
 بسمه تعالی

 آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

 دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور 

 : پوشش حرفه ای دانشجویان در محیط های آموزشی و پژوهشی –الف 

 : دختران• 

 .شدمی و دانشجویی باالن اسئوحجاب باید کامل و بر اساس ش -1

و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی استفاده از مانتو ، شلوار ،مقنعه  -2

 .است

مدل مانتو ،شلوار ، مقنعه ،کفش ،کیف و جوراب باید ساده و به دور از -3

 .مدهای افراطی باشد

 . پوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد ، کوتاه یا خیلی بلند مجاز نیست-4

 . شلوار باید اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و کوتاه نباشد -5

 . باشد ممنوع است استفاده از لباسهایی که تعمدا پاره یا وصله-6

 . پوشش چادر یا مقنعه باید کامل و بر اساس موازین شرعی باشد -7



کفش باید ساده ،تمیز ، با پاشنه متعارف و بدون سر و صدای آزار دهنده -8

 . باشد

پوشیدن چکمه روی شلوار، دمپایی و صندل در محیطهای آموزشی و  -9

 .ژوهشی مجاز نمیباشدپ

رنگ مانتو ، شلوار ، کیف ، کفش و جوراب نباید تند و زننده باشدو  -11

 .جلب توجه نماید

را برای حفظ پوشش  الزماز مانتو ، شلوار ، مقنعه و جورابی که ضخامت -11

 .دحجاب ندارد استفاده نگردو 

ند ، شال ، استفاده از لباس ، کیف ، کفش ، جوراب ، پیشانی بند ، مچ ب-12

که غیرمتعارف و دارای نقوش کالههایی دستمال گردن ، کمربند ، انگشتر و 

و ضد  ضد انقالب،  اسالمگروههای ضد  عالمتو نوشته های زننده و یا 

 .باشند مجاز نیست اخالق

استفاده از عینک و زیور آالت متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز  -13

 .میباشد

 .اه ، تمیز ، پیراسته و بدون هیچگونه تزئینی باشندناخن ها باید کوت -14

 .انجام هرگونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد ممنوع است -15

 .استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست -16



 : پسران• 

 .می و دانشجویی باشدالن اسئوکامل و براساس شپوشش باید -1

 .شلوار ، پیراهن و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی استاستفاده از -2

مدل پیراهن ، شلوار ، کیف ، کفش و جوراب باید ساده و به دور از مدهای  -3

 .افراطی باشد

 .تنگ و کوتاه باشد نباید شلوار-4

 .پیراهن باید آستین دار بوده ، کوتاه و خیلی تنگ نباشد-5

 .وصله باشد ممنوع است استفاده از لباسی که تعمدا پاره یا-6

 . پوشیدن دمپایی و صندل در محیطهای آموزشی و پژوهشی مجاز نیست-7

 .کفش باید ساده و تمیز باشد-8

را برای حفظ پوشش ندارد استفاده  الزماز پیراهن و شلواری که ضخامت -9

 .نگردد

 .تند و زننده باشد و جلب توجه نماید نباید رنگ لباس ، کفش و جوراب-11

استفاده از لباس ، کیف ، کفش ، جوراب ، پیشانی بند ، مچ بند ، شال ،  -11

که غیرمتعارف و دارای نقوش کالههایی دستمال گردن ، کمربند ، انگشتر و 



و ضد اخالق  ضد انقالب،  اسالمگروههای ضد  عالمتو نوشته های زننده و یا 

 .باشند مجاز نیست

 است استفاده از کراوات و پاپیون ممنوع -12

 .استفاده از عینک و زیور آالت متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز است -13

به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات ، ناخن ها  -14

 .بایستی کوتاه ، تمیز و پیراسته باشند

 .انجام هرگونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد ممنوع است -15

موی سر و صورت باید ساده ، کوتاه و به دور از مدهای افراطی پیرایش  -16

 .باشد

 .استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست -17

 

 

 

 

 

 



 : پوشش حرفه ای دانشجویان در فضاهای بهداشتی ، درمانی -ب       

استفاده از لباس مناسب و ضخامت پارچه ی لباس فرم و اندازه و  -1

 . آن منطبق با مشخصات محیطهای آموزشی و پژوهشی باشد سایز

لباس فرم دانشجویان باید به صورت پاکیزه و مرتب و با دکمه های  -2

 . بسته باشد

آزمایشگاهی خاص مانند اتاق  -پوشش دانشجویان در محیط بالینی -3

برطبق استاندارد  کاملمیبایست  عمل و بخشهای مراقبتهای ویژه

المی کامل اس بارعایت حجاب وپوشش وتعریف شده درآن بخش 

 .باشد

به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات و یا   -4

جلب توجه استفاده از هرگونه آرایش و بلندی ناخن ها برای 

 .دانشجوی بالینی ممنوع است

پوشیدن جوراب به جهت حفظ بهداشت در محیطهای آموزشی و   -5

 .بهداشتی ضروری است

ور کاهش صدمه به پا و پیشگیری از انتقال عفونت ، کفش به منظ -6

 .دانشجویان باید جلو بسته باشد

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 .......................................................................................اینجانب  

 ....................................................شماره دانشجویی/ کد ملیبه 

پوشش حرفه ای دانشجویان  آیین نامه رفتار و

های علوم پزشکی کشور را بطور دقیق مطالعه دانشگاه

نموده و در صورت عدم رعایت مفاد آیین نامه، هسته 

تحقیق و نظردهی دانشگاه می تواند برخورد قانونی نموده 

 .ه تحصیل اینجانب جلوگیری نمایدو از ادام

 

  امضاء وتاریخ


