باسمه تعالی
دستورالعمل ضوابط رفتار و پوشش اساتید ،کارکنان ودانشجویان دانشگاه در کلیه اماکن تابعه دانشگاه اعم از اداری ،درمانی و آموزشی
به استناد مقدمه نیز ختام ماده  58و بند الف ماده  55قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالممی ایالران و نیالز
مواد  12تا  12انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع اسمم مورخه  77/5/21و آیین نامه اجرایی سال  2251و بهره گیری
از موازین و ضوابط مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی واستاندارهای بین المللی ،این دستورالعمل به منظور حفظ شئونات فالردی و یالیانا از حقالوق
شهروندی و کراما انسانی ،رعایا موازین و ضوابط عرفی و اجتماعی ،حفظ سمما و ایمنی کارکنان  .بیماران ،ایجاد تصالویر مببالا حرفاله ای،
افزایش ضریب امنیا فردی و شغلی کارکنان و شناسایی سریع آنان در محیط کار و تحصیل در  22ماده و  9تبصره تدوین و بمنظور اجرا ابمغ
می گردد.
وزارت بهداشا ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان ،معاونا های درمان ،آموزشی ،دانشجویی،
توسعه مدیریا و منابع ،کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی  ،مراکز و موسسات پزشکی اعالم از دولتالی و ریالر دولتالی و آموزشالی یالا درمالانی و
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان که از این پس به تر تیب وزارت ،دانشگاه ،معاونا ،کارکنان ،مراکز ،مؤسسات و دانشجویان نامیده مالی
شوند.
ماده  :2اجرای مواد و تبصره های این دستورالعمل در کلیه مراکز و مؤسسات الزامی می باشد.
ماده  :1مشمولین این دستور العمل کلیه کارکنان ر سمی ،رسمی ،پیمانی ،مشمول طرح توزیع نیروی انسانی ،قراردادی ،قانون کار ،کادر درمانی
آموزشی و بالینی و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و ...می باشند.
ماده  :2الگوی رفتاری برادران وخواهران
 .2رعایا شئون اخمقی ،اسممی ،اداری و دانشجویی در رفتار و گفتار
 .1پرهیز از معاشرت بی مورد ریر همگن در اماکن تابعه دانشگاه
 . 2پرهیز از استفاده از وسایل ،اشیاء ،پوشاک و زیور آالت که مغایر با شئونات اسممی و اجتماعی بوده و به عنوان ترویج فرهنال مبتالذل رالرب
محسوب می شود.
 .4پرهیز از هرگونه خود آرایی
 .8همراه داشتن کارت شناسایی در همه محیط ها و اوقات
ماده  :4ضوابط پوشش
لباس فرم کارکنان و دانشجویان :البسه ای اسا که بر اساس ضوابط مصوب مراکز و مؤسسات و نیز تصویب نامه های شورای فرهنگی و کمیتاله
ییانا از حقوق شهروندی دانشگاه ابمغ و کارکنان و دانشجویان مجاز به پوشیدن این البسه در محیط کار و تحصیل می باشند.
تبصره  -2الگوی پوششی برای خواهران
ضمن توییه به استفاده از حجاب برتر(چادر) حد اقل ضوابط پوشش الزم در اماکن تابعه دانشگاه اعم آموزشی ،درمانی و اداری بشرح ذیل مالی
باشد.
ا -لباس کارکنان و دانشجویان زن شامل روپوش(در مراکز درمانی) و مانتو در مراکز اداری و آموزشی ،مقنعه ،کفش و جوراب می باشد.
الف 2-مانتو
* بلندی روپوش و مانتو باید حداقل تا زیر زانوی فرد را پوشش دهد.
* مدل مانتو ساده بوده ،از پوشیدن مانتوهای نازک ،بدن نما ،چاکدار ،تن و چسبان ،اکیدا خودداری گردد.
* آستین مانتو و روپوش حتما تا مچ دسا فرد را پوشش دهد.
* رن مانتو از رن های متعارف و سنگین استفاده شود(.توییه میگردد از رن های طوسی ،قهالوه ای ،کالرم ،سالورمه ای و مشالکی اسالتفاده
شود).
ب 2-شلوار
نسبتا آزاد بوده و عموه بر الزام به استفاده از رن های متعارف ،باید تا مچ پا را پوشش دهد.
ج 2-مقنعه
باید طوری باشد که به ریر از گردی یورت ،زیر چانه و موی سر فرد را نیز پوشش داده و کوتاه نازک نباشد.
د 2-جوراب
نازک نباشد و پوشش کامل پای فرد را ایجاد نماید.

ه 2-کفش
در محوطه اداری و آموزشی از رن های متعارف و پاشنه کوتاه استفاده گردد و از پوشیدن چکمه بلند خودداری گردد.
