
 

 باسمه تعالی
 

 

 ردیف

 دستورالعمل رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 در محیط های آموزشی و پژوهشی

 مصادیق رفتار حرفه ای

1 
ورود به کالس بعد ازاستاد، خوردن و آشامیدن، بلند صحبت  : مانند خودداری از ایجاد اخالل هنگام تدریس

 راه یا سایر وسایل صوتی و تصویریکردن، خندیدن و ایجاد سرو صدا، استفاده از تلفن هم

2 

عدم رعایت ادب و احترام،  :مانندالمی، دانشجویی و اخالق حرفه ای خودداری از اعمال و رفتار خالف شئون اس

فروتنی، اخالق و آداب اسالمی متناسب با شأن یک فرد دانشگاهی،توهین و تمسخر زبانی و رفتاری، مشاجره و 

  مصرف هر نوع محصول دخانی یا مخدررعایت حقوق دیگران و  پرخاشگری، عدم

3 

مانند: عدم استفاده از تجهیزات  جهیزات و وسایل عمومی در اختیارحفاظت و استفاده صحیح از امکانات، ت

بدون هماهنگی مسئول مربوطه، توجه به عالئم هشدار دهنده و راهنمای استفاده از وسایل، عدم استفاده از 

 رمجاز، عدم ایراد خسارت به اموالامکانات و تجهیزات برای مصارف شخصی، حزبی یا گروه های غی
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 باسمه تعالی
 

 

 ردیف

 دستورالعمل رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 در محیط های آموزشی و پژوهشی

 مصادیق پوشش حرفه ای

1 

) تنگ یا خیلی گشاد، کوتاه یا خیلی   مانتو :از استفاده شاملدانشجویان دختر  و اسالمی شئون براساس کامل پوشش

 و کفش جوراب، (، تنگ و کوتاه نباشداندازه متعارف و  ید) با شلوار،  مقنعه و متعارف(با ضخامت و اندازه بلند مجاز نیست 

 یا زننده های نوشته و نقوش بدون و متعارف رنگ و ضخامت اندازه، با افراطی مدهای از دور به و ساده متعارف، کیف

 اخالق ضد و انقالب ضد اسالم، ضد های گروه عالئم

2 

 

 

 و بدون هیچ گونه تزیینی باشد. تمیز،  کوتاه ناخن

 انجام هرگونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد ، ممنوع است.

 استفاده از عطر و ادکلن با بوی تند و غیرمتعارف مجاز نیست.

3 

 از:  استفاده دانشجویان پسرشامل و اسالمی شئون براساس کامل پوشش

و جوراب با ضخامت الزم  پیراهن )آستین دار بوده ، کوتاه و خیلی تنگ نباشد(استفاده از شلوار)تنگ و کوتاه نباشد(، -

 .متعارف جهت پوشش الزامی است

 .مدل پیراهن ، شلوار، کیف، کفش و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد-

 .استفاده از لباسی که تعمداً پاره یا وصله باشد ممنوع است -

 .دل در محیط های آموزشی و پژوهشی مجاز نیستپوشیدن دمپایی و صن -

 .رنگ لباس ، کفش و جوراب نباید تند و زننده باشد و جلب توجه نماید-

استفاده از لباس ، کیف ، کفش ، جوراب ، پیشانی بند ، مچ بند ، شال، دستمال گردن ، کمربند ، انگشتر و کاله هایی که غیر -

 .نده و یا عالمت گروه های  ضد اسالم ، ضد انقالب و ضد اخالق باشند مجاز نیستمتعارف و دارای نقوش و نوشته های زن

 .استفاده از کروات و پاپیون ممنوع است-

 .به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات ، ناخن ها بایستی کوتاه ، تمیز و پیراسته باشند-

 .ید باشد ممنوع استانجام هرگونه آرایش و خالکوبی که در معرض د-

 .پیرایش موی سر و صورت باید ساده ، کوتاه و به دور از مدهای افراطی باشد-

 .استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست-

 

