بسمه تعالی

راهنمای رفتار و پوشش حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دانشگاه محیطی پویا ،هدفمند و فرهنگ ساز است که عالوه بر آموزش نیروی انسانی متعهد و متخصص میتواند فرهنگ جوامع را در جهت نیل
به اهداف متعالی اخالقی و انسانی رهبری و هدایت نماید .الزمه این امر تالش هرچه بیشتر و کار آمد دانشگاهیان در جهت تحقق این مهم
است تا دانشگاهی دانش محور و تحول ساز را ایجاد کند.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی اقدام به نهادینه سازی اخالق و تعهد حرفه ای در گستره خویش نموده و این
مهم را در قالب یک برنامه هدفمند و زمان بندی شده به اجرا خواهد رساند .این راهنما به استناد آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای 1مصوبه
مورخ  11/1/11شورای فرهنگی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی مستند به مصوبه جلسه  111شورای انقالب فرهنگی ،مورخه
 1011/30/11در خصوص مصادیق پوشش تهیه گردیده است.
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دانشجویان باید در تمامی ساعت های آموزشی و کاری  ،ظاهری تمیز  ،مرتب و متناسب با شئون اسالمی و موقعیت حرفه ای خود در
دانشگاه داشته باشند و از مواردی که موجب خدشه دار شدن شاًن دانشجو و دانشگاه می گردد  ،خودداری نمایند.
استفاده از تصاویرنامتعارف  ،عبارات تبلیغاتی ،نمادهای نامناسب و نظایر آن برروی لباس مجاز نیست..
موازین بهداشت فردی و پاکیزگی موهای سر و صورت رعایت شود .
استفاده از عینک و زیور آالت متعارف (به غیر از طال برای آقایان) مانند حلقه و انگشتری ساده مجاز است.
کفش باید ساده و تمیز با پاشنه متعارف بدون صدای آزار دهنده باشد .پوشیدن صندل و دمپایی در محیط دانشگاه مجاز نیست.
پوشیدن شلوار ورزشی در غیر از اماکن ورزشی ممنوع است.
استعمال دخانیات در کلیه محیط های دانشگاه ممنوع است.

 .8مقررات پوشش حرفه ای برای خانم ها:
 .1.1استفاده از مانتو ،شلوار ،مقنعه و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است .پوشش ها باید ساده و به دور از مدل های افراطی باشند.
 .1.2آرایش و استفاده از عطر و ادکلن با بوی تند  ،بلندی ناخن ها و استفاده از ناخن مصنوعی ممنوع است.
 .9مقررات پوشش حرفه ای برای آقایان:
 .1.1استفاده از پیراهن ،شلوار ،کفش و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است .پوشش ها باید ساده و به دور از مدل های افراطی
باشند.
 .1.2ورود به محیط دانشگاه با تی شرت مجاز نمی باشد.
 .1.0استفاده از عطر و ادکلن با بوی تند  ،خالکوبی در معرض دید و بلندی ناخن ها ممنوع است.
 .1.4پیرایش موی سر و صورت باید ساده  ،کوتاه و به دور از مدلهای افراطی باشد.
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دانشجویان باید در طول مدت حضور در محیط های درمانی و بالینی از روپوش سفید و پاکیزه با دکمه های بسته و با ضخامت و
بلندی مناسب طبق الگوی دانشگاه استفاده نمایند.
دانشجویان باید در محیط بالینی ،آزمایشگاهی خاص مانند اتاق عمل و بخش های ویژه از پوشش مناسب منطبق بر الگوی دانشگاه
در آن بخش استفاده نمایند.
روپوش باید متناسب با اندام و آزاد باشد و نباید خللی در حرکت آزادانه و کار بالینی یا آزمایشگاهی ایجاد نماید.
کارت ارائه شده از سوی مرکز مربوطه بر روی سینه در سمت چپ روپوش نصب گردد.

پوشش حرفه ای به لباس و لوازمی گفته می شود که فرد در حرفه خاص خود ،ملزم به استفاده آن است.

شئون اسالمی به تمامی قوانین اسالمی گفته می شود که در نص صریح قرآن  ،فقه اسالمی و آراء اکثریت مراجع تقلید آمده است .

