
 

 «فراگیران در دانشگاه علوم پزشکی ایران راهنمای پوشش و رفتار حرفه ای»

 

 الف( کلیات پَضص آکادهیک  

 داًطجَ ظاّزی تویش، آراستِ ٍ هتٌاسة تا هَقؼیت حزفِ ای خَد ٍ ضأى داًطگاُ دارد. -1

اس پَضیذى الثسِ خیلی تٌگ  پَضص داًطجَ تایذ تا تاٍرّای فزٌّگی ٍ ضزػی جاهؼِ ّواٌّگی داضتِ تاضذ. تِ ػٌَاى هثال: -2

 ٍ خیلی گطاد یا لثاس ّایی کِ تِ طَر ػوذ ٍصلِ ٍ پارُ ضذُ اًذ، استفادُ ًطَد.

 در توام هزاحل تحصیلی، حفظ تْذاضت ضخصی هَرد تاکیذ است. -3

اختالفات  استفادُ اس ّزگًَِ پَضص غیزهتؼارف، دارای ًقَش ٍ ًَضتِ ّای سًٌذُ )هاًٌذ ّزگًَِ ػالهتی کِ در راستای ایجاد -4

 قَهی یا تَّیي تِ افزاد ٍ ػقایذ خاظ تاضذ( هجاس ًوی تاضذ.

 

 ب( کلیات رفتار آکادهیک  

تلٌذ صحثت ، خَردى ٍ آضاهیذى، ّزگًَِ اخالل تِ ٌّگام تذریس هوٌَع است، تِ ػٌَاى هثال: ٍرٍد تِ کالس تؼذ اس استاد -1

 صحثت کزدى تا آى، دٍرتیي، استؼوال دخاًیات.ّوزاُ ٍ  تلفي اس استفادُ، کزدى، خٌذیذى ، ایجاد سز ٍ صذا

در هکاى ّای آهَسضی رفتارّای هختل کٌٌذُ ًظن ٍ تی ادتاًِ هوٌَع است، تِ ػٌَاى هثال: صحثت ّای تٌذ ٍ تحقیزآهیش،  -2

تؼاهالت آهیختِ تا ػصثاًیت ٍ اٍقات تلخی، گزفتي صست ّا ٍ اًجام حزکاتی تزای تیاى ًاکاهی ٍ خطن. در صَرت ارتکاب 

 اػوال هذکَر، در اقزار ٍ ػذرخَاّی کَتاّی ًوی کٌذ.

 داًطجَ تِ فزٌّگ، آییي ٍ رسَم سایزیي احتزام هی گذارد. -3

 اس هَقؼیت اساتیذ ٍ داًطجَیاى سَءاستفادُ ًوی کٌذ. -4

 تِ ّوزاُ داضتي کارت ضٌاسایی الشاهی است. -5
 

 ج( پَضص تالیٌی  

اػالم ضذُ( تِ  یاس لثاس فزم هخصَظ تِ خَد )طثق رًگ ٍ الگَ یٌیتال یّا طیدر طَل هذت حضَر در هح تایذ داًطجَ -1

 .ذیتستِ استفادُ ًوا یتا دکوِ ّا شُیصَرت پاک

 تایذ تِ ًحَی تاضذ کِ هحذٍدیت حزکتی ایجاد ًکٌذ. لثاس داًطجَ -2

 .ًوایذدر سوت چپ لثاس فزم ًصة  ٌِیس یرٍ یی خَد راکارت ضٌاساداًطجَ تایذ  -3

 ٍ جلَ تستِ تاضذ.آساردٌّذُ ی تذٍى سز ٍ صذا کَتاُ،تا پاضٌِ یش، سادُ، توتایذ  داًطجَکفص  -4

 کاضت ًاخي هوٌَع است. تاضذ. يییتش چگًَِیتذٍى ٍّ  کَتاُ تایذًاخي ّا  -5

 داًطجَ تایذ کاهالً تویش تاضذ.رٍپَش  -6

 هوٌَع است.تٌذ  یّا حِیرا تاػطز استفادُ اس  -7

 اً هوٌَع است.استؼوال دخاًیات در کلیِ هزاکش سزتستِ تالیٌی هطلق -8

 استفادُ اس سیَرآالت در هؼزض دیذ سایزیي، هوٌَع است. استفادُ اس ریٌگ ّای هتؼارف تالهاًغ است. -9

 اس ًگِ داری ٍسایلی کِ احتوال آسیة رساًذى تِ تیوار را دارد اس قثیل: قیچی تیش ٍ ... در جیة جلَی سیٌِ خَدداری ًوایذ. -11

 .گزدد یزیآى ٍ اًتقال ػفًَت جلَگ ششیس رتا ا ِ ضَدتستِ ًگاُ داضت ذیتا ،سز یهَ -11

 

 


