
 

 کشور دبیر خانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکیمصوبه ارسالی از 

 

 آزمایشگاهی  -یط های بالینیو اخالق حرفه ای دانشجویان در مح (Dress Codeآئین نامه اجرایی پوشش)

ساتید و دانشجویانرفتار تمامی  نحوه پوشش و را ، زمینه شد که ضمن حفظ شئون حرفه ایونه ای باباید به گ ا

های آموزشببی  همراهان بیماران، همکاران و اطرافیان در محیطا بیماران، و موثر حرفه ای ب ط مناسبب برای ارتبا

 فراهم سازد.

انی که در محیط آموزشببی بالینی و آزمایشبب اهی در حاص تحبببیر با ارا ه رعایت مقررات زیر برای کلیه عزیزلذا 

 است. اخالقاً الزامیخدمت هستند 

ویان جهت ورود به محیط های آموزرشی به ویژه محیط های بالینی و آزمایش اهی باید متحدالشکر لباس دانشج 

 بوده و شامر مجموعه ویژگیهای زیر باشد:

 روپوش سفید بلند در حد زانو و غیر چسبان با آستین بلند -1

 شد.بسته باهای آموزشی بطور کامر  مدت حضور در محیط تمامی دکمه های روپوش باید در تمام -2

 مورد تا ید دانشکده محر تحبیرمعتبر  اتیکت الباق -3

 سر وگردن، نواحی زیر گردن و موها را با پوشش مناس  بپوشانند. ناحیه دانشجویان خانم باید تمامی -4

 در کارآموزی ها و کالس ها آرایش شببامر آرایش چهره، ، ، کاشببت ناخنبدون حضببور دانشببجویان  -5

 اجازه حضور در کارآموزی ها داده نخواهد شد. در صورت عدم رعایت  الزامی می باشد.

شلوار -6 ستفاده از  شد ا ساده و غیر چسبان با شان هاشلوار باید بلند متعارف و  ی جین پاره و نظایر آن در 

 پزشکی نیست. هحرف

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

در  دن  به سبببه های غربیو آرایش نمواز مو و محاسببن نامتعارف دانشببجویان پسببر عدم اسببتفاده  -8

 کارآموزی ها و کالس ها 

شجویان  -9 ستفاده دان سر ا شامر: پ س   شرت، پیراهن تنگ و کوتاه و یقه باز از لباس نامنا می ممنوع تی 

 باشد

سر از -10 شجویان پ ستفاده دان ستفاده از طال و هرگونه زیورآ،تا اعم از گردن بند،  زیور آ،ت نا متعارف، ا

 زنجیر، مچ بند، دستبند و گوشواره است.

 

 دانشکده پرستاری و مامایی مدیریت


