
 انیدانشجو ینامه رفتار و پوشش حرفه ا نیآئ

 یرفتار حرفه ا
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 ورود به کالس بعد از استاد .1-1

 دنیخوردن و آشام .1-2

 سروصدا جادیو ا دنیبلند صحبت کردن ، خند .1-3

 یریو تصو یصوت لیوسا ریاستفاده از تلفن همراه و سا.1-4

 

 : آن مانند قی، مصاد ندینما یخوددار یو اخالق حرفه ا یی، دانشجو یاز اعمال و رفتار خالف شئون اسالم دیبا انیدانشجو .2

 یفرد دانشگاه کیمتناسب با شان  یو آداب اسالم یام ،فروتنادب ،و احتر تیعدم رعا .2-1

 ی، مشاجره و پرخاشگر یو رفتار یو تمسخر زبان نیتوه .2-2

 گرانیحقوق د تیعدم رعا .2-3

 مخدر ای یمصرف هر نوع محصول دخان .2-4

 . جلوه نمودن حرکات و گفتار دانشجو شود یعاد ریکه باعث غ یماده ا ایاستفاده از هرنوع دارو و  .2-5
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 : ینیبال یالزامات دانشجو -ب

 . است یالزام ینیبال انیدانشجو ینامه برا وهیش نیضوابط مندرج در بند الف ا هیکل تیرعا .1

 .دیرا مطالعه و به آن عمل نما یمتون اخالق پزشک یو همراهان و رندگانیحقوق خدمات گ یاستانداردها تیبه منظور رعا دیبا انیدانشجو .2

 شی، آزما نهیقبل از معا ندینما یسع دیاست ؛ لذا با یالزام انیدانشجو یبرا یطیدر هر شرا ماریب یوآرامش روح یشخص میحر تیکه رعا ییاز آنجا .3

 . ندیرا اخذ نما ماریب تیشرح حال ، رضا هیته ایو 



 ینیدر ابتدا آن را با مسئول ارشد آموزش بال دی، با نندیبب یمنیو ا ینیناقض مقررات بال ایو  ماریرا به ضرر ب یکه دستورالعمل یدر صورت انیدانشجو .4

  بگذارند انیدر م
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 ای حرفه پوشش

 : یو پژوهش یاموزش یها طیدختر در مح انیدانشجو ای حرفه پوشش – الف

 . باشد ییو دانشجو یکامل و بر اساس شئون اسالم دیحجاب با .1

ی ومتناسب با شئونات اسالمی وجامعه افراط یساده و به دور از مدل هاو رنگ  مدلبا ضخامت مناسب و  مانتو ، شلوار ، مقنعه جوراب استفاده از.2

 است یالزامدانشگاهی 

نقوش و  یمتعارف و دارا ریکه غ ییبند ، مچ بند ، شال ، دستمال گردن ، کمربند ، انگشتر و کاله ها یشانی، کفش ، جوراب ، پ فیاستفاده از لباس ، ک.3

 . ستیاز نزننده باشند ، مج ینوشته ها

 . باشند پوششی)الک یا ناخن مصنوعی(گونه  چیو بدون ه راستهی، پ زیکوتاه ، تم دیناخن ها با. 4

 

 : یو پژوهش یآموزش یها طیپسر در مح انیدانشجو یپوشش حرفه ا -ب

 . باشد ییو دانشجو یکامل و بر اساس شئون اسالم دیپوشش با .1

ومتناسب با شئونات اسالمی  یافراط یو به دور از مدل هاساده و رنگ  مدلبا ضخامت مناسب و، کفش و جوراب  فی، ک راهنیاستفاده از شلوار ، پ ..2

 است یالزاموجامعه دانشگاهی 

نقوش و  یمتعارف و دارا ریکه غ ییبند ، مچ بند ، شال ، دستمال گردن ، کمربند ، انگشتر و کاله ها یشانی، کفش ، جوراب ، پ فیاستفاده از لباس ، ک .3

 . ستیزننده باشند ، مجاز ن ینوشته ها

 . ممنوع است ونیاستفاده از کروات و پاپ.4

 . باشند راستهیو پ زیکوتاه ، تم یستیناخن ها با .5

 . باشد یافراط یساده ، کوتاه و به دور از مدل ها دیسر و صورت با یمو شیرایپ .6

 

 

 



 : ی، درمان یبهداشت یدر فضاها ینیبال انیدانشجو ای حرفه پوشش – ج

 . است ینامه الزام وهیش نیضوابط مندرج در بند الف و ب ا هیکل تیرعا.1

شده از  فیتعر یاز لباس فرم مخصوص به خود ) بر طبق استانداردها یو درمان یبهداشت یها طیدر طول مدت حضور در مح دیبا ینیبال انیدانشجو.2

 . ندینما استفاده  ییو دانشجو یکامل شئون اسالم تیرعاباطرف دانشگاه ( و 

 . بسته باشد یو مرتب و با دکمه ها زهیپاکآستین بلتد، به صورت  دیبا انی: لباس فرم دانشجو 1 تبصره

 

به  دیو سمت دانشجو با یلی، آرم دانشگاه ، رشته تحص یشامل : عکس ، نام و نام خانوادگ یمعاونت آموزش یارائه شده از سو ییکارت شناسا .4-5

 . باشد ؛ نصب گردد تیقابل رو کهیلباس فرم ، به طور یصورت متحدالشکل بر رو


