معاونت رپستاری

فراخوان جشنواره لباس برتر گروه پرستاری
معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای معرفی مدل لباس برتر و یکسان سازی پوشش پرستاری در
سراسر کشور و همچنین بهره گیری از تجارب موفق طراحی لباس که توسط موسسات بهداشتی درمانی ،سایر نهادهای و طراحان
انجام گرفته و یا پیشنهاد شده است ،در نظر دارد در جشنواره ای ،مدلهای برتر لباس گروه پرستاری و بیماران را انتخاب و تقدیر
نماید.
لذا از کلیه افراد حقیقی شامل :همکاران پرستاری ،اعضاء هیئت علمی و دانشجویان پرستاری ،طراحان لباس و  (...و حقوقی )شامل
مراکز بهداشتی درمانی  ،دانشکده های پرستاری ،انجمن های علمی و تخصصی پرستاری و طراحان لباس و  ...دعوت به عمل می
آید تا با ارسال عکس از لباسهای دوخته شده که دارای حداقل مشخصات ذیل می باشند ،در این جشنواره شرکت نمایند .
آثار رسیده در کار گروه تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از تعدادی آثار که دارای معیارهای الزم بوده برای مرحله نهایی
دعوت به عمل خواهد آمد و به طرح برگزیده سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.

معیارهای انتخاب لباس برتر:


رعایت دستورالعمل های پوشش کارکنان



راحتی برای انجام فعالیت پرستاری



رعایت اصول زیبایی شناختی /روانشناسی رنگها



انطباق با استانداردهای کنترل عفونت



دارا بودن عالئم و نشانه های افتراق دهنده سطوح مختلف شغلی/مسئولیتها /تحصیالت  /بخش



لباس رده های مختلف گروه پرستاری شامل :اعضاء هیئت علمی  ،دانشجویان  ،پرستار ،اتاق عمل،

هوشبری ،بهیار و کمک پرستار در بخشهای مختلف

نحوه ارسال آثار:
 آثار باید در قالب عکس با کیفیت  2-1مگا بایت از لباس پوشیده شده حداقل از سه زاویه روبرو ،پشت و نیمرخ در قالب عمودی
گرفته شود .
تمام عکس ها از هر سه زاویه در یک پوشهه الکترونیهک ( )folderقهرار گیهرد و بها مشخصهات عکهس نامگهذاری شهود  .آثهار
از طریق ایمیل بهه آدرس  Nursing@Behdasht.Gov.Irارسهال شهود .مهلهت ارسهال آثهار پایهان 22دیمهاه سهالجاری
( )1931می باشد.

