دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشکده پرستاري و مامايي

قوانين و مقررات

حضور در دوره اینترنشيپی

قوانين و ضوابط حضور در کارورزی
قوانين و ضوابط حضور در کارورزی شامل موارد زير است:
مقررات کارورزی
 دانشجويان بايد بر اساس تعداد شيفت هاي تعيين در بخش جهت دوره ي کارورزي حضور يابند. کارورزي در هرماه ( 201ساعت) شامل  8شيفت صبح 4 ،شيفت عصر و  1شيفت شب طبق برنامهسرپرستاران بخش ها و با نظارت مربي ناظر و همکار آموزشي صورت مي گيرد.
 دانشجويان در طول دوره کارورزي خود نبايد به صورت کمکي (رليف) به بخش هاي ديگر فرستاده شوند.دانشجو موظف است تمام قوانين مربوط به اخالق و پوشش حرفه اي و اسالمي و نصب اتيکت بر روي لباس (درجاييکه به راحتي از فاصله  1متري قابل خواندن باشد) وکفش سفيدرا رعايت کند ازورود دانشجويي که موارد
فوق را رعايت ننمايد به بخش جلوگيري خواهد شد.
 دانشجويان موظف هستند از اهداف کارورزي مطلع و نسبت به تالش براي دستيابي به آنها متعهد باشند. تمام کارورزان موظف هستند در تمام نوبتکاري هاي صبح،عصر و شب همانند ساير پرستاران بخش راسساعت مقرر دربخش حضوريابند
 کارورزان مجاز نيستند قبل از پايان شيفت کاري وتحويل بيماران خود ،از بخش خارج شوند.کارورزان موظف به مراقبت جامع (تامين نيازهاي آموزشي ،رفاهي درماني ،توانبخشي و عاطفي) بيماران خود براساس الگوي فرايند پرستاري هستند.
 کارورزان موظف هستند برنامه مراقبت براي بيمار را بر حسب نيازهاي بيمارو الويت هاي وي و منطبق برقوانين بيمارستان انجام دهند.
 کارورزان موظف هستند در انجام مداخالت پرستاري تخصصي مورد نياز از همکار آموزشي /سرپرستار بخش ياپرستاران بخش درخواست راهنمايي و کمک نمايند ومجاز نيستند مداخالت پرستاري تخصصي که با آن ها
کمتر آشنا هستند را بدون نظارت همکار آموزشي يا مسئول شيفت  /پرستار جايگزين وي انجام دهند.
 دانشجو مجاز به ترک بخش به جز براي انجام امور محوله از طرف مسئول بخش يا همکار آموزشينيست(منظور از امور محوله فعاليت هايي است که جزء وظايف کارشناس پرستاري محسوب مي گردد و در
خارج از بخش انجام مي شود)
 دانشجو مجاز به نشستن در اتاق روز يا اتاق استراحت پرسنل به جز  10دقيقه زمان در نظر گرفته شده برايt ea t i meنيست .

دانشجو موظف است روزانه در مورد بيماري ،داروهاي بيمارانش و مراقبت هاي پرستاري آنها مطالعه کرده واطالعات کافي داشته باشد.
 به منظور ارتقاء طرح همکار آموزشي ،الزم است دانشجويان نظرات خود را در مورد نقاط قوت و ضعفهمکاران آموزشي به استاد ناظر انتقال دهند .
 دانشجويان موظف هستند در صورتي که نامشان در فهرست اسامي اعالم شده از طرف گروه نوشته نشده باشد،قبل از شروع کارورزي جهت کسب تکليف به مدير گروه مربوطه مراجعه نمايند.
ضوابط مربوط به شيفت ها
-

شيفت هاي مربوط به کارورزي 6/44 ،ساعت محسوب مي گردد.
شيفت شب به صورت دو شيفت محاسبه مي شود ( 21ساعت)..
کارورزي دانشجو در دو شيفت متوالي (صبح و عصر ،عصر و شب ،شب و صبح) ممنوع مي باشد.
پرينت ورود و خروج دانشجو در پايان هر بخش توسط استاد ناظر بررسي و تاخير در ورود يا تعجيل در
خروج بيش از يک مرتبه با کسر نمره ارزشيابي همراه خواهد بود
سرپرستار/همکارآموزشي/مسئول شيفت مجاز است از حضور دانشجوياني که با تاخير بيش از  24دقيقه در
کارورزي حاضر مي شوندجلوگيري بعمل آورد.

