مصادیق پوششی برای دانشجویان دختر و پسر:
 .1پوشیدن لباس هاي فرم خیلی تنگ و یا خیلی گشاد مجاز نمی باشد.
 .2ضخامت لباس هاي فرم باید به گونه اي باشد که از وراي آن لباس هاي زیر جلوه نمایی ننماید ( .از پوشیدن لباس زیر به تنهایی و یا
لباس هاي رکابی و حلقه اي که قسمتی از بدن مشخص می شود باید خودداري گردد.
 .3لباس ها باید تمیز و مرتب باشد بااالخص لباس هایی که در محیط بیمارستان و یا  ...استفاده می گردد.
 .4پوشیدن جوراب با ضخامت مناسب ،کفش با پاشنه مناسب ورنگ متعارف وغیرزننده الزم و ضروري است.
 .5استفاده از جواهرات و زیورآالت در محیط هاي بالینی ،کارآموزي و کارورزي می بایست از مصادیق جواهرات و زیورآالت مجاز باشد.
 .6استفاده از عطر و ادکلن با بوهاي تند در بخش هاي بالینی ممنوع می باشد.
 .7استفاده از آرایش صورت و بلندي ناخن ها در محیط دانشگاه وبخش هاي بالینی و تشخیص ممنوع می باشد.
ماده  -2مصادیق البسه  ،متعلقات وابسته به البسه و ( .....غیرمجاز(

مصادیق غیرمجاز برای دختران
 .1استفاده از کاله بدون مقنعه ممنوع می باشد.
 .2نپوشاندن کامل موي سر ،گردن ،سینه و هر جاي دیگر بدن جز صورت و دست ها تا مچ ) مانند استفاده از روسري هاي نازك و کوتاه،
استفاده از جوراب نازك و (….
 .3استفاده از دامن ممنوع می باشد اال براي افراد خاص ) بیمار ،باردار (.
 .4استفاده از شلوارهاي چسبان و کوتاه و شلوارهایی که تعمداً پاره یا وصله داشته باشد ممنوع می باشد.
 .5مانتوهاي نامناسب ( مانند  :مانتوهاي کوتاه باالتر از زانو ،مانتوهاي بلند داراي چاك باالتر از زانو ،مانتوهاي تنگ و چسبان،کت و
پیراهن مردانه که حجم بدن کامالً مشخص باشد،مانتوهاي با رنگ زننده و تند و )...
 .6چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي نازك و توري.

مصادیق غیرمجاز برای پسران دانشجو
 .1استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوع
 .2استفاده از البسه زنانه ،شلوارهاي کوتاه ،چسبان ،تنگ و نازك و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشد.
 .3استفاده از زیور آالت ،گردن بند ،زنجیر ،مچ بند ،دست بند ،گوشواره ،پالك و انگشتر طال ( به استثناء حلقه ازدواج)
 .4استفاده از رنگ ها و آرایش هاي مو به صورت تند و زننده ) مش کردن ،فرکردن ،بافتن،بستن و بلند بودن مو بیش از حد معمول به
طوري که یقه لباس پایین تر وروي صورت بیاید و  ....ممنوع می باشد.
 .5استفاده از کاله ورزشی ،کاله هاي نامناسب با محیط دانشگاه
 .6برداشتن ابرو ،تاتو و رنگ کردن
 .7لباس هاي اندامی مردانه ،تنگ و چسبان ،آستین خیلی کوتاه مانند حلقه اي ،یا رکابی و ....

مصادیق غیرمجاز برای دختران و پسران دانشجو
 .1مچ بندهاي (دست و پا) غیر متعارف که داراي نقوش زننده عالیم گرو ههاي ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخال ق و یا رنگ دار  ،پولک
دار ،چراغ دار ،قفل دار ،زنجیردار و  .......می باشند.
 .2استفاده از پیشانی بند ،شال و دستمال گردن ،کمربند ،انگشتر و کیفهایی که داراي نقوش و نوشته هایی با حروف التین و زننده و یا
داراي عالمت گروه هاي ضد اسالم ،ضد انقالب و ضد اخالق باشند.

ماده  4شیوه نامه انضباطی:
شوراي انضباطی دانشگاه می تواند به کلیه گزارش هاي رسیده در مورد دانشجویان از سوي هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل
یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند.
طبق ماده 26شیوه نامه اجرایی انضباطی رئیس دانشگاه می تواند با درخواست شوراي انضباطی درصورت عدم حضور دانشجو
براي تفهیم اتهام یا استنکاف از دریافت یا اجراي احکام انضباطی،کلیه اعمال آموزشی وي اعم از ثبت نام وفراقت ازتحصیل ومانندآنرا
تاحضور وي در شوراوتکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند.

