
 «دانشجويان آيين نامه اجرايي رفتار و پوشش حرفه اي »

 رفتار حرفه اي

 : محيط هاي آموزشي پژوهشيالف : الزامات كلي دانشجويان در 

 دانشجويان بايد از ايجاد هرگونه اخالل به هنگام تدريس خودداري نمايند مصاديق اخالل در تدريس مانند : -1

 ورود به كالس بعد از استاد  -

 خوردن و آشاميدن  -

 بلند صحبت كردن ، خنديدن و ايجاد سرو صدا. -

 استفاده از تلفن همراه و ساير وسايل صوتي و تصويري  -
 

 خود داري نمايند مصاديق آن مانند :ن اسالمي ،دانشجويي واخالق حرفه اي  وئدانشجويان بايد از اعمال و رفتار خالف ش -2

 تني ، اخالق و آداب اسالمي متناسب با شان يك فرد دانشگاهيعدم رعايت ادب و احترام ، فرو -

 توهين و تمسخر زباني و رفتاري ، مشاجره و پرخاشگري -

 عدم رعايت حقوق ديگران  -

 مصرف هر نوع محصول دخاني يا مخدر  -

 استفاده از هر نوع دارو و يا ماده اي كه باعث غيرعادي جلوه نمودن حركات و گفتار دانشجو شود -
 

  محيط هاي آموزشي وپژوهشي مي باشند  حفاظت و استفاده صحيح از امكانات، تجهيزات و وسايل عموميملزم به  دانشجويان -3

 پوشش حرفه اي

 در محيط هاي آموزشي و پژوهشي : دانشجويان دخترالف : پوشش حرفه اي 

 ون اسالمي و دانشجويي باشد .ئحجاب بايد كامل و بر اساس ش -

 استفاده از مانتو ، شلوار ، مقعنه ، جوراب متعارف جهت پوشش الزامي است. -

 مدل مانتو ، شلوار ، مقعنه ، كفش ، كيف ، جوراب بايد ساده و به دور از مدهاي افراطي باشد. -

 : پوشيدن مانتو تنگ يا خيلي گشاد ، كوتاه يا خيلي بلند مجاز نيست . 1تبصره 

 ازه متعارف داشته باشد و تنگ و كوتاه نباشد .: شلوار بايد اند2تبصره 

 داً پاره يا وصله باشد ممنوع است .م: استفاده از لباس هايي كه تع 3تبصره 

 : پوشش چادر يا مقعنه بايد كامل و بر اساس موازين شرعي باشد . 4تبصره 

 .:كفش بايد ساده ، تيره با پاشنه متعارف و بدون صداي آزار دهنده باشد 5تبصره 

 : پوشيدن چكمه روي شلوار ،دمپايي و صندل در محيط هاي آموزشي و پژوهشي مجاز نيست .6تبصره 

 كفش و جوراب نبايد تند و زننده باشد و جلب توجه نمايد .رنگ مانتو ، شلوار ، كيف ،-

 نگردد. از مانتو ، شلوار ، مقعنه و جورابي كه ضخامت الزم را براي حفظ پوشش و حجاب ندارد استفاده -

ن ، كمربند ، انگشتر و كاله هايي كه غير ددستمال گرشال ،كفش،جوراب ، پيشاني بند ، مچ بند ،استفاده از لباس كثيف ، -

 متعارف و داراي نقوش و نوشته هاي زننده و يا عالمت گروه هاي ضد اسالم ، ضد انقالب و ضد اخالق باشند مجاز نيست .