مقررات مربوط به تغيير زمان شيفت
-

-

تنظيم زمان شيفت ها بر عهده سرپرستار بخش مي باشد.
دانشجو بدون هماهنگي استاد و سرپرستار نمي تواند شيفت خود را تغيير دهد.
استاد ناظرمي تواند در صورت صالحديد و با هماهنگي با سرپرستار ،شيفت هاي دانشجويان را تغيير دهد .در
غير اين صورت تغيير شيفت ها امکان پذير نمي باشد.
 دانشجويان مجاز به جابجايي نوبت هاي کاري پس از برنامه ريزي توسط مسئول بخش نخواهند بود. در شرايط اضطراري با موافقت مسئول بخش و پس از اطالع به استاد ناظر تعويض شيفت کاري دانشجوامکان پذير خواهد بود.

مقررات مربوط به تاخير و تعجيل
 ساعت آغاز و پايان کارورزي طبق ضوابط بيمارستان تعيين خواهد شد. دانشجو موظف است همانند ساير کارکنان پرستاري و بر اساس شيفت تعيين شده ،در محل کارورزي خودحضور يابد.
 محاسبه ساعات کاري و تاخير و تعجيل دانشجو بر اساس پرينت سامانه حضور و غياب (تايمکس) بيمارستانو توسط سرپرستار و استاد ناظر کنترل مي گردد.
مقررات حضور و غياب
 -ثبت حضور و غياب دانشجو در بيمارستان توسط سامانه حضور و غياب (تايمکس) و طبق ضوابط بيمارستان

-

-

خواهد بود.
در صورت غيبت کمتر  7ساعت ( يک شيفت) دانشجو ملزم به جبران مي باشد.
در موارد وجود غيبت بيش از 7ساعت ،در صورت مجازبودن( استعالجي مورد تاييد  ،عدم حضور با هماهنگي
استاد و اطالع سرپرستار) ) بر طبق ضوابط آموزشي دانشکده عمل خواهد شد.
ليست کامپيوتري حضور و غياب دانشجو در پايان هر ماه براي استاد ناظر ،سرپرستار بخش و دانشکده ارسال
خواهد شد.
 در صورت غيبت بيش از  2/20روز غير مجاز ،نمره کارورزي براي دانشجو صفر منظور خواهد شد. يک روزغيبت مجاز (بيماري ،فوت بستگان درجه يک) 2روز جبراني خواهد داشت و در صورت ابتال بهبيماري ،مرخصي استعالجي دانشجو بايستي توسط پزشک معتمد دانشگاه تاييد شود.

مقررات و انضباط مربوط به بخش
-

کليه فعاليت هاي دانشجو در بخش بايد زير نظر سرپرستار و همکار آموزشي بخش صورت گيرد.
استفاده از هر گونه پوشش غير حرفه اي بر روي يونيفرم (نشان ،عالمت ،جليقه ،گردنبند )...در درون بخش
ممنوع است.
ورود بدون جوراب به داخل بخش ممنوع است.
ستعمال دخانيات در بيمارستان اکيدا ممنوع است.
دانشجويان جهت استراحت يا تغذيه نبايد از بخش خارج شوند .بدين منظور دانشجويان مي توانند با
هماهنگي مسئول بخش از اتاق استراحت پرسنل استفاده نمايند.
دانشجو بايد تابع روش تقسيم کار پرسنل بخش توسط سرپرستار يا مسئول شيفت باشد.
رعايت اصول کنترل عفونت در بخش ها الزامي است.

