بسمه تعالی
شیوه نامه پوشش دانشجویان
به استناد بند الف ماده  3فصل اول قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی
ایران ومصوب جلسه 582شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 3331/63/33در
خصوص مصادیق پوشش ویژه دانشجویان.

اخالق حرفه ای دانشجویان در محیط های آموزشی و

پژوهشی:

-1دانشجویان باید از ایجاد هرگونه اختالل به هنگام تدریس خود داری نمایند ،مصادیق اخالل در هنگام
تدریس مانند:
ورود به کالس بعد از استادخوردن و آشامیدنبلند صحبت کردن ،خندیدن و ایجاد سرو صدااستفاده از تلفن همراه وسایل صوتی و تصویری (ارسال پیامک و)...-2دانشجویان باید از اعمال رفتار خالف اخالق خودداری نمایند ،مصادیق آن مانند:
عدم رعایت حقوق دیگرانتوهین و تمسخر زبانی و رفتاری ،مشاجره و پرخاشگریمصرف هر نوع محصول دخانی یا مواد مخدردرخوابگاه و محیط آموزشی دانشگاهاستفاده از هر نوع دارو و یا ماده ای که باعث غیر عادی جلوه نمودن حرکات و گفتار دانشجو شود.-3دانشجویان باید ملزم به حفاظت و استفاده صحیح از امکانات ،تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار
باشند ،مصادیق آن مانند:
دانشجویان بدون هماهنگی مسئول مربوطه ،مجاز به استفاده از تجهیزات نخواهند بود.-استفاده از امکانات و تجهیزات برای مصارف شخصی  ،ممنوع می باشد.

ایراد خسارت به اموال موجود در فضاهای دانشگاهی و محیط های بهداشتی درمانی یا سایر اموالبیت المال مجاز نمی باشد.

پوشش حرفه ای دانشجویان دختر در محیط آموزشی:
 -3استفاده از مانتو ،شلوار،مقنعه،و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است

مدل مانتو،شلوار ،مقنعه ،کیف و کفش و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد
پوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد ،کوتاه و یا خیلی بلند ممنوع استشلوار باید اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و کشی (ساپورت )وکوتاه نباشد.استفاده از لباس هایی که تعمدا پاره یا وصله دار باشد  ،ممنوع است.از مانتو  ،شلوار و مقنعه و جورابی که ضخامت الزم برای حفظ پوشش و حجاب را ندارد ،استفادهنگردد.
 -5پوشش وبلندی مقنعه باید کامل و بر اساس موازین شرعی باشد.
کفش باید ساده،تمیز ،با پاشنه متعارف و بدون صدای آزار دهنده باشد.پوشیدن چکمه روی شلوار ،دمپایی و صندل در محیط های آموزشی و پژوهشی مجاز نمی باشد.-3رنگ مانتو ،شلوار ،کیف و کفش وجوراب و پالتو و کاله و شال گردن ،نباید تند و زننده باشد و جلب
توجه نماید.
-4انجام هرگونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد ،ممنوع است.
-5ناخن ها باید کوتاه،تمیز و پیراسته و بدون هیچ گونه تزیینی باشد)الک ناخن وناخن مصنوعی)
-6استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست
-7استفاده از لباس و ،کیف ،کفش ،جوراب و پیشانی بند ،مچ بند ،شال ،دستمال گردن
کمربند ،انگشتر،مچ بند ،شال وکالهایی که غیر متعارف و دارای نقوش و نوشته های زننده و یا
عالمت گروه های ضد اسالم ،ضد انقالب وضد اخالق باشند،مجازنیست.

پوشش حرفه ای دا نشجویان پسر در محیط

آموزشی:

 -3استفاده از پیراهن ،شلوارو جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است.
 -5مدل پیراهن ،شلوار ،کیف و کفش و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد.
پیراهن،باید آستین دار بوده کوتا ،نقش دار و تنگ نباشد.شلوار باید اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و کوتاه نباشد.استفاده از لباس هایی که تعمدا پاره یا وصله دار باشد ،ممنوع است.از پیراهن ،شلوار که ضخامت الزم برای حفظ پوشش و حجاب را ندارد  ،استفاده نگردد.کفش باید ساده و تمیز باشد.پوشیدن دمپایی و صندل در محیط های آموزشی و پژوهشی مجاز نمی باشد.-3رنگ لباس  ،کفش وجوراب نباید تند  ،نقش دارو زننده باشد و جلب توجه نماید.
- 1استفاده از کراوات و پاپیون ممنوع است.
-5استفاده از لباس و ،کیف ،کفش ،جوراب و پیشانی بند،مچ بند ،شال ،دستمال گردن ،کمربند،انگشترو
کالهایی که غیر متعارف و دارای نقوش و نوشته های زننده و یا عالمت گروه های ضد اسالم ،ضد
انقالب وضد اخالقی باشند مجاز نیست.
-6به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات ،ناخن ها بایستی کوتاه ،تمییز و پیراسته
باشند.
 -7پیرایش موی سر و صورت باید ساده ،کوتاه و به دور از مدلهای افراطی باشند.

