باسمه تعالي

آيين نامه رفتار و پوشش حرفه اي
اخالق حرفه اي دانشجويان در محيط هاي آموزشي وپژوهشي:
 -1دانشجويان بايد از ايجاد هر گونه اختالل به هنگام تدريس خودداري نمايند،مصاديق اخالل در هنگام تدريس
مانند:
-

ورود به كالس بعد از استاد

-

خوردن وآشاميدن

-

بلند صحبت كردن ،خنديدن و ايجاد سر وصدا

-

استفاده از تلفن همراه و وسايل صوتي و تصويري

 -2دانشجويان بايد از اعمال رفتار خالف اخالق خودداري نمايند ،مصاديق آن مانند:
-

عدم رعايت حقوق ديگران

-

توهين و تمسخر زباني و رفتاري  ،مشاجره و پرخاشگري

-

مصرف هر گونه محصول دخاني يا مواد مخدر

-

استفاده از هر گونه دارو ويا ماده اي كه باعث غير عادي جلوه نمودن حركات وگفتار دانشجو شود.

 -3دانشجويان بايد ملزم به حفاظت و استفاده صحيح از امكانات ،تجهيزات و وسايل عمومي در اختيار
باشند،مصاديق آن مانند:
 دانشجويان بدون هماهنگي مسئول مربوطه ،مجاز به استفاده از تجهيزات نخواهند بود-

بايد به عالئم هشدار دهنده وراهنماي استفاده از وسايل در محيط توجه نمايند

-

استفاده از امكانات و تجهيزات براي مصارف شخصي ويا به نفع احزاب و گروه هاي غير مجاز ،ممنوع مي
باشد.

-

ايراد خسارت به اموال موجود درفضاهاي دانشگاهي ومحيط هاي بهداشتي درماني يا ساير اموال بيت المال
مجاز نمي باشد.

پوشش حرفه اي دانشجويان دختردر محيط هاي آموزشي:
-

استفاده از مانتو،شلوار و مقنعه متعارف جهت پوشش الزامي است.

-

مدل مانتو ،شلوار،مقنعه ،كيف وكفش و جوراب بايد ساده و به دور از مدهاي افراطي باشد

 پوشيدن مانتوي تنگ يا خيلي گشاد،كوتاه و يا خيلي بلند ممنوع است.-

شلوار بايد اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و كوتاه نباشد.

-

استفاده از لباس هايي كه تعمدا پاره يا وصله دار باشد ،ممنوع است.

-

از مانتو ،شلوار ومقنعه و جورابي كه ضخامت الزم براي حفظ پوشش و حجاب راندارد استفاده نگردد.

-

پوشش وبلندي مقنعه بايدكامل و بر اساس موازين شرعي باشد.

-

كفش بايدساده،تميز ،با پاشنه متعارف و بدون صداي آزار دهنده باشد.

-

پوشيدن چكمه روي شلوار ،دمپايي و صندل در محيط هاي آموزشي و پژوهشي مجاز نمي باشد.

-

رنگ مانتو ،شلوار ،كيف وكفش وجوراب وپالتو وكاله وشال گردن نبايدتند و زننده باشد وجلب توجه نمايد.

-

انجام هر گونه آرايش و خالكوبي كه در معرض ديد باشد ممنوع است.

-

ناخن ها بايد كوتاه وتميز و پيراسته وبدون هيچ گونه تزييني باشد.

-

استفاده از عينك و زيور آالت متعارف مانند انگشتر وساعت مجاز است.

-

استفاده از عطر يا ادكلن بابوي تند و غير متعارف مجاز نيست.

-

استفاده از لباس  ،كيف ،كفش ،جوراب وپيشاني بند  ،مچ بند  ،شال  ،دستمال گردن ،كمربند ،انگشتر ،و
كاله هايي كه غير متعارف و داراي نقوش و نوشته هاي زننده و يا عالمت گروه هاي ضداسالم  ،ضد انقالب
و ضد اخالق باشند مجاز نيست.

پوشش حرفه اي دانشجويان پسر درمحيط آموزشي:
 استفاده از پيراهن ،شلوار و جوراب متعارف جهت پوشش الزامي است. مدل پيراهن ،شلوار ،كيف و كفش و جوراب بايد ساده و به دور از مدهاي افراطي باشد. پيراهن بايد آستين دار بوده كوتاه و خيلي تنگ نباشد. استفاده ازلباس هايي كه تعمدا پاره يا وصله دار باشد ممنوع است. از پيراهن ،شلوار كه ضخامت الزم براي حفظ پوشش و حجاب را ندارد استفاده نگردد. كفش بايدساده وتميز باشد. پوشيدن دمپايي و صندل در محيط هاي آموزشي وپژوهشي مجاز نمي باشد. رنگ لباس ،كفش و جوراب نبايد تند و زننده باشد و جلب توجه نمايد. استفاده از عينك و زيورآالت متعارف ،مانندانگشتر وساعت مجاز است. استفاده ازكراوات و پاپيون ممنوع است. استفاده از لباس  ،كيف ،كفش ،جوراب وپيشاني بند  ،مچ بند  ،شال  ،دستمال گردن ،كمربند ،انگشتر ،و كاله هايي كه غير متعارف و داراي نقوش و نوشته هاي زننده و يا عالمت گروه هااي ضداساالم  ،ضاد انقاالب و ضاد اخاالقباشند ،مجاز نيست.
 به دليل افزايش انتقال عفونت و آسيب به افراد و تجهيزات ناخن ها بايستي كوتاه ،تميز و پيراسته باشند. -پيرايش موي سر و صورت بايد ساده ،كوتاه و به دور از مدل هاي افراطي باشد.

پوشش حرفه اي دانشجويان باليني در فضاهاي بهداشتي ،درماني
-دانشجويان باليني بابد درطول مدت حضور در محيط هاي بهداشتي ودرماني از لباس فرم مخصاو

باه خاود ر بار

طبق استانداردهاي تعريف شده ازطرف دانشگاه ) وبا رعايت كامل شئون اسالمي ودانشجويي استفاده نمايند.
 لباس فرم دانشجويان بايد به صورت پاكيزه و مرتب وبا دكمه هاي بسته باشد. -پوشش دانشجويان در محيط هاي باليني ،آزمايشگاهي خا

 ،مانند اتاق عمل و بخش هاي مراقبت هاي ويژه مي

بايست كامالبر طبق استاندارد تعريف شده در آن بخش وبا رعايت حجاب وپوشش كامال اسالمي باشد.
به دليل افزايش انتقال عفونت وآسيب به افراد و تجهيزات ويا جلب توجه  ،استفاده از هر گونه آرايش وبلندي ناخنها براي دانشجويان باليني ممنوع ا ست.
 پوشيدن جوراب به جهت حفظ بهداشت در محيط هاي آموزشي و بهداشتي ضرورري است. به منظور كاهش صدمه به پا و پيشگيري از انتقال عفونت  ،كفش دانشجويان بايد جلو بسته باشد. كارت شناسايي ارائه شده ازسوي معاونت آموزشي شامل :عكس و نام و نام خانوادگي  ،آرم دانشگاه  ،رشتهتحصيلي و سمت دانشجو بايد به صورت متحدالشكل بر روي لباس فرم ،به طوري كه قابل رويت باشد  ،نصب گردد.

