
 

 بسمه تعالي

 آئين نامه نحوه پوشش و رفتار حرفه اي در محيط هاي آموزشي و درماني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

و دانشجويان و در شئون دانشجويي و نيز تكريم اساتيد ، همكاران ، بيماران  اين آئين نامه بمنظور تسهيل فرايند آموزش و حفظ   *

نگاشته  )و با عنايت ويژه به رعايت موازين شرع مقدس اسالم (  ايران و ساير كشورهاي جهاندر دانشگاه هاي آموزشي چارچوب مقررات 

 .رعايت اين آئين نامه متضمن اصول اخالق پزشكي و رفتار حرفه اي خواهد بود . شده است 

 .باشد  و مطابق قوانين كشوري ميبايست  متناسب با شئونات اسالميظاهر دانشجويان  

 . شئون دانشجويي باشد زشي مرتب و تميز  و متناسب با ظاهر دانشجويان ميبايست در تمامي محيط هاي آمو 

حضور دانشجويان در كليه محيط هاي آموزشي و درماني ميبايست قبل از استاد صورت پذيرد ؛ ورود پس از استاد  و يا خروج از آن  

 .ج دانشجو از آن جلسه گردد بدون اجازه استاد ميتواند منجر به اخرا

 . و درماني ممنوع مي باشد اي آموزشيه طكليه محيدر ، هنگام آموزش خوردن ، آشاميدن و جويدن آدامس در  

مطابق موازين شرع و  شانه شده باشد و در مورد خانم ها بايد توسط مقنعه مناسب  مورد آقايان بايد كوتاه ، منظم و موهاي سر در  

 .باشد مقدس پوشيده 

 .متعارف ممنوع است  طبيعي و غيرو رنگ موهاي غير مو استفاده از مدل هاي غير متعارف 

باز تنها در منوع است و استفاده از كفش هاي جلو استفاده از صندل و دمپائي در كليه محيط هاي آموزشي باليني و غير باليني م 

 .محيط هاي غير باليني مجاز مي باشد 

 .آقايان ميبايست كوتاه ، منظم باشد و  استفاده از مدل هاي غير معمول  ممنوع است بيل و ريش در مورد س 

 .ها در آقايان و خانم ها به گونه اي  باشد كه زننده  و موجب جلب توجه نباشد  رنگ لباس 

 .لباس ها مانع حركات آزادانه نباشد و در كليه لباس ها استفاده از لوگوهاي نمايان ممنوع است  

 .ممنوع است ) بجز خوابگاه ها و سالن هاي ورزشي ( در كليه محيط هاي دانشگاهي استفاده از لباس هاي ورزشي  

 .و ساير محيط هاي سرپوشيده  دانشگاه ممنوع است ) باليني و غير باليني ( استفاده از كاله در محيط هاي آموزشي  

انگشتر در خانم ها  آقايان و ساعت ، دستبند و حلقه انگشتر ساده درحداقل ممكن و شامل ساعت و حلقه زينت آالت در استفاده از  

 . باشد مجاز مي 



 

 . با بوهاي تند ممنوع  مي باشد   استفاده از آرايش غليظ و نيز عطر و ادكلن 

ساير محيط هاي سرپوشيده دانشگاه ممنوع و ) باليني و غير باليني(استفاده از عينك هاي آفتابي در كليه محيط هاي آموزشي  

 .است

كاشت ناخن به هر عنوان و فاقد هر گونه الك و پوشش بوده و ) بطوريكه از نوك انگشت جلوتر نباشد(ناخن ها ميبايست كوتاه  

 .ممنوع است 

 . ممنوع است  م آموزشو درماني در هنگا استفاده از تلفن همراه  و  وسايل  صوتي تصويري ديگر در كليه محيط هاي آموزشي 

از شلوار جين ترجيحا استفاده نگردد و  در صورت استفاده رنگ آن آبي روشن يا تيره يكدست بدون هر گونه سوراخ و بريدگي  

 . باشد

 .در محيط هاي آزمايشگاهي  و باليني از روپوش سفيد با دكمه هاي بسته استفاده گردد  

 .است  و الزم است از لباس هاي مناسب در زير روپوش استفاده گردد  ممنوعسفيد  استفاده از تاپ در زير روپوش 

 . مكان هايي كه پوشيدن  روپوش سفيد  الزم است  ، الصاق كارت شناسائي عكس دار الزامي است  ء در كليه  

 . كشيدن سيگار در كليه محيط هاي دانشگاهي ممنوع است  

 . ، توهين  رفتاري و زباني در كليه محيط هاي دانشگاهي ممنوع است مشاجره و پرخاشگري  

 . در محيط هاي بيمارستاني ، معرفي  دانشجو به  بيمار و كسب اجازه جهت معاينات و شرح حال گيري الزامي است  

جانب محافظه كاري را  ؛ر محيط  دانشگاهي  ترديدي داريد د پوشش  و يا رفتار خود  ، ، ن شئودر تمامي مواردي كه نسبت به  

 . رعايت نمائيد 

 . خواهد بود هاي آموزشي  عدم رعايت اين  آئين نامه منجر به عدم مجوز حضور شما در كالس  يا محيط 

 

 

                 :          محل امضاء دانشجو

 


