
مصوبه ششمین نشست دوره چهارم شورای دانشگاه 93/3/25

اعض�اي هیأت علمي، کارکنان، دس�تیاران و دانش�جويان دانش�گاه علوم پزش�كي تهران ضمن 
رعايت ش�ئونات اس�امی و آيین نامه پوشش دانشجويان دانش�گاه ها، به منظور حصول اهداف 
ذيل ضوابطی را در پوش�ش حرفه ای خود در محیط دانش�گاه و واحدهاي وابسته لحاظ کرده 
و منته�اي ت�اش خ�ود را در رعاي�ت و تروي�ج آن در جامعه پزش�كي به عم�ل خواهند آورد.

  حفظ شأن و حرمت حرف پزشكی و محیط علمی دانشگاه  
  برانگیختن حس احترام، آرامش و اعتماد در دريافت کنندگان خدمات

  جلوگیری از انتقال عفونت و حفظ ايمنی خود و بیماران

اي�ن  در  ک�ه  پوش�ش  و  ظاه�ر  از  ديگ�ری  ان�واع  ب�ودن  مناس�ب  ارزياب�ی  در  همچنی�ن 
ب�ود.  خواه�د  اس�تناد  م�ورد  گف�ت  پی�ش  اه�داف  رعاي�ت  اس�ت،   نش�ده  اش�اره  راهنم�ا 

1. لباس ها بايد ساده، تمیز و مرتب باشند. 

2. لباس ه�ا باي�د ضم�ن رعاي�ت حدود ش�رعی، 
متناس�ب ب�ا ان�دام و آزاد باش�ند و نباي�د جلوي 

حرکات آزادانه بدن را بگیرند. 

3. لباس ها بايد به رنگ هاي متعارف باشند و نبايد 
ح�اوي تصاوير، عايم تبلیغاتي نامتعارف و حاوي 

پیام باشد. 

4.  رعاي�ت ضابطه بخش در پوش�یدن لباس فرم 
پاکی�زه و جل�و بس�ته ض�روري اس�ت. خ�ارج از 
محیط هايی که اسكراب جزو ضوابط بخش است، 
نبايد اسكراب بر تن داشت و يا پوشیدن روپوش 

سفید روی آن الزم است.

5. در محی�ط بالین�ی نص�ب کارت شناس�ايی 
عك�س دار  در محل قابل رؤي�ت همگانی روی 

لباس الزامی است.

6. پوشیدن کفش و جوراب مناسب الزامي است. 

7. پوش�یدن مقنع�ه يا روس�ری بايد ضم�ن تأمین 

1. ظاهر افراد در محیط دانش�گاه و محیط بالینی 
بايد س�اده، مرتب و درعین ح�ال بدون آرايش 

باشد.

2. به استثناي يك حلقه يا انگشتر ساده استفاده از 
ساير زيورآالت آشكار مجاز نمی باشد. 

3. ناخن ه�ا باي�د کوت�اه، مرت�ب و تمیز  باش�ند. 
داشتن الك و ناخن مصنوعي مجاز نمی باشد.

1. بهداش�ت فردی ش�امل پاکیزگی موها و بدن 
الزامی است. 

2. اس�تعمال عط�ر و ادکلن با بوی تند در محیط 
دانشگاه و محیط بالینی مجاز نیست.

آرايش و زيورآالت

بهداشت

پوشش شرعی، به نحوی باشد که مداخله ای در لباس
معاينه و اقدامات بالینی ايجاد نكند.

8. در محیط بالینی نبايد پوششی روی لباس فرم 
پوشید که مزاحم کار بالینی شود.


