات بالینی  یدستورالعملدانشجویان در صورتی که  -7

  .مسئول ارتد آموزش بالینی در میان بگذارند

  .هنگام معاینه باید حریم خصوص بیماران رعایت تود -5
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 احترام بگذارند  ،با انتخاب درمانگر و روش درمانی در موارد غیر اورژانس در رابطهدانشجویان باید به حقوق بیماران  -6

  .د به مذهب و فرهنگ بیماران احترام بگذارنددانشجویان بای -4

  .آنان سوء استفاده نمایند یهاخانواده ای ودانشجویان نباید از موقعیت بیماران  -3

 .دانشجویان باید اسرار بیماران را حفظ نمایند -9

 .همراه داتته باتدکارت تناسایی خود را به  ،بهداتتی درمانی یهاطیمحدانشجو باید در حین انجام وظیفه در  -31

  .و استفاده از تلفن همراه بر بالین بیمار ممنوع است دنیو آتامخوردن  -33

 

 یاحرفهپوشش 

 

  :در محیط آموزشی و پژوهشیدانشجویان دختر  یاحرفهپوشش  (الف

 اسالمی و دانشجویی باتد.  تئون بر اساسو  حجاب باید کامل -3

  .پوتش الزامی است برایمتعارف  و جورابمقنعه  ،تلوار ،استفاده از مانتو -2

  .افراطی باتد یهامدلباید ساده و به دور از  و جورابقنعه ، متلوار ،مدل مانتو -3

  .مجاز نیست ،کوتاه یا خیلی بلند ،تنگ یا خیلی گشاد یپوتیدن مانتو :1تبصره 

 وتاه نباتد. ک یا گتلوار باید اندازه متعارف داتته باتد و تن :2 تبصره

  .پاره و یا وصله باتد، ممنوع است تعمداًهایی که استفاده از لباس :3 تبصره

  .موازین ترعی باتد بر اساسپوتش چادر یا مقنعه باید کامل و  :4 تبصره

 دهنده باتد.  ردون صدای آزاو بپاتنه متعارف  ا، بتمیز ،کفش باید ساده :5 تبصره

 .آموزتی و پژوهشی مجاز نیست یهاطیمحندل در دمپایی و ص و نیز ،پوتیدن چکمه روی تلوار :6 تبصره

 توجه نماید.  و جلبنباید تند و زننده باتد  و جورابرنگ مانتو تلوار، کیف کفش  -7

 .استفاده نگردد ،مقنعه و جورابی که ضخامت الزم را برای حفظ پوتش و حجاب ندارد ،تلوار ،نتوااز م -5

 متعارف ریغهایی که و کالهنگشتر ، امربند، کستمال گردن، دال، تبندچ، مبندانییش، پوراب، جفش، کیفاز لباس، کاستفاده  -6

 باتند، مجاز نیست. و ضد اخالقانقالب  دضد اسالم، ض یهاگروهعالمت  یا زننده و یهاو نوتتهنقوش  یو دارا

 ساعت مجاز است.  انگشتر وآالت متعارف مانند  وریو زاستفاده از عینک  -4

 د. نهیچ گونه زینتی بات و بدونیراسته ، پباید کوتاه، تمیز هاناخن -3

 منوع است. ، مکه در معرض دید باتد یکوبخال وانجام هرگونه آرایش  -9

 متعارف مجاز نیست.  ریو غاستفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند  -31

 

 یو پژوهشآموزشی  یهاطیمحدانشجویان پسر در  یاحرفهب( پوشش 

 باتد.  ییو دانشجواسالمی  تئون بر اساسباید کامل و  پوتش -3
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 پوتش الزامی است. برایمتعارف  و جورابیراهن ، پاستفاده از تلوار -2

 افراطی باتد.  یهامدلساده و به دور از  دیو جوراب بافش ، کیف، کلوار، تمدل پیراهن -3