 آالت متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز است.زيور استفاده از  عينك ، -

 ناخن ها بايد كوتاه ، تميز و پيراسته و بدون هيچ گونه تزئيني باشند. -

 است . عانجام هرگونه آرايش و خالكوبي كه در معرض ديد باشد ممنو -

 استفاده از عطر يا ادكلن يا بوي تند و غير متعارف مجاز نيست . -
 

 در محيط هاي آموزشي و پژوهشي : جويان پسردانشپوشش حرفه اي  :ب

 ن اسالمي و دانشجويي باشد .ئوپوشش بايد كامل و بر اساس ش -

 استفاده از شلوار ، پيراهن و جوراب متعارف جهت پوشش الزامي است.-

 كيف و كفش وجوراب بايد ساده و به دور از مدهاي افراطي باشد .مدل پيراهن ، شلوار ، -

 كوتاه و خيلي تنگ نباشد .پيراهن بايد آستين دار بوده ،:  1تبصره 

 شلوار نبايد تنگ و كوتاه باشد . :2تبصره 

 مداً پاره يا وصله باشد ممنوع است .ع: استفاده از لباسي كه ت 3تبصره 

 : پوشيدن دمپايي و صندل در محيط هاي آموزشي و پژوهشي مجاز نيست .4تبصره 

 تميز باشد .: كفش بايد ساده و  5تبصره

 رنگ لباس ، كفش و جوراب نبايد تند و زننده باشد و جلب توجه نمايد . -

 از پيراهن و شلواري كه ضخامت الزم را براي حفظ پوشش ندارد استفاده نگردد. -

ايي كه غير دستمال گرفتن ، كمربند ، انگشتر و كاله هشال ،كفش،جوراب ، پيشاني بند ، مچ بند ،استفاده از لباس كثيف ، -

 متعارف و داراي نقوش و نوشته هاي زننده و يا عالمت گروه هاي ضد اسالم ، ضد انقالب و ضد اخالق باشند مجاز نيست .

 استفاده از كراوات و پاپيون ممنوع است . -

 زيور آالت متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز است.استفاده از  عينك ،- 

 ت و آسيب به افراد و تجهيزات ناخن ها بايستي كوتاه ، تميز و پيراسته باشد .به دليل افزايش انتقال عفون -

 انجام هرگونه آرايش و خالكوبي كه در معرض ديد باشد ممنوع است . -

 كوتاه و به دور از مدهاي افراطي باشد .پيرايش موي سر و صورت بايد ساده ، -

 مجاز نيست . ستفاده از عطر يا ادكلن با بوي تندو غيرمتعارفا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « محيط هاي بالينيدر  دانشجويان آيين نامه اجرايي رفتار و پوشش حرفه اي »

 دانشجويان باليني در فضاهاي بهداشتي درماني  رفتار حرفه اي الف : 

 الزامات دانشجوي باليني :  -1

 الزامي است. نيز براي دانشجويان باليني  محيط هاي آموزشي وپژوهشي( حرفه اي)رفتار  رعايت كليه ضوابط مندرج در بند -

دانشجويان بايد  به منظور  رعايت استانداردهاي حقوق خدمات گيرندگان و همراهان وي متون مصوب اخالق پزشكي را  -

 مطالعه و به آن عمل نمايند.

ايطي براي دانشجويان الزامي است لذا بايد سعي از آن جايي كه رعايت حريم شخصي و آرامش روحي بيمار در هر شر -

 نمايند  قبل از معاينه آزمايش و يا تهيه شرح حال رضايت بيمار را اخذ نمايند.

دانشجويان در صورتي كه دستور العملي را به ضرر بيمار ويا ناقض مقررات باليني و ايمني ببينند بايد در ابتدا آن را با  -

 در ميان بگذارند.مسئول ارشد آزمون باليني 

 هنگام معاينه بايد حريم خصوصي بيماران رعايت شود. -

 دانشجويان بايد به حقوق بيماران در رابطه با انتخاب درمانگر و روش درماني در موارد غير اورژانس احترام بگذارند. -

 دانشجويان بايد به مذهب و فرهنگي بيماران احترام بگذارند-

 وء استفاده نمايندسقعيت بيماران و يا خانواده هاي آن دانشجويان نبايد از مو -

 دانشجويان بايد اسرار بيماران را حفظ نمايند.-

 دانشجو بايد در حين انجام وظيفه در محيط هاي بهداشتي درماني كارت شناسايي خود را به همراه داشته باشند. -

 منوع است .خوردن  آشاميدن و استفاده از تلفن همراه بر بالين بيمار م -

  پوشش حرفه اي دانشجويان باليني در فضاهاي بهداشتي درماني  -ب 

 .الزامي است. نيز براي دانشجويان باليني )پوشش محيط هاي آموزشي وپژوهشي(رعايت كليه ضوابط مندرج در بند  -

