
 

 

 

 

 

 

 ظاهري با و نموده باشدرعایت می سالمت کنترل و اي حرفه اخالق اصول با که را زیر موارد رود می انتظار دانشجویان از

 .یابند حضور ها وبخش دانشکده در دانشگاهی شئونات و اجتماعی منزلت با متناسب رفتاري و آراسته

 :پوشش به مربوط مقررات -1ماده

 رنگ با (مخصوص بانوان) مقنعه ، سفید روپوش از استفاده به موظف ، آزمایشگاه و بالینی هاي بخش در دانشجویان کلیه-1

 دکمه با آزادانه حرکات که امکان گشاد کافی اندازه به و مناسب اندازه با ، مرتب ، تمیز باید روپوش .باشند می مشخص هاي

 .باشد تحصیلی دانشجو مقطع و نام شامل شناسایی کارت به مزین و نماید فراهم را بسته

 .گردد می اعالم دانشکده طرف از مقنعه و روپوش مشخصات -2

 .میباشد ممنوع آقایان و ها خانم براي ... و لکه و پارگی داراي ، خاص عالئم با پوششی نوع هر از استفاده-3

 :جوراب و کفش -2ماده

 .باشد صدا ایجاد بدون و کوتاه پاشنه یا و پاشنه بدون ، ساده باید ها کفش-1

 .باشد نمی مجاز صندل پوشیدن-2

 .است الزامی مناسب ضخامت با جوراب پوشیدن -3

 :ها ناخن و موها-3 ماده

 دانشجو وظایف ،مقررات اي حرفه اخالق منشور

 :آقایان

 روي گرفتن مو )قرار . نپوشاند را صورت روي که نحوي به ، خاص فرم بدون و بوده شده اصالح ، تمیز ، کوتاه موها-1

 گردد.( آلودگی می انتقال باعث دست با موها مکرر زدن کنار و نموده محدود را کننده عمل دید میدان صورت

 :ها خانم

 پاتوژن انتقال سبب و داده افزایش را دستکش شدن پاره احتمال بلند ناخن( باشند الك بدون و تمیز ، شده کوتاه باید ها ناخن-2

 میگردد.( ها ناخن زیر آلودگی دیدن مانع الك وجود و شود می ها

 . باشد می ممنوع متعارف غیر صورت و مو آرایش گونه هر از استفاده-3

 :بخش در رفتار نحوه و فردي بهداشت -4 ماده

 .است الزامی دندان و دهان بهداشت و فردي بهداشت رعایت-1

 تند هاي ورایحه بوده محل در حاضر آحاد همه به متعلق کار محیط .)هواي باشد نمی جایز تند بوي گونه هر از استفاده-2

 ). باشد می مضر و آلرژن بسیار

 هنگام در و آموزشی هاي محیط و آزمایشگاه بخش در بلند صداي ایجاد و کردن شوخی ، سیگار کشیدن ، آدامس جویدن-3

 . باشد نمی قبول قابل و بوده اي حرفه رفتار با مغایر بیماران درمان

 دانشجویان، مقررات وظایف  اي حرفه منشوراخالق



 

 

 

 . باشد نمی مجاز آزمایشگاه و بخش در کار و کالس در حضور هنگام در موبایل از استفاده-4

 :آالت زیور -5ماده

 . است ممنوع ازدواج ساده حلقه جز به آالت زیور گونه هر از استفاده-1

 . است ممنوع زینتی هاي نگین کاربرد و خالکوبی گونه هر-2

 را زیر عواقب می گردد اي حرفه اخالق به اعتناعی بی ، عفونت کنترل اصول رعایت عدم موجب که فوق موارد نکردن رعایت

 : دارد دنبال به دانشجو براي

 دانشکده مدیریت توسط شفاهی تذکر = اول بار

 دانشجو ولی به اطالع و پرونده در درج با کتبی تذکر = دوم بار

 اعضاي ، ها گروه محترم مسئولین ، مقررات مدیران برابر اقدام و دانشگاه انظباطی کمیته به دانشجو پرونده ارجاع = سوم بار

 . نمود خواهند همکاري و نامه نظارت آیین این اجراي حسن بر آموزش مرکز پرسنل و علمی هیات

 :پزشکی دانشجوی وظایف کلی

  باشند داشته بخش حضور در صبح 7:30 رأس ساعت روز هر باید دانشجویان

 باشند. می مربوطه بیماران پرونده در بیماري سیر و حال شرح نوشتن به موظف روز هر دانشجویان

 فیزیکی( معاینه و حال شرح کند )اخذ ویزیت را بیماران متخصص پزشکان کنار در دانشجو باید روز هر

  باشد داشته فعال شرکت اساتید با بالینی راند در باید دانشجو

  باشد داشته حضور بیمارستان عمومی هفتگی درکنفرانس باید دانشجویان دوشنبه روزهاي

 

  میباشد گروه مقررات رعایت به موظف دانشجو

 است. درمانگاه و کننده مراجعه بیماران از حال شرح گرفتن به موظف دانشجو

 


