
 دانشگاه  پوشش در :1ادهم

شگاه )كالس     -1           شي دان شش مختص محيط آموز سرويس    پو سلف ، داخل  سفرهاي مطالعاتي، اردو،      -1-1(ها و ....ها، 

 باسل

شگاه بوده           لباس -1-1-1 شأن دان سب و در  ضعيت منا سته، با و ساده و آرا هاي و با لباسها همواره بايد 

 .ورزشي، استراحت و .... متفاوت و به دور از مدهاي افراطي باشد و حيتفري يهاها، محيطها نظير : جشنساير محيط

 ها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.رنگ لباس -1-1-2

 هاي غيرمجاز نباشد. مورد استفاده در دانشگاه بايد از مصاديق لباس هايلباس -1-1-3

 كفش و جوراب-1-2
 بايد ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.ها كفش  -1-2-1

هاي بلند ) تا سننانتي متر، ، شوتين 5هاي خيلي بلند ) باالي هاي صننندل و دميايي، شاشنننهكفش -1-2-2

شلوارك    صورتي كه با  شود و كفش    زانو، در  شيده  ستفاده  هايي كه در ميهمانيشو ها و مجالس ويژه ا

 گردد، نبايد شوشيده شود.مي

 باشد. هاي آموزشي الزم ميشوشيدن جوراب در محيط -1-2-3

 ها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد. ها و كفشرنگ جوراب -1-2-4

 جواهرات و زيورآالت  -1-3
 جواهرات و زيور آالت مورد استفاده در محيط آموزشي بايد از مصاديق مجاز ) مانند حلقه ازدواج ،ساعت و ...، باشد.

 مواد معطر -1-4
 استفاده از مواد معطر ماليم مجاز است.

 ظاهري  آرايش و تركيب  -1-5
 .باشدبهداشت و شاكيزگي فردي شرط الزم براي دانشجويان مي -1-5-1

بايي      آرايش -1-5-2 به زي كه جن جه ديگران را دارد در محيط آموزشننني ممنو      و هايي  لب تو ج

 باشد. ) مثل استفاده از شروتز و ژل براي شسران و لوازم آرايشي صورت براي دختران،مي

ها بايد مناسننب باشنند. اسننتفاده از الك، ناخن مصنننوعي و جواهرات ناخن ممنو   طول ناخن -1-5-3

 باشد.مي

 سب با شأن دانشگاه باشد.آرايش و شيرايش موها بايد منا -1-5-4
  



 

 اي و آزمايشگاهي هاي باليني و  حرفهپوشش مختص بخش -2       

 باشد.اي ضروري و الزم ميهاي باليني و حرفهشوشيدن  لباس فرم در بخش -2-1 

 باشد.هاي فرم خيلي تنگ و يا خيلي گشاد مجاز نميشوشيدن لباس -2-2 

هاي زير جلوه نمايي ننمايد. ) از     باشننند كه از وراي آن لباس     ايگونه  هاي فرم بايد به    ضنننخامت لباس     -2-3

سمتي از بدن مشخص مي  هاي ركابي و حلقهشوشيدن لباس زير به تنهايي و يا لباس  د خودداري شود باي اي كه ق

 گردد،.

 گردد. يده مهايي كه در محيط بيمارستان و يا ... استفاها بايد تميز و مرتب باشد باالخص لباسلباس -2-4

 شوشيدن جوراب با ضخامت مناسب، كفش با شاشنه مناسب الزم و ضروري است. -2-5

بايسننت از مصنناديق هاي باليني، كارآموزي و كارورزي مياسننتفاده از جواهرات و زيورآالت در محيط  -2-6

 جواهرات و زيور آالت مجاز باشد.

 باشد.هاي باليني ممنو  ميبخشبا بوهاي تند در  استفاده از عطر و ادكلن -2-7

 باشد.هاي باليني و تشخيص ممنو  ميها در بخشاستفاده از آرايش صورت و بلندي ناخن -2-8
 

 (غيرمجاز)  ..مصاديق البسه ، متعلقات وابسته به البسه و . -2ماده 

 مصاديق غيرمجاز براي دختران -1        

 باشد.مياستفاده از كاله بدون مقنعه ممنو   -1-1 

سينه و هر جاي ديگر بدن جز صورت و دست        -1-2 سر، گردن،  ستفاده  نيوشاندن كامل موي  ها تا مچ ) مانند ا