 



 باسمه تعالی
 

 

 ردیف

 دستورالعمل رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 بهداشتی و درمانیدر محیط های 

 رفتار حرفه ای مصادیق

 رعایت  استانداردهای حقوق خدمات گیرندگان و همراهان وی براساس متون مصوب اخالق پزشکی 1

 رعایت حریم شخصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی و اخذ رضایت بیمار قبل از معاینه، آزمایش و یا تهیه شرح حال 2

 بیمار هنگام معاینهرعایت حریم خصوصی  3

 احترام به حقوق بیماران در رابطه با انتخاب درمانگر و روش درمانی در موارد غیر اورژانس 4

 احترام به فرهنگ و مذهب بیماران 5

 عدم اجرای دستورالعملی که به ضرر بیمار یا ناقص مقررات بالینی و ایمنی است با هماهنگی مسئول ارشد آموزش بالینی 6

 خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه بر بالین بیمار عدم 7

 حفظ اسرار بیماران 8

 عدم سوء استفاده از موقعیت بیماران و یا خانواده های آنان 9

 حین انجام وظیفهدانشجو به همراه داشتن کارت شناسایی  10

11 
استاد، خوردن و آشامیدن، بلند صحبت کردن، خندیدن و خودداری از ایجاد اخالل هنگام تدریس )مانند ورود به کالس بعد از

 ایجاد سرو صدا، استفاده از تلفن همراه یا سایر وسایل صوتی و تصویری(

12 

خودداری از اعمال و رفتار خالف شئون اسالمی، دانشجویی و اخالق حرفه ای) مانند عدم رعایت ادب و احترام، فروتنی، اخالق 

شأن یک فرد دانشگاهی،توهین و تمسخر زبانی و رفتاری، مشاجره و پرخاشگری، عدم رعایت حقوق و آداب اسالمی متناسب با 

 دیگران و مصرف هر نوع محصول دخانی یا مخدر(

13 

 

حفاظت و استفاده صحیح از امکانات، تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار) مانند: عدم استفاده از تجهیزات بدون هماهنگی 

جه به عالئم هشدار دهنده و راهنمای استفاده از وسایل، عدم استفاده از امکانات و تجهیزات برای مصارف مسئول مربوطه، تو

 شخصی، حزبی یا گروه های غیرمجاز، عدم ایراد خسارت به اموال(

 



 باسمه تعالی 

 دستورالعمل رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 و درمانیدر محیط های بهداشتی 
 

 مصادیق پوشش حرفه ای ردیف

1 
استفاده از لباس فرم مخصوص ) برطبق استانداردهای تعریف شده( با رعایت کامل شئون اسالمی و دانشجویی، پاکیزه، مرتب و با 

 دکمه های بسته

 کفش جلو بسته 2

 داشتن کارت شناسایی با مشخصات کامل دانشجو قابل رؤیت بر روی لباس فرم 3

4 

پوشش کامل براساس شئون اسالمی و دانشجویی شامل استفاده از پیراهن آستین دار) پسران(، مانتو و مقنعه )دختران(، شلوار، 

جوراب، کفش و کیف متعارف، ساده و به دور از مدهای افراطی با اندازه، ضخامت و رنگ متعارف و بدون نقوش و نوشته های 

 ضد انقالب و ضد اخالقزننده یا عالئم گروه های ضد اسالم، 

 عدم استفاده از چکمه روی شلوار، دمپائی و صندل 5

 عدم استفاده از لباسی که تعمداً پاره یا وصله باشد. 6

 عدم آرایش و خالکوبی در معرض دید 7

 عدم استفاده از عطر و ادکلن با بوی تند و غیرمتعارف 8

 ناخن کوتاه، تمیز، پیراسته و بدون تزئین 9

 عدم استفاده از کراوات و پاپیون)پسران( 10

 پیرایش موی سر و صورت، ساده، کوتاه و به دور از مدهای افراطی)پسران( 11

 

 