و 2-در خصوص موازین پوشش بیماران اجرای مصوبات کمیته انطباق مسایل فنی و پزشکی با موازین شرع مقدس با مسئولیا رؤسای محتالرم
بیمارستان ها الزامی می باشد.
تبصره  -1الگوی پوشش برادران
 .2عدم آرایش موی سر و محاسن با سبک های رربی ،ریر متعارف و زننده
 .1از پوشیدن لباس های تن و بدن نما پرهیز گردد
 .2آستین لباس باید لزوما تا مچ دسا فرد را پوشش دهد
 .4استفاده از کراوات ،پاپیون وسایر مظاهر فرهن ررب اکیدا ممنوع می باشد
 .8عدم استفاده از البسه مدل دار که ترویج دهنده فرهن رربی باشد
تبصره  -2رعایا ضوابط فوق حداقل ضوابط حضور در مراکز مؤسسات و اماکن اداری و دانشجویی
تبصره  -4کلیه کارکنان موظف به رعایا پوشش کامل اسممی می باشند
تبصره  -8لباس فرم بایستی متناسب با حرفه ،در رده های مختلف و حتی االمکان متحد الشکل باشد
تبصره  -6در درون بخش های بیمارستانی استفاده از هرگونه پوشش ریر حرفه ای روی لباس فرم مصوب ،ممنوع اسا.
جها تردد در خارج از بخش های بیمارستان پیشنهاد می شود کارکنان از پوشش مناسب استفاده نمایند
در مراکز درمانی رن لباس و کفش کارکنان طبق دستورالعمل ابمری بالا موافقالا معاونالا درمالان و رنال لبالاس و کفالش دانشالجویان طبالق
دستورالعمل ابمری و موافقا معاونا آموزش باشد.
تبصره  -7ضوابط پوشش در خوابگاه ها بر اساس آیین نامه اسکان در خوابگاه های دانشجویی مصوب شورای عالی انقمب فرهنگی اسا
استفاده از لباس فرم در کلیه ساعات موظفی الزامی اسا(رعایا مفاد این تبصره برای کلیه رده های شغلی اعم از پزشکان ،اعضا کادر درمالان و
دانشجویان الزامی اسا
نظافا و آراستگی لباس فرم و تناسب و تطابق آن حرف فرد ضروری اسا.
ماده  :8آرایش و جواهرات
استفاده از زیور آالت در یورت ریر قابل رؤیا بودن و عدم انتقال عفونا(با تایید کمیته کنترل عفونا) مجاز اسا.
تبصره  -5فقط استفاده از حلقه ازدواج در معرض دید مجاز اسا.
نصب حلقه به بینی ،ابرو ،زبان ،و سایر نواحی قابل رؤیا بدن اکیدا ممنوع اسا.
انواع خالکوبی و تاتو نباید در نواحی قابل رؤیا بدن باشد.
استفاده از عطر و آدکلن و لوسیون با رایحه تند ممنوع می باشد( ضمن اینکه استفاده از هرگونه رایحه توسط خواهران از نظر شرعی نیالز جالایز
نمی باشد)
تبصره  -9استفاده از هرگونه زیور آالت توسط آقایان ممنوع می باشد
[تاکید می شود که هرگونه خود آرایی ممنوع اسا]
ماده  :6ناخن ها
ناخن ها باید کوتاه و مرتب باشد(استفاده از الک ورن ناخن و ناخن مصنوعی ممنوع اسا)
ماده  :7موها
موها جها خانم ها باید کامم پوشیده و جها آقایان باید کامم تمیز مرتب و متناسب با عرف جامعه باشد
ماده  :5شناسایی در محیط کار و تحصیل
کلیه دانشجویان ملزم به همراه داشتن کارت شناسایی در تمامی واحدهای آموزشی و درمانی بمنظور سهولا شناسایی می باشند.
تبصره  -21در محیط های درمانی نصب اتیکا برای کلیه دانشجویان و کارورزان الزامی اسا.
در محل های درمانی الصاق کارت شناسایی عکس دار حاوی نام ،نام خانوادگی(برای خواهران باذکر حرف اول اسم) وسما فرد در باالی سالینه
سما چپ الزامی اسا .اندازه کارت باید توسط معاونا های محترم درمان و آموزشی و با هماهنگی حراسا دانشگاه به نحوی تنظیم گردد که
عموه بر پیشگیری از جعل عنوان و کارت شناسایی برای بیماران و سایر مراجعین کامم قابل رویا و خواندن باشد.
در اماکن اداری نصب مشخصات پرسنل( برای پرسنل خانم بدون الصاق عکس و عنوان کالردن اسالم فالرد) در محالل مناسالب و در معالرض دیالد
مراجعین ضروری اسا.