 نازك و ....، بهاي نازك و كوتاه، استفاده از جورااز روسري

 راي افراد خاص ) بيمار، باردار ،باشد اال باستفاده از دامن ممنو  مي -1-3

 باشد.و كوتاه و شلوارهايي كه تعمداً شاره يا وصله داشته باشد ممنو  مي چسبان استفاده از شلوارهاي-1-4

اشد، به  بكه مستلزم سوراخ كردن قسمتي از بدن ) نظير بيني، زبان، ابرو و ....،    ياستفاده از طال و جواهرات  -1-5

 مجاز نيست. جز گوشواره ،

 هاين مصنننوعي، اسننتفاده از جواهرات ناخن يا طر معمول، اسننتفاده از ناخحد بلند بودن ناخن بيش از  -1-6

 باشد.استفاده از الك ناخن در محيط آموزشي ممنو  مي هنري روي ناخن،

 و ....، هاي دندان) مانند استفاده از بازيت ) زنجير شا، و انگشتر در شا نگيناستفاده از جواهرات و زيور آالت غير معمول  -1-7

 ) مثل تاتو كردن، بافتن مو، درست كردن مو به صورت تيغ تيغي و ....،ور غير متعارف آرايش صورت و مو به ط -1-8

باالتر از زانو، مانتوهاي      ) مانند : مانتوهاي كوتاه باالتر از زانو، مانتوهاي بلند داراي چاك           مانتوهاي نامناسنننب       -1-9

 مانتوهاي با رنگ زننده و تند و ......، تنگ و چسبان، كت و شيراهن مردانه كه حجم بدن كامالً مشخص باشد،

 چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي نازك و توري. -1-10

 

  



 

 مصاديق غيرمجاز براي پسران دانشجو -2        

 استفاده از كراوات و شاشيون از هر نو   -2-1

اشته  تعمداً شاره و وصله د استفاده از البسه زنانه، شلوارهاي كوتاه، چسبان، تنگ و نازك و شلوارهايي كه       -2-2

 باشد.

حلقه بند، گوشواره، الك و انگشتر طال ) به استثناءبند، دستاستفاده از زيور آالت، گردن بند، زنجير، مچ -2-3

 ازدواج،

هاي مو به صننورت تند و زننده ) مش كردن، فركردن، بافتن و ...، بلند بودن ها و آرايشاسننتفاده از رنگ -2-4

 باشد. معمول به طوري كه يقه لباس شايين تر بيايد و .... ممنو  مي مو بيش از حد

 هاي نامناسب با محيط دانشگاه استفاده از كاله ورزشي، كاله -2-5

 برداشتن ابرو، تاتو و رنگ كردن  -2-6

 اي، يا ركابي و ....هاي اندامي مردانه، تنگ و چسبان، آستين خيلي كوتاه مانند حلقهلباس -2-7

 

  و پسران دانشجو مصاديق غيرمجاز براي دختران -3        

ست و شا، غير متعارف كه داراي نقوش زننده عاليم گروه مچ -3-1 ضد انقالب و     بندهاي )د سالم و  ضد ا هاي 

 باشند.دار، قفل دار، زنجيردار  و ....... ميضد اخالق و يا رنگ دار ، شولك دار، چراغ

هايي تههايي كه داراي نقوش و نوش بند، شال و دستمال گردن، كمربند، انگشتر و كيف   استفاده از شيشاني    -3-2

 هاي ضد اسالم، ضد انقالب و ضد اخالق باشند.با حروف التين و زننده و يا داراي عالمت گروه

تذل ، بهاي جنسي، الفاظ ركيك، عبارات عاشقانه و ماندام ،هايي كه روي آن تصاوير زناستفاده از لباس  -3-3

هاي ضنند اسننالم و ضنند انقالب و ضنند معنا، شننعارهاي قومي و نژادي، آرم و نشننانهتصنناوير فهاهي و شوو و بي

هاي خاص حاوي تبليغات تجاري كه هاي ضننند اسنننالم و ضننند انقالب و ضننند اخالق و گروه اخالق و گروه

حيط آموزشنني را خصننمانه سننازند توانند زننده يا توهين آميز تلقي شننوند يا مبراسنناس هنجارهاي اجتماعي مي

 ممنو  است.

وشيده االمهان بايد شدر نواحي قابل رؤيت بدن نبايد خالهوبي وجود داشته باشد و در صورت وجود حتي -3-4

 شوند.

 .باشندهاي خاص انحرافي از جمله : رپ، هوي و .... ميهايي كه متعلق به گروهها و آرماستفاده از لباس -3-5

 رت ) لب و ابرو و چشم، .تاتو صو -3-6


