الف ) لباس و پوشش بانوان

مقدمه :
به استناد قانون برنامه چهارم توسعه به منظوور ارتاوا
فرهنگ عفاف و حجاب در محیط های آموزشی  ،اداری
و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی و رعایت موازیو



شلوار

الف) تنگ و چسبان و کشی ( استرچ ) نباشد.
شام  :مانعه ،مانتو ،شلوار ،توراب و کفج می باشد.

ب) بلند تا روی مچ وا باشد.

 مقنعه

ج) استفاده از رنگ های متعارف ( کرم ،طوسی ،یشمی یا

الف) موها و گردن را بپوشاند.

زیتونی،آبی ،سورمه ای ،قهوه ای ،نوک مدادی ،مشکی)

شرعی  ،استاندارد هوای ووشوج تهوت کارکنوان و

ب) بلند تا زیرشانه و با ضخامت مناسب به نحوی که موها

استادان و دانشجویان و ضوابط مرتبط بوه شورذ لیو

از زیر آن قاب رویت نباشد.

ابالغ می گردد .از آنجائیکه محیط دانشگاه مادس بوده

ج) استفاده از رنگ های متعارف( سوفید ،کورم ،طوسوی

الف) ووشیدن توراب به نحوی که واها را تا بوایی موچ

یشمی،آبی ،سورمه ای ،قهوه ای ،نوک مدادی ،مشکی)

بپوشاند الزامی است.

و در تمام کشور های تهان الگو  /مدل و نمواد تامعوه

د) استفاده از ویشانی بند با رعایت رنگ هوای بنود «ج»

است ،به همی لحاظ کلیه دانشگاه هوای دنیوا اعوم از

برای ووشج کام تر ارتح است.

اسالمی و غیر اسالمی ضوابط خاصوی در موورد مودل
لباس و ووشج دانشجویان و کارکنان و استادان تدوی
و تصویب و قاطعانه به اتووورا می گذارند .لذا شوورای
فرهنگی ای دانشگاه نیز وس از مطالعوا

گوسترده و



 جوراب



کفش

الف) عدم استفاده از کفج های نوا مناسوب (دمپوایی،
مانتو

صندل ،صدادار )

الف) تنگ و چسبان و بدن نما و دارای چاک هوای زائود

ب ) عدم استفاده از کفج های واشنه بلند

نباشد.

ج ) عدم استفاده از چکمه های بلند روی شلوار

ب ) بلند حداق تا زیر زانو ( مانتوی کوتاه ممنوع است)

تشکی تلسا کارشناسی شده ضوابط ووشج ،لباس،

ج) با ضخامت مناسب ،به نحوی که لباس زیر مانتو قابو



همچنی فرم لباس کار را در کلیه محیط هوای وابوسته

رویت نباشد.

دانشگاه را در مهرماه  8811مصوب نمود.

د) با آستی مناسب تا روی مچ دست.

الف ) عدم استفاده از آرایج ،یک ناخ  ،نواخ

و) استفاده از سارافون و سویی شر مجاز نمی باشد.
ه) استفاده از چادر ارتح است به نحوی باشد کوه سوایر
الزاما ووشج نیز رعایت گردد.
ز) استفاده از رنوگ هوای (کورم ،طوسوی ،یوشمی یوا
زیتونی،آبی ،سورمه ای ،قهوه ای ،نوک مدادی ،مشکی)

آرایش

زیور آی در معرض دید.

بلنود و

ج) شرایط عمومی

ب ) لباس و پوشش آقایان
شام  :ویراه  ،شلوار ،توراب و کفج می باشد.



پیراهن :

الف) عدم استفاده از تی شر های تنگ و کوتاه و یاه های بیج از
حد معمول باز.
ب) استفاده از ویراه و تی شر فاقد هر گونه عالئم (یاوه هوای
بیج از حد معمول باز ،نشان ها ،تصاویر وکلما غیر متعارف)
ج) استفاده از ویراه و تی شر دارای آستی بلند و آستی

سه

ربع مجاز است.

 -8بدیهی است کلیه شرایط ووشج می بایست در هر گوونوه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

لباس های وائیزی و زمستانی (کت ،ژاکت ،والتو ،بارانی ،کاوش )

بهداشتی درمانی قزوین

برای مردان و زنان رعایت گردد.
 -2استفاده از روووش وزشکی و لباس کار در محیط آموزشی و
درمانی بایستی بر اساس دستورالعم و استانداردهای مولیوی
ووشج کارکنان در مؤسسا وزشکی (موضوع ناموه شومواره
/7189س مورخ  )19/2/22باشد.
 -8کلیه محیط های آموزشی و درمانی زیر مجموعه هوای آن

د) استفاده از رنگ های تند و زننده و غیر معمول مجاز نمی باشد

(بیمارستانها ،محیط های اداری یا دانشکده ها و مراکز آموزشی

( رنگ های ساده و مالیم مورد انتظار است)

تابعه دانشگاه) شام ای دستورالعم می باشند.

و ) استفاده از کراوا در تمام موارد در محیط دانشگاهی ممنووع

 -4لباس و ووشج استادان ،کارکنان و دانشجویان تابع مصوبوه

می باشد.

فوق می باشد.



شلوار

الف ) عدم استفاده از شلوار های تنگ و فاق کوتاه
ب) عدم استفاده از کمربندهای خیلی وه و سگک غویر معموول
(استفاده از کمر بند با سگک معمولی و ساده مورد انتظار است)



جوراب

ووشیدن توراب الزامی می باشد.



کفش

بدیهی است هر گونه ووشج که مطابق با حدود تعییو
فوق نباشد نامناسب تلای شده و متناسب با ماریرا

امید است انشا ا ...با همکاری همه استادان و دانشوجوویوان و
کارکنان عزیز ،شئونا و حرمت دانشوگاه در فضاهای آموزشی،
وژوهشی ،بهداشتی ،درمانی و دانشجویی حفظ گردد.

است)
آرایش مو

عدم استفاده از مدلهای نا مناسب  (.مغایر بوا ارزشوهای دیونی و
ملی )



زیور آالت

عدم استفاده از زیور آی و تزئینا ( مانند :انگشترغیر متعوارف،
زنجیر ،والک گردن و دستبند )

ویج بینی

شده با متخلف برخورد خواهد شد.

استفاده از کفشهای مناسب (استفاده از دمپایی و صوندل ممنووع



شوده

دانشگاه علوم پزشگی قزوین
دبیرخانه ستادصیانت

”منشورعفاف وحجاب“
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
و مراکز تابعه

