آئین نامه ی اجرایی ((پوشش مناسب)) و (( اخالق حرفه ای))
درمحیط های آموزشی
هقذهِ :
تی گواى دسّشکطَسی اصجولِ کطَسػضیضها  ،ایشاى  ،هؼیاسّای ّای قاًًَی ٍضشػی ٍػشفی ٍیژُ
ای ٍجَدداسد ٍساصهاًْا ٍدستگاّْای هتثَع تشای پیص تشد تْتشاّذاف خَیص هیتَاًذ ضَاتط
ٍهقشسات دسٍى ساصهاًی خاصی سا تٌظین ٍتِ هشحلِ ی اجشا دسآٍسًذ .یکی اصهَاسدی کِ دسپاسُ
ای اصکطَسّا ،هَسد ػٌایت ٍیژُ ٍتاتغ هقشسات خاصی است ً ،حَُ ی پَضص داًطجَیاى
دسهحیط ّای آهَصضی است .دسجاهؼِ ی ها کِ قَاًیي آى  ،هٌثؼث اصاسالم ٍقشآى است ٍػشف
ٍآداب هلی ٍهزّثی ها ًیضدا سای پایِ ّای هستحکوی است ،پَضص ظاّشی افشاد تِ خصَظ
دسهحیط ّای آهَصضی اص اسصش ٍاّویت قاتل تَجْی تشخَسداساست ٍسػایت آى دسهحیطْای
آهَصضی  ،اصیک سَ تیاى گش احتشام گزاضتي تِ قَاًیي ٍهقشسات هلی ٍهزّثی است ؛ ٍاصسَیی
تِ ایجاد فضایی آسام ٍهٌاسة تا اّذاف آهَصضی کوک هی کٌذ ؛ ٍاصسَیی ًیضتِ اسائِ ی
تصَیشی هثثت اصاخالق حشفِ ای هٌجش هی گشدد .تٌاتشایي تشای فشاّن ًوَدى هحیطی آسام ٍ
ّواٌّگ تا آسهاى ّای ػلوی ٍاػتقادی دسداًطگاُ  ،تشاساس آئیي ًاهِ ی ٍصاستی ٍصَست
جلسِ ی هصَب ّ 87/6/7یات سئیسِ ی داًطگاُ  ،آئیي ًاهِ ی ((پَضص هٌاسة)) ٍ (( اخالق
حشفِ ای)) داًطجَیاى داًطگاُ ػلَم پضضکی ضیشاص تِ ضشح ریل اتالؽ هی گشدد .هٌظَساصهحیط
آهَصضی دسایي آئیي ًاهِ  ،داًطکذُ ّا  ،آهَصضکذُ ّا ٍهحیط ّای آهَصضی (ضاهل کالس
دسس  ،سالي کٌفشاًس  ،کتاتخاًِ ٍهحیط ّای ػوَهی داًطکذُ ّا ًظیش آساًسَس ،سلف
سشٍیس ٍکافی ضاج )هی تاضذ.

فصل اول  :کلیات

 -1داًطجَیاى هحتشم داًطگاُ ػلَم پضضکی ضیشاص ،تشای ٍسٍد تِ داًطکذُ ّا ٍسایشهحیط ّای
آهَصضی  ،تِ سػایت ٍاجشای آئیي ًاهِ هلضم هی تاضٌذ.