مسئوليت اقدامات دانشجو
-

دانشجوي پرستاري در همه حال بايد مسئوليت پذير بوده و نسبت به عواقب اقدامات خود پاسخگو باشد.
دانشجويان نمي توانند در هيچ يک از شيفت ها به عنوان مسئول شيفت ارائه خدمت کنند و ارائه خدمت
آنان بايد تحت نظارت پرستار مسئول بخش باشد.
دانشجويان بايد زير گزارش اقدامات خود را با ثبت نام خود امضا کنند .پرستار بخش بايد امضاي دانشجو را
تاييد نمايد.
مسئوليت کيفري هر گونه رفتار غير حرفه اي دانشجوي پرستاري ،بر عهده شخص او خواهد بود.

مسئوليت بيمارستان در قبال دانشجو
 تغذيه دانشجويان مطابق با شرايط تغذيه کارکنان پرستاري در نظر گرفته مي شود. دانشجويان بر اساس ضوابط بيمارستان ،جهت استفاده از سرويس اياب و ذهاب معرفي مي شوند.بيمارستان مسئول تامين پاويون ،رختکن و کمد براي دانشجويان مي باشد.

کد های اخالقی و رفتاری
مقدمه
اصول اخالقي ،رهنمودي ضروري براي رشد حرفه اي پرستاري بوده و به دليل آن که دانشجوي پرستاري در
کارورزي ،رسما به محيط هاي باليني مي پيوندد ،ملزم به رعايت اين اصول است .کدهاي اخالقي زير چارچوبي
براي هدايت دانشجويان پرستاري در تجزيه و تحليل اخالقي مسئوليت ها ،رفتار حرفه اي ،تصميم گيري در
عرصه علمي و باليني و رعايت موازين اخالقي هستند .دانشجوي پرستاري داراي مسئوليت نسبت به جامعه
جهت يادگيري دانش و مهارت هاي باليني مورد نياز براي ارائه مراقبت هاي ايمن و با کيفيت پرستاري است.
محيط باليني چالش ها و مسئوليت هاي منحصر به فردي را در رابطه با مراقبت از مددجو در انواع عرصه هاي
مراقبتي رو به روي دانشجوي پرستاري قرار مي دهد .اين کدها رهنمودي براي دانشجوي پرستاري در جهت
تکامل اخالقي خود بوده ،لزوما محدود به محيط دانشگاه و يا بالين نمي شود ،بلکه مي تواند به رشد همه جانبه
او کمک کند.
کدهاي اخالقي و رفتاري در عرصه بالين شامل موارد زير است:
آشنایی با حقوق بيماران
 دانشجوي پرستاري از افرادي مراقبت مي کند که هم به عنوان انسان و هم به عنوان مددجو دارايحقوقي هستند .يکي از مسئوليت هاي دانشجو ،حمايت و دفاع از حقوق همه مددجويان است .اين امر
مستلزم درک دانشجو از حقوق مددجو و مسئوليت هاي پرستار ،دامنه و استانداردهاي قابل اجرا در
عملکرد پرستاري براي رفع نيازهاي مددجو و آگاهي از قوانين و سياست هاي سالمت حاکم است.
بنابراين ،دانشجوي پرستاري بايد از سياست هاي عمومي ،حرفه اي و سازماني مرتبط با حقوق بيماران و
دسترسي به منابع در سراسر فرايند مراقبت آگاه باشد.
حفظ محرمانه بودن اطالعات مددجو
 دسترسي و به اشتراک گذاري اطالعاتي که منجر به شناسايي يک مددجوي خاص ،وضعيت و شرايط او وساير اطالعات مي شود ،بايد به بهترين شکل و با در نظر گرفتن منافع مددجو مورد محافظت قرار گيرد.
 دسترسي و به اشتراک گذاري چنين اطالعاتي بايد تنها محدود به کارکناني شود که به لحاظ وظيفه ،نيازبه دانستن آن اطالعات دارند و يا اعضاي خانواده بيمار که بنا بر ضوابط ،مجاز به دانستن آن هستند.
 در بحث پيرامون وضعيت يک بيمار در عرصه دانشگاهي ،بايد دقت شود که براي جلوگيري از نقضمقررات محرمانه بودن ،انتخاب زمان و مکان بحث و معرفي مورد ،افراد حاضر در بحث ،حذف اطالعات