به خود) بر طبق  مخصوصلباس فرم دانشجويان باليني بايد در طول مدت حضور در محيط هاي بهداشتي و درماني از  -

 ون اسالمي و دانشجويي استفاده نمايد .ئاستاندارد هاي تعريف شده از طرف دانشگاه ( با رعايت كامل ش

: استفاده از لباس مناسب و ضخامت پارچه اي لباس فرم و اندازه و سايز آن بايد منطبق با مشخصات محيط هاي  1تبصره 

 آموزشي و پژوهشي باشد .

 اس فرم دانشجويان بايد به صورت پاكيزه و مرتب و دكمه هاي بسته باشد .: لب2تبصره 

آزمايشگاهي خاص مانند اتاق عمل و بخش هاي مراقبتهاي ويژه مي بايست كامالً  –: پوشش در محيط هاي باليني 3تبصره 

 بر طبق استاندارد تعريف شده در آن بخش و با رعايت حجاب و پوشش كامل اسالمي باشد .

 شيدن جوراب به جهت حفظ بهداشت در محيط هاي آموزشي و بهداشتي ضروري است .پو -

 به منظور كاهش صدمه به پا و پيشگيري از انتقال عفونت ، كفش دانشجويان بايد جلو بسته باشد . -

شته تحصيلي و كارت شناسايي ارائه شده از سوي معاونت آموزشي : شامل : عكس ، نام و نام خانوادگي ،آرم دانشگاه ، ر -

 سمت دانشجو بايد به صورت متحدالشكل بر روي لباس فرم بطوريكه قابل رويت باشد نصب گردد.

 



 كارنامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان

 كرمانشاه  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني

 دانشكده پيراپزشكي

 سال ورود :                               شماره دانشجويي:                     نام و نام خانوادگي :                            

 سال تحصيلي :    اول / دوم                 نام رشته تحصيلي :                                              نيمسال تحصيلي : 

 نام استاد نام درس رديف
 اي نمره پوشش حرفه نمره رفتار حرفه اي

 (1ضعيف) (2متوسط) (3خوب) (4عالي) (1ضعيف) (2متوسط) (3خوب) (4عالي)

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   معدل )كمي(

   معدل بر اساس ارزيابي توصيفي *

 

 مهر گروه آموزشي امضاء مدير گروه                        

 

 

 

 

 

 ( ارزيابي توصيفي متوسط                                75/1-5/2( ارزيابي توصيفي ضعيف                             معدل بين )1-75/1*معدل بين )

 ( ارزيابي توصيفي عالي                                                                25/3-4معدل بين )                              ( ارزيابي توصيفي خوب5/2-25/3معدل بين )

 



 كارنامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كرمانشاه

 دانشكده پيراپزشكي
 امضاء استاد:                                       :نام استاد                                 :                درسنام    

 سال تحصيلي :  اول / دوم      نيمسال تحصيلي :                        مقطع:         رشته تحصيلي :                  

ف
دي

ر
 

 دانشجوييشماره  نام ونام خانوادگي 
 نمره پوشش حرفه اي نمره رفتار حرفه اي

 (1ضعيف) (2متوسط) (3خوب) (4عالي) (1ضعيف) (2متوسط) (3خوب) (4عالي)

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           



 كارنامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كرمانشاه

 : سال ورود                                              دانشكده پيراپزشكي                                                              
 سال تحصيلي :   اول / دوم      نيمسال تحصيلي :                        مقطع:         رشته تحصيلي :                  

ف
دي

ر
 

 شماره دانشجويي نام ونام خانوادگي 
  پوشش حرفه اي نمره رفتار حرفه اي و                

 (1-75/1ضعيف )  –( 75/1-5/2متوسط )  –( 5/2- 25/3خوب  ) –( 25/3-4عالي ) 
 مالحظات

 

  حرفه اي مره پوششن حرفه اي نمره رفتار

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

  

 مهر گروه آموزشي                                                  ضاء مدير گروهم ا          


