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 Dress codeمقررات عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره و شئونات اسالمی بویژه مقررات  -1

 را رعایت نمایم. بیمارستانمصوب دانشگاه و 

 ضوابط رفتار حرفه ای ابالغ شده از طرف دانشگاه را در مواجهه با بیماران و همکاران رعایت نمایم. -2

ی از مهر نظام پزشکی کوشا بوده و متعهد میشوم تا آن را ا در اختیار سایرین قرار در حفظ و نگهدار -3

 ندهم و در صورت هرگونه سوء استفاده از آن مسئولیت آن مستقیماً متوجه خودم می باشد.

گواهی انجام کار ماهیانه را هر ماه به اداره آموزش ارائه نمایم و در صورت قطع کمک هزینه تحصیلی  -4

عدم ارائه گواهی انجام کار، حق هیچگونه اعتراضی را در قبال دیرکرد برقراری کمک هزینه  به دلیل

 نخواهم داشت.

 اتیکت مشخصات را هنگام حضور در بخش و محوطه مجتمع همواره الصاق نمایم. -5

تب را در صورت تغییر شماره تلفن همراه معرفی شده به آموزش مجتمع جهت ارتباط بیمارستان با اینجانب، مرا -6

 در اسرع وقت به اداره آموزش اطالع دهم و هرگونه مسئولیت عدم اطالع به عهده اینجانب می باشد.

نسبت به امکان دریافت پیامک )عدم مسدودی دریافت پیامک( اطمینان یافته و عواقب عدم دریافت  -7

 پیامک از این حیث بر عهده اینجانب است. 

صبح بصورت کتبی و با امضای طرفین  10را تا ساعت  در صورت تصمیم به جابجایی کشیک، مراتب -8

 به اداره آموزش مجتمع اطالع دهم و مسئولیت هرگونه عدم اطالع به عهده اینجانب میباشد.

های آموزشی که از طرف مجتمع و دانشگاه برگزار می گردد، با هماهنگی بخش مربوطه در کارگاه -9

 شرکت نمایم.

ا، آیین نامه ها و دستورالعمل های درمانی، آموزشی، پژوهشی، شوم از کلیه بخشنامه ه متعهد می -10

اداری و انتظامی ابالغی از طرف دانشگاه و مجتمع که به طرق مختلف به گروه های آموزشی اطالع 

رسانی شده و یا در تابلو های اعالنات مربوطه نصب می گردد، در طول دوران تحصیل در مجتمع، 

 ا، اینجانب را از عواقب قانونی و حقوقی آنها مبری نمی نماید.   مطلع شده و عدم آگاهی از آنه

 درصورت عدم رعایت موارد فوق، بیمارستان می تواند طبق مقررات جاری دانشگاه و مجتمع با اینجانب رفتار نماید.
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