غير ضروري براي بحث ،يا افشاي هويت شخصي مددجو در نظر گرفته شود.
 در موارد افشاي اجباري بنا به داليل بهداشتي و يا به منظور محافظت از ايمني بيمار ،ممکن استدانشجوي پرستاري موظف به گزارش اطالعات محرمانه باشد .او بايد بالفاصله اين موارد را در يک محيط
محرمانه با مربي باليني و يا پرستار مسئول مراقبت از بيمار در ميان بگذارد و رهنمودهاي مناسب را
دريافت نمايد.
حفظ حریم خصوصی مددجو
 دست زدن به مددجو و وسايل او بايد با اخذ اجازه او صورت گيرد. در صورت نياز به مراقبت از مددجوي زن توسط دانشجوي مرد ،حضور يک خانم در اتاق ضرورياست.
 هر گونه تصويربرداري با هر وسيله اي از مددجو ،ممنوع بوده ،پيگرد قانوني دارد.رفتار احترام آميز با مددجو و ترویج محيط توام با احترام نسبت به حقوق انسانی ،ارزش ها و
اعتقادات فرهنگی ،مذهبی و معنوی
 پرستاري مبتني بر مراقبت از مددجو ،براساس احترام و اعتماد است .دانشجوي پرستاري متعهد است کهمراقبت هاي خود را بدون در نظر گرفتن نژاد ،رنگ ،عقيده ،مليت ،قوميت ،سن ،جنس ،وضعيت تأهل،
شيوه زندگي ،ناتواني و يا وضعيت اقتصادي مددجو ارائه دهد.
 همه مددجويان داراي مجموعه منحصر به فردي از ارزش ها و باورها هستند .دانشجوي پرستاري موظفاست به باور هاي مددجو حين انجام مراقبت از او احترام بگذارد.
 اهداف مراقبت از مددجو نبايد تحت تاثير باورها و ارزش هاي فرهنگي و معنوي دانشجو قرار گيرد.برقراری ارتباط درمانی با مددجو به شيوه ای صادقانه ،به موقع و دقيق
 دقت در برقراري ارتباط درماني جزو مسئوليت هاي دانشجوي پرستاري است. تبادل اطالعات درماني با مددجو در زمان مناسب ،يکي از وظايف دانشجوي پرستاري است .ارتباطات بهموقع ،اجازه ارزيابي ،مداخله و تغيير در طرح مراقبتي را مي دهد.
مراقبت از مددجو به شيوه ای به موقع ،مهربانانه و حرفه ای
 مراقبت از مددجو به زمان حساس است .بنابراين ،با اولويت بندي وظايف ،آموزش به بيمار ،درمان ها وپروسيجرها ،دانشجوي پرستاري اطمينان خواهد يافت که زمان کافي را براي اجراي مؤثر و کارآمد
وظايف خود در اختيار خواهد داشت.
 دانشجوي پرستاري بايد آگاه باشد که پيروي از برنامه مراقبتي طراحي شده توسط تيم مراقبت سالمتمهم است و از زمان پذيرش مددجو در محيط باليني آغاز مي شود.
 ارائه مراقبت دلسوزانه و توام با همدلي باعث ايجاد ارتباط بهتر دانشجوي پرستاري با مددجو مي گردد ونمايانگر تمايل او به احترام به مددجو به عنوان يک فرد ،کمک به حفظ ايمني و حيثيت مددجو ،حمايت