پوشش حرفه ای دانشجویان بالینی در فضاهای بهداشتی ،درمانی
-3دانشجویان بالینی باید در طول مدت حضور در محیط های بهداشتی و درمانی از لباس فرم
مخصوص به خود) برطبق استتانداردهای تعریف شده از طرف دانشگاه(و با رعایت کامل شئون
اسالمی و دانشجویی استفاده نمایند.

لباس فرم دانشجویان باید به صورت پاکیزه و مرتب و با دکمه های بسته باشد.پوشتش دانشجویان در محیط بالینی– آزمایشگاهی خاص ،مانند اتاق عمل و بخش های مراقبت هایویژه می بایست کامال بر طبق استاندارد تعریف شده در آن بخش و با رعایت حجاب و
پوشش کامل اسالمی باشد(.پوشیدن روپوش سفید و تردد با آن خارج از محیط آموزشی ممنوع است .
- 5به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات و یا جلب توجه ،استفاده از
هرگونه آرایش و بلندی ناخن ها برای دانشجویان بالینی ممنوع است.
-3پوشیدن جوراب به جهت حفظ بهداشت در محیط های آموزشی و بهداشتی ضروری است.
-4به منظور کاهش صدمه به پا وپیشگیری از انتقال عفونت ، .کفش دانشجویان باید جلو بسته باشد
-5کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی شامل  :عکس و نام و نام خانوادگی ،آرم
دانشگاه ،رشته تحصیلی و سمت دانشجو باید به صورت متحدالشکل بر روی لباس فرم ،بطوریکه قابل
رویت باشد ،نصب گردد.

کارنامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان چیست؟
کارنامه رفتارو پوشش حرفه ای دانشجویان درهر دوره تحصیلی از سوی معاونت آموزش دانشگاه
صادر می شود که مسئولیت تکمیل آن بااستادان دانشجودرآن دوره است.
در مورد دروسی که بیش از یک استاد مسئولیت تدریس را بر عهده دارند ،مسئولیت تکمیل کارنامهرفتارو پوشش حرفه ای دانشجویان آن درس با تایید مدیر گروه ترجیحا بر عهده استادی است که
بیشترین تعداد ساعات تدریس را دارد.
در صورت درخواست دانشجو ،کارنامه رفتار و پوشش حرفه ای وی در پایان هر دوره به صورتمحرمانه به اطالع وی خواهد رسید.
نمره های رفتار یا پوشش حرفه ای دانشجو در مراحل مختلف تحصیل و نیز در هر گونه استخدامدولتی و گزینش ،مورد استناد قرار خواهد گرفت.
-چنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتار یا پوشش حرفه ای دانشجو در کارنامه نیمسال وی متوسط

باشد ،به دفتر مشاوره دانشجویی معرفی می گرددو تا ارتقاء به درجه باالتر ،تحت آموزش آن دفتر قرار
می گیرد :در صورتیکه نمره های توصیفی دانشجو پس از دو ترم متوالی بعد از معرفی به دفترمشاوره دانشجوئی ،کماکان متوسط و یا پایین تر از آن باشد به شورای انضباطی دانشجویان معرفی می
گردد.
چنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتار یا پوشش حرفه ای دانشجو در کارنامه نیمسال وی ضعیفباشد ،درمرحله نخست تحت آموزش دفتر مشاوره دانشجویی قرار گرفته و در صورت تکرار به
شورای انضباطی دانشجویان معرفی می گردد.
معاونت آموزشی موظف است در صورت اعتراض دانشجو و یا معرفی دانشجو به شورای انضباطی،
کارنامه وی را به همراه توضیحات مکتوب استادان به معاونت دانشجویی فرهنگی) رئیس شورای
بدوی انضباطی دانشجویان)ارائه نماید.
معاونت دانشجویی فرهنگی وظیفه نظارت بر حسن اجرای شیوه نامه رابرعهده خواهد داشت این
شیوه نامه دریک مقدمه2.ماده 38بند و55تبصره توسط معاونت آموزشی و دانشجویی،فرهنگی
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تهیه ودرتاریخ3333/36/63به تصویب رسیده است
وازتاریخ ابالغ به دانشگاه ها الزم االجرا و کلیه بخشنامه های مغایربا آن فاقد اعتبار است .
دفتر شورای انضباطی دانشگاه  .تلفن تماس 63833331138