فصل دوم  :پوشش مناسب
پَضص داًطجَیاى دختشٍپسشٌّ ،گام ٍسٍد تِ داًطکذُ ّا ٍسایشهحیط ّای آهَصضی تایذ داسای
ٍیژگی صیش تاضذ :
 -1لثاس داًطجَیاى پسشتایذ سادُ ٍهتؼاسف تَدُ ٍضاهل :پیشاّي ٍضلَاسهشتة ٍهٌاسة ٍجْت
داًطجَیاى دختشضاهل هاًتٍَضلَاسساحت ٍهٌاسة تاضذ.
-2دختشاى داًطجَ ،اصهقٌؼِ ّای تلٌذ استفادُ کٌٌذ ٍحجاب اسالهی هٌاسة تاضَاتط ضشػی
ساسػایت ًوایٌذ .پَضاًذى کاهل هَ هَسد تاکیذاست.
-3جَساتْا تایذ هتٌاسة تاضٌذ ٍ اص ًپَضیذى جَساب خَدداسی ضَد.
-4کفطْا تایذ ،ساحت  ،پٌجِ پْي  ،تویضٍداسای سًگ هالین ٍهتؼاسف تاضذ.
-5اصپَضیذى دم پایی دسهحیطْای آهَصضی تایذ خَدداسی ضَد.
-6اصهاًتَ ،پیشاّي ٍضلَاستٌگ ٍچسثاى  ،کَتاُ ٍدساًذاصُ غیشهؼوَلی تا سًگ ّای تٌذ ًثایذ
استفادُ ضَدّ .وچٌیي دکوِ ّای هاًتَّا ٍپیشاّي ّا تایذ دستوام هذت حضَسدسهحیط ّای
آهَصضی تِ طَسکاهل تستِ تاضذ.
 -7اصتی ضشت ٍلثاسْای ٍسصضی حاٍی تصاٍیشًَضتِ ّای ًاهٌاسة تا ػشف پشّیضضَد.
-8دسهحیطْای آهَصضی  ،اصتِ کاستشدى ٍسایل آسایطی ٍصیَسآالت هاًٌذ دست تٌذ ،گشدى تٌذ،
الٌگَ ؛ اًگطتشی طال( تجضحلقِ ی اصدٍاج) ٍػطشّای تٌذ ٍحساسیت صا تایذ خَدداسی ضَد.
ً-9اخٌْا تایذکَتاُ تویض تذٍى الک تاضذ .استفادُ اصًاخٌْای هصٌَػی ًٍاخي تلٌذ هٌاسة
ًیست.

-10داًطجَیاى پسشًثایذ هَّای خَدساتِ صَست ّای غیشهتؼاسف ٍتلٌذتشاصحذ هؼوَل ًگاُ
داسًذ.

فصل سوم  :موارد دیگر
 -1اصاستؼوال اًَاع دخاًیات دسهحیطْای آهَصضی ٍتالیٌی تایذ پشّیضضَد.
 -2دسصهاى حضَسدسکالسْای دسس  ،سالٌْای کٌفشاًس ٍکتاتخاًِ ّا  ،تلفٌْای ّوشاُ تایذخاهَش
تاضٌذ ٍدسهَاقغ دیگشًیضجضء دسهَاسد خیلی ضشٍسی ًثایذ تلفٌْای ّوشاُ ساسٍضي کشد.
 -3اصجَیذى آداهس دسکالسْای دسس  ،سالٌْای کٌفشاًس ٍدسحضَساساتیذ تایذپشّیض ضَد.
 -4سػایت ادب ًفس ٍاخالق حشفِ ای تِ ٍیژُ فشٍتٌی ٍتشخَسد هٌاسة تا ّوکاساى ضشٍسی
ٍستَدًی است.
فصل چْاسمً :ظشات تشاجشا ٍپیگیشی هَاسدتخلف اصآئیي ًاهِ
ً-1ظاست تشسػایت اصَل ایي آئیي ًاهِ دسداًطکذُ ّا تشػْذُ سئیس ٍهؼاًٍت آهَصضی داًطکذُ
هشتَطِ هی تاضذ.
 -2تِ افشادی کِ اخالق حشفِ ای ٍهَاد ایي آئیي ًاهِ ساسػایت ًکٌٌذ ،تزکشات الصم اسائِ ٍدسصَست
اصشاس تشتکشاستخلف تِ هشاجؼِ ری ستط هؼشفی خَاٌّذضذ.

تهیه وتدوین معاونت آموزشی دانشگاه

