
 

 ایدستورالعمل پوشش و رفتار حرفه

 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

های آموزشی و پژوهشی نه تنها از نظر شئونات با توجه به اینکه رعایت پوشش و رفتار مناسب در محیط

 باشد، دستور العمل زیر متناسب بافرهنگی بلکه جهت اجرای صحیح کدهای حرفه ای حائز اهمیت می

همه محیط وموریت آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی تنظیم شده، از تاریخ ابالغ در این دانشکده أم

 باشد.های وابسته به آن قابل اجرا می

 الف( کلیات 

پژوهشی در این دستورالعمل، دانشکده، مراکز تحقیقاتی، مراکز  های آموزشی ومنظور از محیط (1

که در روند آموزشی و پژوهشی از آنها بهره گرفته می است فضاهاییدرمانی و تمامی  -یبهداشت

های عمومی نظیر آسانسور، غذا خوری شود شامل کالس درس، سالن اجتماعات، کتابخانه و محیط

 و غیره.

تمامی دانشجویان، اساتید و کارشناسان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت  (2

 باشند.العمل میشی ملزم به اجرای مفاد این دستورشی و پژوههای آموزحضور در محیط

 ب( پوشش و آرایش آقایان

 دار، متعارف و غیر چسبان باشد.نپیراهن باید آستی (1

 های بدن و لباس زیر نباید از سطح پیراهن قابل روئیت باشد.برجستگی (2

 تکمه سرآستین پیراهن باید بسته باشد. (3

 است.بودن تکمه پیراهن ممنوع  باز (4

 پوشیدن پیراهن حاوی تصاویر یا کلمات غیر متعارف ممنوع است. (5

 شلوار باید بلند، متعارف و غیر چسبان باشد. (6

 پوشیدن شلوار دارای پارگی ممنوع است. (7

 ممنوع است. شودپوشیدن شلواری که زیر خط متعارف کمری بسته می (8

قسمتی از بدن در زمان حرکت  استفاده از کمربندهای غیر متعارف و برهنه بودن یا برهنه شدن (9

 ممنوع است.

های افراطی و انحرافی های گروهاز اقالم نامربوط و آویزان از لباس نظیر زنجیر و عالمت استفاده (10

 ممنوع است.



 های دانشکده بدون روپوش آزمایشگاه ممنوع است.ورود به آزمایشگاه (11

شوند، استفاده از روپوش شخص میهای آموزشی مهای خاصی که توسط مدیران گروهدر آزمایشگاه (12

 سرآستین چسبان الزامی است. با

 های تند و نامتعارف ممنوع است.استفاده از لباس و کفش با رنگ (13

 کفش نباید در هنگام راه رفتن صدای آزار دهنده داشته باشد. (14

ایجاد ای های آموزشی و پژوهشی، به جز مواردی که الزام حرفهاستفاده از دمپایی در کلیه محیط (15

 کند، ممنوع است.می

 های آزمایشگاهی باید جلو بسته باشد.ای دمپایی، در تمام محیطکفش، یا در صورت الزام حرفه (16

 ها باید کوتاه باشند.ناخن (17

 بلند کردن موی سر تا حدی که قابل دم اسبی شدن باشد ممنوع است. (18

ه جهت احتمال ایجاد ب ابل جمع شدن زیر ماسک صورت نباشد،بلند کردن ریش تا حدی که ق (19

 آزمایشگاه ممنوع است. در آلودگی، برای حضور

های افراطی و انحرافی است آرایش موهای سر و صورت به صورت غیر متعارف که نشان از گروه (20

 ممنوع است.

 کند ممنوع است.هر گونه آرایش صورت و ابروها که تشابه به جنس مونث ایجاد می (21

 ممنوع است.سوراخ کردن هر قسمت از بدن  (22

 هر نوع خالکوبی ممنوع است (23

دید قرار دادن انگشتر طال و هر نوع دستبند،گردنبند و اقالمی از این دست  ضاستفاده و در معر (24

 ممنوع است.