و حفظ راحتي او و کمک به مددجو براي رسيدن به استقالل بهينه و اهداف سالمتي است.
 ارتباط ،ظاهر و رفتار دانشجوي پرستاري نمايانگر احترام به مددجو و احترام به خود است. دانشجوي پرستاري در قبال آمادگي خود جهت دستيابي به اهداف مراقبت از مددجو و ارائه مراقبت هايايمن و با کيفيت پرستاري مسئول است.
 ارائه اقدامات حرفه اي توسط دانشجوي پرستاري باعث بهبود تصوير پرستاري وکمک به ايجاد ارتباط توامبا اعتماد و اطمينان بين دانشجوي پرستاري و مددجو ،و بين دانشجوي پرستاري و تيم مراقبت سالمت
مي گردد.
اقدام مناسب برای اطمينان از ایمنی مددجو ،خود و دیگران
 دانشجوي پرستاري بايد قادر به شناسايي شرايط خطرناک و آسيب رسان ،شامل موارد زير باشد: وجود تجهيزات معيوب
 محيط نا امن

 عملکرد بي کيفيت و نامناسب ديگر اعضاي تيم مراقبت
 فعاليت هاي مشکوک وابستگان و يا مالقاتي هاي بيمار

-

 محدوديت هاي مهارتي يا علمي خود دانشجو
در صورت بروز شرايط نا امن و يا رخداد يک حادثه ،دانشجوي پرستاري بايد با استفاده از قضاوت درست
و پيروي از سياست هاي سازماني و پيگيري شرايط اضطراري ،موارد مذکور را گزارش نمايد.
دانشجوي پرستاري بايد بداند که پرستار مسئول کيست و گزارش خود را بالفاصله به او يا مربي باليني
ارائه دهد.
از دانشجوي پرستاري نمي توان انتظار داشت که در شرايط نا امن و يا در شرايطي که مهارت و دانش
کافي را درآن مورد ندارد ،عمل کند.
محيط هاي علمي و باليني بايد به دانشجوي پرستاري اجازه دهند که نگراني هاي خود را بدون ترس
بيان کند و به سؤاالت او پاسخ مقتضي داده شود.
دانشجوي پرستاري نبايد از گزارش رفتارهاي خشونت آميز چشم پوشي کند و يا تلويحا در آن شرکت
نمايد.
به عالوه ،دانشجو بايد در صورت مشاهده چنين رفتارهايي ،موارد را به مسئولين بيمارستان ،مربي باليني،
و يا دانشکده پرستاري گزارش دهد.

رفتار احترام آميز با تيم مراقبت
 احترام بخش مهمي از روابط بين حرفه اي و درون حرفه اي بوده ،دانشجوي پرستاري بايد همواره دررعايت آن کوشا باشد.
 -دانشجوي پرستاري بايد از رفتارهاي دور از ادب و يا مشارکت در رفتارهاي خشونت آميز نسبت به ساير

افراد حرفه اي ،دانشجويان ،يا اعضاي هيئت علمي اجتناب کند.
بر قراری ارتباط درمانی با تيم مراقبت
 دانشجوي پرستاري ،توسط ارائه گزارش دقيق ،مختصر و به موقع از ارزيابي مددجو و تغيير در وضعيت او،به پرستار و پزشک مسئول بيمار در گرفتن تصميم و پيگيري وضعيت بيمار کمک مي کند.
همکاری به شيوه ای معقول و منطقی با استاد ناظر و کارکنان بالينی جهت اطمينان از ارائه باالترین
کيفيت مراقبت
-

-

-

محيط آموزش باليني مکاني براي استفاده از مهارت هايي است که دانشجوي پرستاري در کالس درس
آموخته است .اين دانشجويان ملزم به ارائه باالترين کيفيت مراقبت ممکن در محيط هاي يادگيري باليني
هستند.
اگر سؤالي در رابطه با مراقبت از مددجو براي دانشجو مطرح شد و يا نياز به توضيح روشن در مورد يک
پروسيجر و يا مداخله پرستاري وجود داشت ،بايد سؤال خود را به همکارآموزشي يا پرستار مسئول خود و
استاد ناظر ارجاع دهد ،چرا که ايمني مددجو باالترين اولويت محسوب مي شود.
دانشجو نبايد سؤاالت خود را بدون پاسخ رها کند و يا به عملکرد نا مطمئن خود ادامه دهد.
صداقت ،کليد توسعه روابط توام با اعتماد در محيط دانشگاهي و باليني است .ارتباط صداقت آميز وکامل
بين دانشجو و مربي پرستاري ،و بين دانشجو و تيم مراقبت هاي سالمت ،جزء کليدي براي ارائه مراقبت
ايمن و با کيفيت در يک محيط يادگيري باليني مطلوب است.

