
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ريپًش

بیواراى، واروٌاى ٍ هحیط بالیي بِ گًَِ ای باضذ وِ باػث اًتمال آلَدگي بِ  پَضص داًطجَياى پزستاری بايذ -

 ًطَد.

 در ولیِ بخص ّای بالیٌي پَضیذى يًَیفزم پزستاری ضزٍری است.  -

 رٍپَش داًطجَياى )دختز يا پسز( بايذ سفیذ باضذ. -

 دووِ ّای رٍپَش بايذ ّویطِ بستِ باضذ.  -

 رٍپَش بايذ گطاد ٍ آساد باضذ. پَضیذى رٍپَش تٌگ ٍ چسباى هوٌَع است. -

 مقىعٍ

 داًطجَياى دختز بايذ اس همٌؼِ سَرهِ ای استفادُ وٌٌذ. -

 هَّا بايذ واهال در سيز همٌؼِ پَضیذُ باضذ. -

 شلًار

بِ هٌظَر وٌتزل ػفًَت بیوارستاًي، پَضیذى ضلَاری وِ در خارج اس بیوارستاى پَضیذُ هي ضَد )هثل ضلَار  -

  جیي( در بیوارستاى هوٌَع است.

 پسز( بايذ سَرهِ ای تیزُ )پارچِ ای يا وتاًي( باضذ.دختز ٍ  ضلَار داًطجَياى ) -

 

 مقدمٍ: َدف از تعییه ضًابط پًشش برای داوشجًیان دستیابی بٍ مًارد زیر است:

 َای دیىی ي فرَىگی جامعٍ احترام بٍ ارزش-1

 جلب اعتماد مذدجًیان ي آحاد جامعٍ بٍ پرستاران-2

 ای ي حفظ اعتبار تاریخی پرستاریرعایت مًازیه حرفٍ-3

 پیشگیری از اوتقال عفًوت-4

 حفظ سالمت ي پیشگیری از آسیب -5

 

 

 بٍ وام خذا    

 داوشگاٌ علًم پسشکی اصفُان

 داوشکذٌ پرستاری ي مامایی
 

 ( Dress Codeکد پوشش دانشجویان پرستاری )
 



 کارت شىاسایی

ولیِ داًطجَياى بايذ دارای وارت ضٌاسايي ػىس دار باضٌذ وِ اس طزف داًطىذُ يا بیوارستاى بِ آى ّا دادُ  -

 هي ضَد.

 هتزی لابل خَاًذى باضذ. 5/1اًذاسُ وارت بايذ بِ ًحَی باضذ وِ ًام داًطجَ اس فاصلِ  -

 ضٌاسايي بايذ رٍی يًَیفزم داًطجَ ًصب ضَد.وارت  -

وارت ضٌاسايي بايذ واهال در هؼزض ديذ ٍ باالتز اس سطح ووز رٍی يًَیفزم داًطجَ ًصب ضَد )ًبايذ بِ جیب  -

 رٍپَش ًصب ضَد(. 

 واخه َا

 ًاخي ّا بايذ تویش، وَتاُ ٍ هزتب ًگِ داضتِ ضَد. -

 استفادُ اس ًاخي هصٌَػي هجاس ًوي باضذ. -

 استفادُ اس الن هجاس ًوي باضذ.  -

 زیًرآالت ي آرایش

 داًطجَياى )دختز ٍ پسز( هَظف بِ رػايت ضؼائز اسالهي ّستٌذ. -

 داًطجَياى دختز بايذ سادُ ٍ بذٍى آرايص باضٌذ. -

 استفادُ اس آرايص غیز هؼوَل هَّا ٍ هحاسي بزای داًطجَياى پسز هوٌَع است. -

 استفادُ اس اًگطتز تزاش دار، دستبٌذ ٍ ّز گًَِ جَاّز در دست ّا بِ دلیل اًتمال ػفًَت هوٌَع است.  -

 ًصب حلمِ يا ًگیي بِ بیٌي، ابزٍ، سباى ٍ وال ًَاحي لابل رٍيت بذى هوٌَع است. -

 استفادُ اس ساػت هچي بالهاًغ است. -

 يسایل َمراٌ

 هذاد ٍ پان وي را بِ ّوزاُ خَد داضتِ باضٌذ.داًطجَياى بايذ ّویطِ خَدوار آبي ٍ لزهش ٍ  -

 بِ ّوزاُ داضتي يه لیچي وَچه در جیب ضزٍری است. -

 داًطجَياى بايذ جْت ثبت هَارد آهَسضي، يه دفتزچِ يادداضت بِ ّوزاُ داضتِ باضٌذ. -

 جراحات

 ّز گًَِ سخن باس يا ػفًَي بايذ واهال تَسط پاًسواى پَضیذُ ضَد. -

 تلفه َمراٌ

 بِ ّوزاُ داضتي تلفي ّوزاُ در بخص بايذ هطابك همزرات بخص باضذ.  -

 سًگ تلفي ّوزاُ بايذ واهال بذٍى صذا باضذ. -

 در ٌّگام هزالبت اس بیوار ٍ اًجام رٍش ّای درهاًي ٍ تطخیصي، صحبت وزدى با تلفي ّوزاُ اویذا هوٌَع است. -

 اتاق بیوار هجاس هي باضذ. صحبت وزدى با تلفي ّوزاُ فمط در ضزايط اضطزاری ٍ خارج اس -

 صحبت وزدى با تلفي ّوزاُ ًبايذ باػث اختالل در سىَت ٍ آراهص بخص ٍ استزاحت بیوار ضَد. -

 هىالوات با تلفي ّوزاُ بايذ بسیار وَتاُ بَدُ، اختاللي در رًٍذ اًجام ٍظیفِ داًطجَی پزستاری ايجاد ًىٌذ. -

 تصًیربرداری از مددجً

 ّز گًَِ تصَيز بزداری بِ ّز هٌظَر ٍ با ّز ٍسیلِ ای ًظیز تلفي ّوزاُ در ولیِ هحیط ّای درهاًي هوٌَع است.  -

 در صَرت هطاّذُ تصَيز بزداری غیز لاًًَي، ٍاحذ داًطجَ حذف خَاّذ ضذ. -

 