 تد. تنگ نبا یلیو خدار بوده، کوتاه پیراهن باید آستین :1تبصره 

 باتد. و کوتاه: تلوار نباید تنگ 2تبصره 

 .، مجاز نیستپاره یا وصله باتد تعمداًاستفاده از لباسی که  :3تبصره 

 ژوهشی مجاز نیست. آموزتی و پ یهاطیمحپوتیدن دمپایی و صندل در  :4تبصره 

  .کفش باید تمیز و ساده باتد :5تبصره 

  .توجه نماید جلب یاباتد نباید تند و زننده  و جورابرنگ لباس کفش  -7

  .استفاده نگردد ،که ضخامت الزم را برای حفظ پوتش ندارد یو تلواراز پیراهن  -5

کگه غیگر  یهگاانگشتر و کالهستمال گردن، کمربند، ، دال، تبندبند، مچوراب پیشانی، جفش، کاستفاده از لباس، کیف -6

 جاز نیست. ، مد انقالب باتند، ضضد اخالق، ضد اسالم یهاگروها عالمت یزننده و  یهاو نوتتهو دارای نقوش  متعارف

 استفاده از کراوات و پاپیون ممنوع است.  -4

  .تر و ساعت مجاز استشآالت متعارف مانند انگوریو زاستفاده از عینک  -3

 .دنپیراسته بات و تمیز ،بایستی کوتاه هااخن، نتجهیزات و سیب به افرادآ به دلیل افزایش انتقال عفونت و -9

 منوع است. ، مدر معرض دید باتدکه کوبی خال انجام هر گونه آرایش و -31

 صورت باید ساده، کوتاه و به دور از مدهای افراطی باتد.  پیرایش موی سر و -33

 استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست.  -32

 

  :رمانی، ددانشجویان بالینی در فضاهای بهداشتی یاحرفهوشش ( پج

رمگانی هگم الزامگی د-پژوهشی در فضای بهداتگتی دانشجویان در محیط آموزتی و یاحرفهپوتش رعایت کلیه ضوابط  

  :همچنین ،است

 طبگقد )بهداتتی و درمانی از لباس فرم مخصوص به خگو یهاطیمحدانشجویان بالینی باید در طول مدت حضور در  -3

 استفاده نمایند.  ییو دانشجواسالمی  تئونکامل  با رعایت (تعریف تده از طرف دانشگاه یاستانداردها

لباس فرم و اندازه و سایز آن باید منطبگق بگا مشخصگات  یپارچه ضخامتنیز و استفاده از لباس مناسب  :1تبصره 

 آموزتی و پژوهشی باتد.  یهاطیمح

  .بسته باتد یهادکمهبا  و و مرتبلباس فرم دانشجویان باید به صورت پاکیزه  :2تبصره 

ویگژه  یهگامراقبت بخگشمانند اتگاق عمگل و  ،آزمایشگاهی خاص -پوتش دانشجویان در محیط بالینی: 3تبصره 

  .کامل اسالمی باتد و پوتشکامال بر طبق استاندارد تعریف تده در آن بخش و با رعایت حجاب  ستیبایم

 هاناخناستفاده از هر گونه آرایش و بلندی  ،جهت و آسیب به افراد و تجهیزات و یا جلب تونوبه دلیل افزایش انتقال عف -2

 .برای دانشجویان بالینی ممنوع است

  .آموزتی و بهداتتی ضروری است یهاطیمححفظ بهداتت در  برایپوتیدن جوراب  -3
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 بسته باتد. ید جلوبه منظور کاهش صدمه به پا و پیشگیری از انتقال عفونت، کفش دانشجویان با -7

رتگته  ،رم دانشگگاه، آخگانوادگی و نگامام ، نگتامل: عکسبایستی از سوی معاونت آموزتی  کارت تناسایی ارائه تده -5

قابگل کگامالً  کگه یطوره ب نصب گرددبه صورت متحدالشکل بر روی لباس فرم و تحصیلی و سمت دانشجوی باتد 

 .یت باتدؤر

آموزتگی دانشگگاه طبگق کارنامگه  معاونت  یاز سو، تحصیلی در هر دوره، دانشجویان یاحرفه رفتار و پوتشکارنامه  -6

 دانشجو در آن دوره است. با استادانمسئولیت تکمیل آن  . وتودمی پیوست صادر

مگره توصگیفی ، ندانشجویان به صورت مجگزا یاحرفه و پوتشبرای رفتار  ،نامهبه این تیوه با توجهاستادان موظفند  -4

 اعم از تئوری یا عملی صادر نمایند.  آموزتی ینمرهرا به همراه هر  فیضع ایعالی، خوب، متوسط 

تکمیل کارنامه، جلسگه تگوجیهی بگرای اسگتادان  ینحوهالزم است معاونت آموزتی دانشگاه در خصوص : 1تبصره 

 برگزار نماید.