توسعه باالترین سطح از اصول اخالقی و معنوی و قبول مسئوليت عملکرد خود
 دانشجوي پرستاري بايد با حقوق ،مسئوليت ها و کد هاي اخالقي مربوط به دانشجويان پرستاري بهخوبي آشنا بوده ،به منشور اخالقي دانشجويان پرستاري پاي بند باشد.
 دانشجوي پرستاري بايد پاسخگوي عملکرد خود نسبت به دانشکده ،موسسه مراقبت سالمت ،محيطيادگيري و باالتر از همه به مددجويان و جامعه به عنوان يک کل باشد .دانشجوي پرستاري بايد در حيطه
استانداردهاي عملکردي پرستاران عمل کند.
خودداری دانشجو از انجام هر گونه روش یا پروسيجری که در رابطه با آن به اندازه کافی آموزش
ندیده است
 ايمني مددجو باالترين اولويت را دارا است .با انجام پروسيجرها و يا مداخالتي که دانشجو هنوز براي آنآماده نيست ،ايمني مددجو در معرض خطر قرار مي گيرد .لذا کليه روش هايي که هنوز تبحر کافي در
آن ايجاد نشده است بايد تحت نظارت مربي يا کارکنان پرستاري صورت گيرد.
 دانشجو بايد از هر گونه اقدام عمدي ،يا عدم انجام مراقبت درمحيط باليني که خطر بروز صدمه به مددجورا افزايش مي دهد اجتناب کند.

 دانشجوي پرستاري بايد متوجه باشد که اقدامات او مي تواند شهرت حرفه پرستاري را تحت تاثير خودقرار دهد .بنابراين ،چه در محيط دانشگاه و چه در عرصه بالين ،موظف به ارائه مراقبت پرستاري با
کيفيت و ايمن ،تحت هدايت مربي و يا کارکنان پرستاري است.
 دانشجوي پرستاري بايد از هر اقدامي که داراي خطر بالقوه آسيب جسمي يا رواني به مددجو ،خود ،ياساير افراد است اجتناب کند.
 آموزش پرستاري بايد فرصت هايي را براي توسعه شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان پرستاري فراهمسازد.
تالش برای تعالی پرستاری با تشویق به یادگيری مادام العمر و توسعه حرفه ای
 پرستاري حرفه اي است که نيازمند تعهد دانشجوي پرستاري به عملکرد مبتني بر شواهد ،حفظ سالمت،رفاه و ايمني مددجويان است .بدين ترتيب مددجو با ميل و رغبت به توانايي دانشجوي پرستاري براي
ارائه مراقبت اعتماد مي کند.
 محيط مراقبتي همواره در حال تغيير است .بنابراين دانشجوي پرستاري پس از اخذ مدرک کارشناسيخود ،مسئول تداوم آموزش خود به طور رسمي و غيررسمي در سراسر زندگي حرفه اي خود ،جهت پاسخ
به نيازهاي مراقبتي مددجويان است.
 حرفه اي بودن ،عامل کليدي براي کسب اعتماد ديگران است .مشارکت حرفه اي فرد در پيشبرد اهدافسازمان ،براي رشد حرفه اي ضروري است .اين امر با تبديل دانشجوي پرستاري به عنوان عضو فعال تيم
مراقبت سالمت صورت مي گيرد و از طريق شرکت در آموزش مداوم ،تداوم مي يابد.

