
 

 

  حرفه اییو رفتار  منشور پوشش 

 اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 

به منظورحفظ شأن و حرمت حرف ، حقوق شهروندیدر حوزه  125952/8/1دستور العمل ابالغی وزارت کشور به شماره  بر اساس
 ،دگان و دریافت کنندگان خدمت نبرانگیختن حس احترام، آرامش و اعتماد در ارائه کن، محیط علمی دانشگاه  در و وابستهپزشکی 

اساتید،  حرفه اییو رفتار  پوششمنشور حفظ ایمنی خود و بیماران و سالمت رفتار در محیط اداری  ،جلوگیری از انتقال عفونت 
 خدمات بهداشتی درمانی تهران، به شرح ذیل تعیین می گردد:دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان  کارکنان و

رعایت همکاران ارتباط با تواضع و فروتنی در برخورد با ارباب رجوع و  ، حفظ حریم خصوصی،اصول اخالق حرفه ای .1
 گردد.

و شوخی صدای بلند  از .باشد احترامبا  و صحبت کردن در محیط های کاری با همکاران و ارباب رجوع باید به آرامی .2
 گردد.های نامناسب خودداری 

مطابق خط مشی مرکز و در محیط  ،درمانی -بهداشتیو شبکه های اجتماعی در محیط های  استفاده از تلفن همراه .3
 و مقررات اداری یا شغلی باشد. مطابق با رعایت شئون ،های آموزشی و اداری

 .نصب گرددروی لباس  عکس دار در محل قابل رویت همگان، بالینی کارت شناساییهای در محیط  .4

 در شان حرفه ایی افراد باشد. ،ضمن رعایت حدود شرعی ،لباس باید ساده، تمیز و مرتب بوده .5

 .پیام نامتعارف باشد د حاوی تصاویر، عالیم تبلیغاتی وو نبای دلباس باید به رنگ های متعارف باش .6

 ضروری است.  ،در پوشیدن لباس فرم پاکیزه هر واحد،رعایت ضابطه ، و اداری درمانی -بهداشتیدر محیط های  .7

 .باشدمحیط کار  مناسب ،کفش و جوراب پوشیدن .8

 باشد. ناخن مصنوعیو  الک بدون ،تمیز ،ناخن ها باید کوتاه، مرتب .9

 باشد.نمی مجاز که در معرض دید است بدن ی از خالکوبی در نقاط .10

 رعایت گردد. و بهداشت دست بدن ،موهابهداشت فردی شامل پاکیزگی  .11

 نمی باشد.در محیط دانشگاه و محیط بالینی مجاز  استعمال عطر و ادکلن با بوی تند .12

 استفاده از دخانیات در تمام زمان های حضور فرد در محیط کار ممنوع می باشد. .13

 
 

 قدردانی می شود.دانشگاه در محیط محترم ویان و دانشج اساتید، کارکناناز رعایت رفتار حرفه ای 


