آئین نامه ی اجرایی ((پوشش مناسب)) و (( اخالق حرفه ای))
درمحیط های بالینی
همذ هِ:
گشٍّْای پضضىی  ،هشّن گزاسدسد تیواساى هحشم اسشاسایطاًٌذ ؛ تٌاتشایي تشای تَفیك تیطتشخَد
ٍ تْثَد صٍدتشدسدّای جسوی تیواساى  ،تایذصهیٌِ ّای تشلشاسی استثاط ّای سٍحی ٍػاعفی
خَدسا تا آًاى فشاّن ًوایٌذ .یىی اصػَاهل هَثشدسفشآیٌذ ّواٌّگی ّای سٍحی تیواساى تا
هذاٍاگشاى  ،سػایت اخالق حشفِ ای ٍآساستگی ٍپَضص هٌاسة هذاٍاگشاى است .صیشا جاهؼِ ی
ها ،یه جاهؼِ ی دیي تاٍس ٍ اّل حجة ٍحیاست ٍ تشّویي اساس تَجِ تِ تاٍسّای هزّثی
ٍآداب ٍسسَم هلی ٍهَاصیي ػشفی ٍاجتواػی ٍحفظ حشین ضخصی ٍوشاهت اًساًی تیواساى ،
تیاًگش سػایت اصَل ٍ اخالق حشفِ ای هذاٍاگشاى ٍتیواس داساى است .تِ ّویي هٌظَس ،تشاساس
آئیي ًاهِ ی ٍصاستی ٍصَستجلسِ ی هصَب ّ 87/6/7یات سئیسِ ی داًطگاُ  ،آئیي ًاهِ ی
پَضص هٌاسة ٍاخالق حشفِ ای داًطجَیاى تطشح ریل اػالم هی ضَد:
هٌظَساصهحیظ تالیٌی دسایي آئیي ًاهِ  ،تیواسستاًْا  ،آصهایطگاّْا ،دسهاًگاّْا ،هشاوض تحمیماتی
ٍ تخطْای دسهاًی داًطىذُ ّا هی تاضذ.

فصل یک  :کلیات
 -1داًطجَیاى هحتشم داًطگاُ ػلَم پضضىی ضیشاص ،تشای ٍسٍد تِ تیواسستاًْا ٍگزساًذى دٍسُ ّای
تالیٌی  ،تِ سػایت ٍاجشای ایي آئیي ًاهِ هلضم هی تاضٌذ.
 -2سػایت همشسات ٍآئیي ًاهِ ّای وٌتشل ػفًَتْای تیواسستاًی  ،دسّوِ ی هَاسد ،دساٍلَیت ٍهَسد
تاویذ ٍالصم االجشا است.

