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 شلوار سرمه ای -روپوش سفید رنگ  مدیر پرستاری

 کفش سیاه رنگ

 نوار سهبا شلوار سرمه ای ، مقنعه سرمه ای  مانتو و

 کفش سیاه رنگ   ،دور آستینآبی 

 شلوار سرمه ای -روپوش سفید رنگ  سوپروایزرین

 کفش سیاه رنگ

دور  آبی نواردو با شلوار و مقنعه سرمه ای ،  مانتو و

 کفش سیاه رنگ،آستین

 سرپرستاران بخش
NICU-CCU-

ICU 

نوار با یک  شلوار رنگ آبی آسمانی –بلوز 

 کفش جلو بسته سیاه رنگ دور آستین آبی

دور  آبی یک نواربا  شلوار آبی آسمانیمانتو و 

کفش جلو بسته ،مقنعه سرمه ای ،آستین

 رنگسیاه

بخش سرپرستاران 

های عمومی و 

 اورژانس

 آبی با یک نوار شلوار سرمه ای رنگ –بلوز 

 کفش جلو بسته سیاه رنگ، دور آستین

دور  آبی با یک نوار شلوار و مقنعه سرمه ای و مانتو

 سیاه رنگ بستهکفش جلو ، آستین

سرپرستاران 

 کارشناس اتاق عمل

دور  آبیبا  یک نوار  شلوار سبز رنگ –بلوز 

 رنگ سفید جلو بسته کفش ،آستین

با یک  رنگ سبزمقنعه ،شلوار سبز رنگو مانتو 

 سفید رنگبسته کفش جلو  ،دور آستین آبینوار 

سرپرستاران 

 کارشناس هوشبری

دور  آبی یک نواربا  شلوار سبز رنگ –بلوز 

 رنگ سفیدکفش جلو بسته  ،آستین

، آستیندور  آبیبا یک نوار شلوار سبز رنگ و مانتو

 سفید رنگبسته کفش جلو ،مقنعه سفید رنگ

کفش  رنگ سیاهمقنعه ،  شلوار سبز رنگو مانتو  - LDRماما مسئول   

 رنگبسته سیاه جلو 
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NICU-CCU-

ICU 
 یک نواربا  شلوار رنگ آبی آسمانی –بلوز 

بسته  جلوکفش ، دور آستین طوسی رنگ

 سیاه رنگ

طوسی  یک نواربا  آبی آسمانیرنگ شلوار  مانتو و

کفش جلو بسته ،مقنعه سرمه ای،  دور آستین رنگ

 سیاه رنگ

بخش های 

عمومی و 

 اورژانس

 یک نواربا  شلوار سرمه ای رنگ –بلوز 

کفش جلو بسته ،دور آستین طوسی رنگ

 سیاه رنگ

دور  طوسی رنگ یک نوارسرمه ای با شلوار و مانتو

سیاه  بستهکفش جلو ،و مقنعه سرمه ای آستین

 رنگ

کارشناس اتاق 

 عمل

 یک نواربا   شلوار سبز رنگ – پیراهن

کفش یا دمپایی ،  دور آستین طوسی رنگ

 رنگسفیدجلو بسته 

 طوسی رنگ یک نواربا  شلوار سبز رنگ و مانتو

کفش یا دمپایی جلو ،رنگ سبزمقنعه ،  دور آستین

 سفید رنگ بسته

کارشناس 

 هوشبری

طوسی  یک نواربا  شلوار سبز رنگ –بلوز 

کفش یا دمپایی جلو بسته ، دور آستین رنگ

 رنگ سفید

 طوسی رنگ یک نواربا  شلوار سبز رنگ و مانتو

کفش یا دمپایی ،مقنعه سفید رنگ،  دور آستین

 سفید رنگ بستهجلو 

کارشناسان 

 مامایی

 رنگ بزمقنعه س،  شلوار سبز رنگ و  مانتو -

 سفید رنگ بستهکفش جلو 

  رنگ سفیدشلوار  – روپوش بهیاران

 رنگ سفیدکفش جلو بسته 

  رنگ سفید و مقنعه  شلوار روپوش و

 رنگ سفیدکفش جلو بسته 

کارشناسان آزمایشگاه و 

 رادیولوژی 

شلوار مشکی سیاه رنگ  –روپوش سفید 

 کفش جلو بسته سیاه رنگ

رنگ کفش شلوار و مقنعه سیاه  –روپوش سفید 

 جلو بسته سیاه رنگ

 شلوار کرمی رنگ –پیراهن آستین بلند خدمات

 کفش جلو بسته سیاه رنگ

 روپوش و شلوار و مقنعه قهوه ای رنگ

 کفش جلو بسته سیاه رنگ
 

 