کد پوشش ()Dress Code
مقدمه :هدف از تعيين ضوابط پوشش برای دانشجویان دستيابی به موارد زیر است:
-2
-1
-1
-4
-4

احترام به ارزشهاي ديني و فرهنگي جامعه
جلب اعتماد مددجويان و آحاد جامعه به پرستاران
رعايت موازين حرفهاي و حفظ اعتبار تاريخي پرستاري
پيشگيري از انتقال عفونت
حفظ سالمت و پيشگيري از آسيب

روپوش
 پوشش دانشجويان پرستاري بايد به گونه اي باشد که باعث انتقال آلودگي به بيماران ،کارکنان و محيطبالين نشود.
 در کليه بخش هاي باليني پوشيدن يونيفرم پرستاري ضروري است. روپوش دانشجويان (دختر يا پسر) بايد سفيد باشد. دکمه هاي روپوش بايد هميشه بسته باشد. روپوش بايد گشاد و آزاد باشد .پوشيدن روپوش تنگ و چسبان ممنوع است.مقنعه
 دانشجويان دختر بايد از مقنعه سورمه اي استفاده کنند. موها بايد کامال در زير مقنعه پوشيده باشد.شلوار
 به منظور کنترل عفونت بيمارستاني ،پوشيدن شلواري که در خارج از بيمارستان پوشيده مي شود (مثلشلوار جين) در بيمارستان ممنوع است.
 شلوار دانشجويان (دختر و پسر) بايد سورمه اي تيره (پارچه اي يا کتاني) باشد.کارت شناسایی
 کليه دانشجويان بايد داراي کارت شناسايي عکس دار با عنوان  Internshipباشند که از طرف دانشکدهبه آن ها داده مي شود.

 اندازه کارت بايد به نحوي باشد که نام دانشجو از فاصله  2/4متري قابل خواندن باشد. کارت شناسايي بايد روي يونيفرم دانشجو نصب شود. کارت شناسايي بايد کامال در معرض ديد و باالتر از سطح کمر روي يونيفرم دانشجو نصب شود (نبايد بهجيب روپوش نصب شود).
ناخن ها
 ناخن ها بايد تميز ،کوتاه و مرتب نگه داشته شود. استفاده از ناخن مصنوعي و زيور آالت متصل به ناخن مجاز نمي باشد. استفاده از الک مجاز نمي باشد.زیورآالت و آرایش
 دانشجويان (دختر و پسر) موظف به رعايت شعائر اسالمي هستند. دانشجويان دختر بايد ساده و بدون آرايش باشند. استفاده از آرايش غير معمول موها و محاسن براي دانشجويان پسر ممنوع است. استفاده از انگشتر تراش دار ،دستبند و هر گونه جواهر در دست ها به دليل انتقال عفونت ممنوع است. استفاده از ساعت مچي بالمانع است.وسایل همراه
 دانشجويان بايد هميشه خودکار آبي و قرمز و مداد و پاک کن را به همراه خود داشته باشند. به همراه داشتن يک قيچي کوچک و تورنيکه /گارو در جيب ضروري است. دانشجويان بايد جهت ثبت موارد آموزشي ،يک دفترچه يادداشت به همراه داشته باشند.جراحات
 هر گونه بريدگي در دست ها و انگشتان بايد کامال توسط پانسمان پوشيده شود.تلفن همراه
 به همراه داشتن تلفن همراه در بخش بايد مطابق مقررات بخش باشد. زنگ تلفن همراه بايد بر روي گزينه ي بدون صدا باشد. در هنگام مراقبت از بيمار و انجام روش هاي درماني و تشخيصي ،صحبت کردن با تلفن همراه اکيدا ممنوعاست.
 صحبت کردن با تلفن همراه فقط در شرايط اضطراري و خارج از اتاق بيمار مجاز مي باشد. صحبت کردن با تلفن همراه نبايد باعث اختالل در سکوت و آرامش بخش و استراحت بيمار شود. مکالمات با تلفن همراه بايد بسيار کوتاه بوده ،اختاللي در روند انجام وظيفه دانشجوي پرستاري ايجاد نکند.تصویربرداری از مددجو

 هر گونه تصوير برداري به هر منظور و با هر وسيله اي نظير تلفن همراه در کليه محيط هاي درماني ممنوعاست.
 -در صورت مشاهده تصوير برداري غير قانوني ،واحد دانشجو حذف خواهد شد.