فصل دوم  :پوشش مناسب
پَضص داًطجَیاى دختشٍپسشٌّ ،گام ٍسٍد تِ تیواسستاًْا ی آهَصضی ٍهحیظ ّای تالیٌی تایذ
داسای ٍیژگیْای صیشتاضذ:
-1سٍپَش داًطجَیاى تایذسفیذ ،تویض ،هشتة  ،تلٌذ ،ساحت  ،داسای ًطاى (آسام) داًطگاُ ،
هتٌاسة تا فصل  ،ضخوین ٍدووِ تستِ تاضذ.
-2دختشاى داًطجَ ،اصهمٌؼِ ّای تلٌذ استفادُ وٌٌذ ٍحجاب اسالهی هٌاسة تاضَاتظ ضشػی
ساسػایت ًوایٌذ .پَضاًذى هَ تِ صَست واهل هَسد تاویذاست.
-3جَساتْا تایذ هتٌاسة تاضٌذ ٍاص ًپَضیذى جَساب خَدداسی ضَد.
-4وفطْا تایذ ،ساحت  ،جلَتستِ  ،پٌجِ پْي  ،تویض ٍداسای سًگ هالین ٍهتؼاسف تاضذ.
-5اصپَضیذى دم پایی دسهحیظ ّای تالیٌی تایذ خَدداسی ضَد.
 -6اصسٍپَش ٍ ،ضلَاستٌگ ٍچسثاى  ،وَتاُ ٍدساًذاصُ غیشهؼوَلی تا سًگ ّای تٌذ ًثایذ استفادُ
ضَد.
 -7اصتی ضشت ٍلثاسْای ٍسصضی حاٍی تصاٍیشٍ ًَضتِ ّای ًاهتٌاسة تا ػشف پشّیضضَد.
-8دسهذت حضَسدسهحیغْای تالیٌی ّ ،وشاُ داضتي واست ضٌاسایی هؼتثشٍ ػىس داسحاٍی
حشف اٍل ًام ً ،ام خاًَادگی  ،ػٌَاى ً ،ام داًطىذُ ًٍام سضتِ الضاهی است.
 -9دسهحیظ ّای تالیٌی  ،اصتِ واستشدى ٍسایل آسایطی ٍصیَسآالت هاًٌذ دست تٌذ ،گشدى تٌذ،
الٌگَ  ،اًگطتشی عال( تِ جضحلمِ ی اصدٍاج) ٍػغشّای تٌذ ٍحساسیت صا تایذ خَدداسی ضَد.
ً-10اخي ّا تایذوَتاُ  ،تویض ،تذٍى الن تاضذ .استفادُ اصًاخٌْای هصٌَػی ًٍاخي تلٌذ تِ
دلیل افضایص ضاًس اًتمال ػفًَت ٍاحتوال آسیة تِ تیواساى هٌاسة ًیست.
-11داًطجَیاى پسشًثایذ هَّای خَدسا تِ صَست ّای غیشهتؼاسف ٍتلٌذتشاصحذ هؼوَل ًگاُ
داسًذ.

فصل سوم  :موارد دیگر
-1اصاستؼوال اًَاع دخاًیات دسهحیظ ّای آهَصضی ٍتالیٌی تایذ پشّیضضَد.
-2دسٌّگام ساًذ تیواساى  ،تلفٌْای ّوشاُ تایذخاهَش تاضٌذ ٍدسهَالغ دیگش ًیضجضء دسهَاسد
خیلی ضشٍسی ًثایذ تلفٌْای ّوشاُ ساسٍضي وشد.
-3اصخَسدى ًٍَضیذى ٍجَیذى آداهس دسحضَستیواساى تایذپشّیض ضَد.
 -4دسهحیظ ّای دسهاًی ،گفت ٍگَ تایذ آسام ٍّوشاُ تا ادب تاضذ ٍ اصسشٍصذای تلٌذ دسحضَس
تیواساى تایذ پشّیضضَد.
 -5سػایت ادب ًفس ٍاخالق حشفِ ای تِ ٍیژُ فشٍتٌی ٍ تشخَسد هٌاسة تا تیواساى ٍ دیگش ّوىاساى
ضشٍسی ٍستَدًی است.
فصل چْاسمً :ظاسات تشاجشا ٍپیگیشی هَاسد تخلف اصآئیي ًاهِ
ً -1ظاست تشسػایت اصَل ایي آئیي ًاهِ دستیواسستاًْا ٍ سایشهحیظ ّای تالیٌی تشػْذُ ی
ٍهؼاٍى آهَصضی تیواسستاى ،هذیشٍ هؼاٍى آهَصضی ٍاحذ هشتَط ٍ دسداًطىذُ ّا تشػْذُ ی
سئیس ٍهؼاًٍت آهَصضی داًطىذُ هی تاضذ.
-2تِ افشادی وِ اخالق حشفِ ای ٍهَاد ایي آئیي ًاهِ ساسػایت ًىٌٌذ ،تزوشات الصم اسائِ
ٍدسصَست اصشاس تشتىشاستخلف تِ هشاجغ ریشتظ هؼشفی خَاٌّذضذ.

تهیه وتدوین معاونت آموزشی دانشگاه