و رفتار  نامهمسئولیت تکمیل کار ،دارد بر عهدهدر مورد دروسی که بیش از یک استاد مسئولیت تدریس را  :2تبصره 

شگترین تعگداد سگاعات عهده استادی است که بی بر حاًیترج ،مدیر گروه تأییدا ، بدرس دانشجویان آن یافهحر پوتش

 دارد.بر عهده تدریس را 

وی، در پایگان هگر دوره بگه صگورت  یاحرفگه و پوتگشرفتگار  یارنامه، کدر خواست دانشجو در صورت :3تبصره 

 .محرمانه به اطالع وی خواهید رسید

و نیز در هرگونه اسگتخدام دولتگی  دانشجو در مراحل مختلف تحصیل و یاحرفهرفتار و پوتش  یهاهنمر :4تبصره 

 د گرفت. نبا ضریب مثبت مورد استناد قرار خواه ،نشیگز

 یهگانمرهاز ایگن اعگداد بگرای تعیگین میگانگین . تاس 3ضعیف  و 2 متوسط ،3خوب  ،7عالی  یدرجهارزش عددی  -3

 .تودیموی استفاده  یاحرفه و پوتشه رفتار توصیفی دانشجو در کارنام

 دفتر مشاورهبه ، نیمسال وی متوسط باتد در کارنامه دانشجو یاحرفه ا پوتشیرفتار چنانچه میانگین نمرات توصیفی  -9

 .ردیگیمآموزش دفتر قرار  تحت ،باالتربه درجه  ارتقا تا و گردددانشجویی معرفی می

توصیفی دانشجو پس از دو ترم متوالی بعد از معرفی به دفتر مشاوره دانشگجویی  یهانمره که یصورتدر  :5تبصره 

 .گرددیمبه تورای انضباطی دانشجویان معرفی  ،تر از آن باتدمتوسط و یا پایین کماکان

در  ،وی ضگعیف باتگد دانشجو در کارنامگه نیمسگال یاحرفهچنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتار با پوتش -6

بگه تگورای انضگباطی  جویی قگرار گرفتگه و در صگورت تکگرارست تحت آموزش دفتر مشاوره دانشنخ یمرحله

 .گرددیمدانشجویان معرفی 

 ،معاونت آموزتی موظف است در صورت اعتراض دانشگجو و یگا معرفگی دانشگجو بگه تگورای انضگباطی :6تبصره 

انضباطی  یرئیس تورای بدو)یی و فرهنگی همراه توضیحات مکتوب استادان به معاونت دانشجو وی را به یکارنامه

 .ارائه نماید (دانشجویان

ت. خواهد دات را بر عهدهاجرایی  نامهاجرای تیوه بر حسنوظیفه نظارت  یو فرهنگمعاونت دانشجویی  -31
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 دانشجویان یاحرفهرفتار و پوشش  یکارنامه

 ............................. درمانی ،بهداشتی و خدماتدانشگاه/دانشکده علوم پزشکی           

  :تماره دانشجویی                                          :نام و نام خانوادگی       

 اول / دوم                     سال تحصیلی  :نیمسال تحصیلی                        :نام و رتته تحصیلی       

  یاحرفهنمره پوتش   یاحرفه نمره رفتار نام استاد نام درس  ردیف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   (کمی)معدل 

 ضعیف متوسط خوب  عالی  ضعیف متوسط خوب  عالی  (ارزیابی توصیفی بر اساسمعدل )

 

 

 متوسط ،ابی توصیفی( ارزی>3-2معدل بین ) ضعیف  ،( ارزیابی توصیفی1-3معدل بین )

  عالی ،   ( ارزیابی توصیفی>3-7معدل بین ) خوب ،( ارزیابی توصیفی>2-3معدل بین )

 