 . استفاده از عطرهای با بوی تند و غیر متعارف ممنوع است (25

 

 ها ج( پوشش و آرایش خانم

شود. حفظ ها توصیه مییزمان است به همه خانماستفاده از چادر که نشان ملی و مذهی کشور عز (1

 موازین شرعی در پوشش خانمها الزامی است.

تمامی سر و موها باید با مقنعه پوشیده شود به طوری که گردن و یقه لباس نیز تحت پوشش قرار  (2

 گیرد.

 خارج ساختن و نمایان شدن موها از مقنعه به هر اندازه ممنوع است. (3

 پائین بیاید و غیر چسبان باشد. مانتو باید تاحد زانو (4

 های بدن و لباس زیر نباید از سطح مانتو قابل روئیت باشد.برجستگی (5



 د.نهای مانتو باید بسته باشتمام تکمه (6

 .ها پائین بیایدمانتو باید تا مچ دستآستین  (7

انحرافی  های افراطی وهای گروهاستفاده از اقالم نامربوط و آویزان از لباس نظیر زنجیر و عالمت (8

 ممنوع است.

 های دانشکده بدون روپوش آزمایشگاه ممنوع است.ورود به آزمایشگاه (9

شوند استفاده از روپوش های آموزشی مشخص میهای خاصی که توسط مدیران گروهدر آزمایشگاه (10

 با سرآستین چسبان الزامی است.

 شلوار باید بلند، متعارف و غیر چسبان باشد. (11

 . ستپوشیدن جوراب ضروری ا (12

 پوشیدن جورابهای توری و یا دارای تزئینات ممنوع است. (13

 های تند و نامتعارف ممنوع است.استفاده از لباس و کفش با رنگ (14

 کفش نباید در هنگام راه رفتن صدای آزاردهنده داشته باشد. (15

ب ای ایجاهای آموزشی و پژوهشی، به جز مواردی که الزام حرفهاستفاده از دمپایی در کلیه محیط (16

 کند ، ممنوع است.می

 های آزمایشگاهی باید جلو بسته باشد.ای دمپایی، در تمام محیطکفش، یا در صورت الزام حرفه (17

 های مصنوعی ممنوع است.های بلند یا استفاده از ناخنها باید کوتاه باشند. داشتن ناخنناخن (18

 ها ممنوع است.آرایش ناخن (19

 ی و جلب نظر دیگران باشد ممنوع است.هر نوع آرایش صورت که نشان از خودنمای (20

 ممنوع است. ،وشهابجز نرمه گ ،خ کردن هر قسمت از بدنسورا (21

 هر نوع خالکوبی ممنوع است. (22

به جز حلقه ازدواج(، دستبند و اقالمی از ) استفاده و در معرض دید قراردادن هر گونه انگشتر طال (23

 این دست ممنوع است.

  امتعارف ممنوع است.استفاده از عطرهای با بوی تند و ن (24

 د( رفتار آقایان و خانم ها

 حفظ تواضع و فروتنی در برخورد با دانشجویان، اساتید و کارشناسان الزامی است. (1

هر گونه ایجاد سر و صدای بلند و یا بر زبان  صحبت کردن باید به آرامی و با ادب همراه باشد. (2

 راندن کلمات نامناسب ممنوع است.

 سایر دخانیات ممنوع است.استعمال سیگار و  (3

 ها ممنوع است.جویدن آدامس و نظایر آن در کالسهای درس و آزمایشگاه (4



 ها ممنوع است.خوردن و آشامیدن در کالسهای درس و آزمایشگاه (5

ها ممنوع است و باید در هنگام حضور در زمایشگاهآاستفاده از تلفن همراه در کالسهای درس و  (6

 صدا باشند.یهای مذکور خاموش یا بمحیط

های آموزشی و پژوهشی های نامناسب و خندیدن با صدای بلند در محیطهرگونه بحث و شوخی (7

 ممنوع است.

 ( نظارت ه

های نظارت بر رعایت مفاد این دستورالعمل بر عهده رئیس، معاون آموزشی و مدیران گروه (1

 باشد.آموزشی دانشکده می

 اول و ارجاع به شورای انضباطی رننمایند، با تذکر برای باافرادی که دستورالعمل فوق را رعایت  (2

  برای موارد بعدی روبرو خواهند شد.