برای پرسنل کادر اداری ،مدیران واساتید الصاق سنجاق سینه آرم دانشگاه در سما چپ کا یا پیراهن و برای خانم ها در سما چالپ قسالما
پایین مقنعه ضروری اسا

 ضمنا حراسا دانشگاه موظف به یدور کارت شناسایی جها کلیه پرسنل با رده های مختلف استخدامی می باشد.
ماده  :9سایر موارد
الف -9خوردن آشامیدن و جویدن آدامس در مراکز درمانی بر بالین بیمار ممنوع اسا
ب -9در اماکن اداری تعبیه محل مناسب در هر قسما بمنظورتعبیه اقمم پذیرایی ضروری اسا.
پ -9استعمال دخانیات در کلیه اماکن دانشگاهی اکیدا ممنوع اسا
ج -9هرگونه تصویر برداری و فیلمبرداری از بیمار یا فضاهای داخلی درمانی با استفاده از تلفن همراه و سایر مالوارد بالدون اجالازه بیمالار ممنالوع
اسا.
د -9همراه داشتن واستفاده از تلفن همراه با قابلیا عکاسی و تصویر برداری در کلیه اماکنی که بیماران فاقد پوشش مناسب و پوشیدگی کامالل
هستند( مبل اتاق های عمل ،بخش زایمان ،بخش زنان و اتاق های ریکاوری) اکیدا ممنوع اسا.
چ -9هرگونه تصویر برداری از فضای عمومی در اماکن تابعه دانشگاه جها بهره برداری های عمومی مستلزم هماهنگی اخالذ مجالوز از حراسالا
دانشگاه و روابط عمومی اسا.
* در یورت تخطی از این بخش آیین نامه دستگاه تلفن همراه ضبط و عموه بر رسیدگی طبق مفاد ماده 22مسئولیا بر عهده شخص متخلالف
خواهد بود.
تبصره اا -رعایا ایول شرعی علمی و آموزشی و نیز مفاد منشور حقوق بیمار و همچنین حقوق شهروندی در امر درمان و آموزش ضروری مالی
باشد.
ماده  :21نظارت ومسئولیا
بطور کلی رعایا نکات ایمنی و ضوابط کنترل عفونا و ضوابط پوشش در فضاهای درمانی توسط کلیه کارکنالان و دانشالجویان الزامالی اسالا و
مسئولیا نظارت بر حسن اجرای موارد فوق به ترتیب بر عهده سر پرستار بخش ،سوپر وایزر ،مدیریا خدمات پرسالتاری مسالئول آمالوزش هالر
دانشکده-بیمارستان و نظارت شورای انضباتی دانشجویان خواهد بود.
ماده  :22تخلفات
الف  -22مراکز
در یورت تخطی مراکز و موسسات برای مرتبه اول از سوی معاونا زیربط اخطار شفاهی داده شده و به مدت یک مالاه باله آن مرکالز و مؤسساله
برای رفع نقص مهلا داده میشود ،در ی ورت مشاهده مجدد و تکرار مورد به مرکز و مؤسسه اخطار کتبی و در یورت عدم انجام اقدام ایمحی
برای بار سوم ضمن اعمم به مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان نسبا به تغییر ارزشیابی اقدام خواهد شد.
ب  -22کارکنان
در یورت تخلف از مفاد آیین نامه توسط پرسنل رای بار اول توسط ریاسا مجموعه معاونا یا نماینده معرفی شده ایشان اعمم تالذکر شالفاهی،
و در یورت تکرار برای بار دوم تذکر کتبی و در یورت ادامه تخلف نسبا به معرفی فرد باله  ......بالدوی رسالیدگی باله تخلفالات اداری کارکنالان
دانشگاه اقدام خواهد شد.
ج  -22اساتید و اعضای هیأت علمی
در یو رت تخلف توسط اعضای محترم هیأت علمی برای بار اول تذکر شفاهی توسط معاونا آموزش و در یورت تکرار برای بار دوم تذکر کتبی
توسط آن معاونا و در یورت عدم ایمح رویه و ایرار بر تکرار تخلف مراتب توسط معاونا هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضالای هیالأت
علمی منعکس خواهد شد.
د  -22دانشجویان
در یورت مشاهده تخلف برای بار اول دانشجو به دفتر مشاوره دانشجویان منعکس و برای رفع نقص مهلا یک ماهه ارائه می شالود .در یالورت
تکرار برای بار دوم عموه بر دعوت از دانشجو جها مشاوره نسبا به ارائه تذکر کتبی توسط معاونا دانشجویی فرهنگی اقدام خواهالد شالد و در
یورت تکرار تخلف دانشجو به شورای انضباطی دانشجویان معرفی خواهد شد.
تبصره  -21مرجع شناسایی و معرفی متخلفین در محیط های تابعه عبارت اند از :عوامل انتظامالات و حفاظالا فیزیکالی /اسالاتید /تشالکل هالای
دانشجویی(با ارائه نامه رسمی)

