دانشکده پرستاری مامایی رازی
آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
از آنجایی که در هر کشوری معیارهای قانونی وعرفی ویژه ای برای پیش برد امور وجود دارد  .درایران عزیز ما
نیز قوانین باالدستی متعددی برگرفته از شرع وعرف وجود دارد و سازمان ها ودستگاههای متبوع نیز درچارچوب
همین قوانین است  ،بنابراین نحوه ی رفتار و پوشش افراد در محیط های اداری و آموزشی با عنایت به پیشینه
عمیق ملی ومذهبی جامعه ما از ارزش قابل توجهی برخوردار است و رعایت آن از یک سو بیان گر احترام گذاشتن
به قوانین ومقررات ملی مذهبی است و از سویی به ایجاد فضایی آرام ومناسب با اهداف آموزشی وسازمانی کمک
می کند وبه ارائه ی تصویری مثبت از اخالق حرفه ای منجر می گردد.

الف – الزامات رفتار حرفه ای دانشجویان در محیط های آموزشی  ،پژوهشی وبالینی
دانشجویان باید ازایجاد هرگونه اخالل به هنگام تدریس خوداری نمایند مصادیق اخالل در هنگام تدریس عبارتند از  :ورود
به کالس بعد از استاد  ،خ وردن وآشامیدن و جویدن آدامس  ،بلند صحبت کردن  ،خندیدن و ایجاد سروصدا و استفاده از
تلفن همراه وسایر وسایل صوتی وتصویری درحین کالس
دانشجویان باید از اعمال و رفتار خالف شئون اسالمی  ،دانشجویی واخالق حرفه ای خود داری نمایند  ،مصادیق آن عبارتند
از :عدم رعایت ادب ،فروتنی ،اخالق وآداب اسالمی متناسب با شان یک فرد دانشگاهی ،توهین و تمسخر زبانی و رفتاری،
مشاجره وپرخاشگری  ،عدم رعایت حقوق دیگران ومصرف هرنوع محصول دخانی یا مخدر
رعیات مفاد منشور حقوق بیمار ودستور العمل ایمنی بیمار برای کاردر محیط های بالینی

ب – الزامات پوشش حرفه ای دانشجویان و کارکنان در محیط های اداری  ،آموزشی  ،پژوهشی وبالینی
دانشجویان و کارکنان باید در تمامی ساعت های آموزشی و کاری  ،ظاهری تمیز  ،آراسته ومتناسب با موقعیت
حرفه ای خود داشته باشند واز پوششی که موجب خدشه دار شدن شان دانشگاه می گردد خودداری نمایند .
رنگ  ،اندازه  ،ضخامت پیراهن  ،مانتو و شلوار  ،جوراب کفش وپوشش دانشجویان و کارکنان می باید متناسب با
شئونات اسالمی و عرف جامعه دانشگاهی باشد .
با امید محیطی آرام وهماهنگ با آرمان های علمی واعتقادی در دانشگاه

