آئین نامه ی اجرایی ((پىغع مناضة)) و

آزمایػ اهها

(( اخالق حرفه ای))

فکف یک  :سییا

مقد مه:

 -1دانػجىیا

گروههاااای پسغاااری ماااره گاااااردرد تی اااارا محااار
اضرارایػاااانند ن تنااااتراین تااارای تىفیااا تیػااا رخىد و
تایدزمیناه هاای

ترقااراری ارتثااای هااای روحاای ودااایای خااىدرا تااا آنااا
فااراه ن ایناادی یراای ازدىامااف مىنردرفرآینااد ه اااهن ی
هاااای روحااای تی اااارا تاااا ماااداواگرا

ردایاااخ اخاااالق

حرفه ای وآراض ی وپىغع مناضة مداواگرا اضاخی
زیرا جامعه ی ما یک جامعه ی دین تاور و اهف حجة
وحیاضاخ و تاره ین اضااش تىجااه تاه تاورهاای ماااهثی
وآداب ورضاى میاای وماىازین درفاای واج اادی وحاا
حااااری غوکاااای وسرامااااخ انطااااانی تی ااااارا

تیااااان ر

ردایااخ الااىا و اخااالق حرفااه ای مااداواگرا وتی ااار
دارا اضااخی تااه ه ااین منرااىر تراضاااش آئااین نامااه ی
وزارتااااای ولىرتجیطاااااه ی مکاااااىب  77/6/7هیاااااا
رئیطاااه ی دانػااا ای آئاااین ناماااه ی پىغاااع مناضاااة
واخااالق حرفااه ای دانػااجىیا تػاارال یااف ادااال ماای
غىد:

درمان اهها

مراسس تحقیقاتی و

توػهای درمانی دانػردی ها می تاغدی

درمحیط های تالینی

تهثىد زودتردردهای جطا ی تی اارا

منرىرازمحیط تالینی دراین آئین نامه تی ارض انها

مح ر دانػ ای دیى پسغری ق

ترای

ورود ته تی ارض انها وگاراند دوری های تالینی ته
ردایخ واجرای این آئین نامه میس می تاغندی
 -2ردایخ مقررا

وآئین نامه های سن را داىن های

تی ارض انی دره ه ی مىارد دراولىیخ ومىرد تاسید
والز االجرا اضخی
فکف دو  :پىغع مناضة
 -1لثاش فر دانػجىیی جهخ ورود ته توع های
تی ارض ا های آمىزغی و درمانی و ضایر محیط های
تالینی – آزمایػ اهی تاید م حدالػرف تىدی و غامف
مج ىده ویژگی های زیر تاغد:
تثکری  – 1روپىظ ضاید تیند ( در حد  11ضان ی م ر
زیر زانى ) گػاد ضوی آض ین تیند و غیر چطثا
ته یىری سه لثاش زیر یا ترجط ی های تد از
ضطح آ قاتف روئیخ نثاغدی
تثکری  – 2ت امی دس ه های روپىظ تاید در ت ا
مد حضىر در محیط های تالینی – آزمایػ اهی ته
یىر سامف تط ه تاغد
 -2نکة سار غناضایی درص دار مع ثر لادر غدی
از یرف دانػردی (حاوی نا ناموانىادگی دنىا )

در ت ا مد حضىر در محیط های تالینی –
آزمایػ اهی السامی می تاغد و می تایطخ در ض خ
چپ قط خ تاالی روپىظ آقایا یا روی جیة پایین یا
روی مقنعه خان ها نکة گرددی
 -3دانػجىیا خان تاید ت امی ضر و مىها را تا
مقنعه( تا رنگ تعیین غدی از یرف دانػردی مرتىیه)
تپىغاند ته یىری سه ناحیه گرد و یقه لثاش نیس
سامال پىغیدی گرددی
 -4غیىار تاید تیند م عارف تدو پارگی(تدو
هرگىنه دالمخ های گروی های انحرافی وافرایی)
ضادی غیرچطثا و پارچه ای تا رنگ م عارف تاغدی
 -5پىغید جىراب ضوی تا رنگ های م عارف تىدی
و دارای رنگ های تند زنندی و لدای آزار دهندی
نثاغدی
 -6ساع تاید راحخ ت یس تا پاغنه م عارف تىدی و
دارای رنگ های تند زنندی و لدای آزار دهندی
نثاغدی

 -7پىغع دانػجىیا

در محیط های تالینی –

آزمایػ اهی خاؼ(اتاق د ف  CCU ICUو
ییی) می تایطخ سامال تر یث اض اندارد تعریف غدی
در آ محیط و تا ردایخ حجاب و پىغع سامف
اضالمی تاغد
 -9درمحیط های تالینی
آرایػی وزیىرآال

ازته سارترد وضایف

مانند دضخ تند گرد

تند

الن ى

ان ػ ری یال( ته جسحیقه ی ازدواج)

ودطرهای تند وحطاضیخ زا تاید خىدداری غىدی
-11ناخن ها تایدسىتای

ت یس تدو الک تاغدی

 -5ردایخ ادب ناص واخالق حرفه ای ته ویژی فروتنی
و ترخىرد مناضة تا تی ارا و دی ر ه رارا
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني قم

ضروری وض ىدنی اضخی

اض اادی ازناخنهای مکنىدی وناخن تیند ته دلیف

فکف چهار  :نرارا

افسایع غانص ان قاا داىنخ واح اا آضیة ته

تویف ازآئین نامه

تی ارا مناضة نیطخی

-1نرار ترردایخ الىا این آئین نا
ی درتی ارض انها و ضایرمحیط های تالینی تردهدی

-11دانػجىیا پطرنثاید مىهای خىدرا ته لىر
های غیرم عارف وتیندترازحد مع ىا ن ای دارندی
-1ازاض ع اا انىاع دخانیا

درمحیط های

راند تی ارا

رئیص ومعاونخ آمىزغی دانػردی می تاغدی
-2ته افرادی سه اخالق حرفه ای ومىاد این آئین

آمىزغی وتالینی تاید پرهیسغىدی
تیانهای ه رای

تایدخامىظ تاغند ودرمىاقع دی ر نیسجسء
درمىارد خییی ضروری نثاید تیانهای ه رای

نامه راردایخ نرنند

تاسرا

الز

ارائه

ودرلىر الرار ترتررارتویف ته مراجع یرتط
معرفی خىاهندغدی

واحد آموزش
آدرس :خیابان باجک

راروغن سردی
-3ازخىرد

آمىزغی تی ارض ا

مدیرو معاو

آمىزغی واحد مرتىی و دردانػردی ها تردهدی ی

فکف ضى  :مىارد دی ر

-2درهن ا

ی ومعاو

تراجرا وپی یری مىارد

ونىغید

وجىید

آدامص

تلفه تماس73391773 :

درحضىرتی ارا تایدپرهیس غىدی

معاين آمًزشی:آقای دکتر حیدری

-4درمحیط های درمانی گاخ وگى تاید آرا

کارشىاس آمًزش:خاوم ياعظ زادٌ

وه رای تا ادب تاغد و ازضرولدای تیند درحضىر
تی ارا تاید پرهیسغىدی

