بسمه تعالی
«پروتکل انضباطی»
فصل اول :کلیات
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پروتکل مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان از اول مهر ماه  1190الزم االجرا میباشد.
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تمامی فراگیران مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان جهت ورود به مرکز ملزم به اجرای مفاد این آئین
نامه می باشند.

فصل دوم :پوشش در مرکز

2 -1

لباس
 2-1-1همواره باید ساده ،آراسته ،مناسب و در شأن مرکز باشد .با لباسهای سایر محافل و محیطهای جشن،
تفریحی-ورزشی ،استراحت و غیره متفاوت و به دور از مدهای افراطی روز باشد.
 2-1-2رنگ لباس باید متعادل بوده ،تند و زننده نباشد و بهعالوه ،موجب جلب توجه نگردد.
 2-1-1لباسهای مورد استفاده در مرکز باید از مصادیق لباس غیرمجاز نباشد.
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کفش و جوراب
 2-2-1کفشها باید ساده و در خور شأن و منزلت مرکز باشد.
 2-2-2کفشهای با پاشنننههای خیلی بلند (باالی  5سننانتیمتر) ،صننندل ،دمپایی و پوتینهای بلند (تا زانو
درصورتی که با شلوارک و یا شلوارهای تنگ پوشیده شود) نباید پوشیده شود.
 2-2-1پوشیدن جوراب در محیطهای آموزشی الزم است.
 2-2-4رنگ جورابها و کفشها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد.

2 -1

جواهرات و زیورآالت
جواهرات و زیورآالت مورد ا ستفاده در محیط آموز شی باید از م صادیق مجاز (مانند حلقهی ازدواج ،ساعت و
غیره) باشد.

2 -4

مواد معطر
1

استفاده از مواد معطر مالیم مجاز است.

2 -5

آرایش و ترکیب ظاهری
 2-5-1بهداشت و پاکیزگی فردی شرط الزم برای دانشجویان میباشد.
 2-5-2آرایش هایی که جنبهی زیبایی و جلب توجه دیگران را دارد در محیط آموزشننی ممنوم می باشنند (مثل
استفاده از پروتز و ژل برای پسران و لوازم آرایشی صورت برای دختران).
 2-5-1طول ناخنها باید مناسب باشد .استفاده از الک ،ناخن مصنوعی و جواهرات ناخن ممنوم میباشد.
 2-5-4آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شأن مرکز باشد.

فصل سوم :پوشش مختص بخشهای بالینی و ،حرفهای و آزمایشگاهی

1 -1

پوشیدن لباس فرم در بخشهای بالینی و حرفهای ضروری و الزم میباشد.

1 -2

پوشیدن لباس فرم خیلی تنگ و یا خیلی گشاد مجاز نمیباشد.

1 -1

ضخامت لباسهای فرم باید بهگونهای باشد که از ورای آن لباسهای زیر جلوهنمایی ننماید (از
پوشننیدن لباس زیر ،رکابی و حلقه ای به تنهایی که قسننمتی از بدن مشننخ

میشننود باید

خودداری گردد).
1 -4

لباسها باید تمیز و مرتب با شد بهویژه لباسهایی که در محیط بیمار ستان و م شابه ا ستفاده

میگردد.
 1-5پوشیدن جوراب با ضخامت مناسب و کفش با پاشنهی مناسب الزم و ضروری است.
1 -6

استفاده از جواهرات و زیورآالت در محیطهای بالینی ،کارآموزی و کارورزی مجاز نمیباشد.

 1-7استفاده از عطر و ادکلن با بوهای تند در بخشهای بالینی ممنوم میباشد.
 1-8آرایش صورت و بلندی ناخنها در بخش بالینی و تشخی
فصل چهارم :مصادیق غیرمجاز البسه و متعلقات آن
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مصادیق غیرمجاز برای دختران دانشجو
2

ممنوم میباشد.

 4-1-1استفاده از کاله ،بدون مقنعه ممنوم میباشد.
 4-1-2نپو شاندن کامل موی سر ،گردن ،سینه و هر جای دیگر بدن به جز صورت و د ستها تا مچ (مانند
استفاده از روسریهای نازک و کوتاه ،استفاده از جوراب نازک ،مقنعه کوتاه و غیره)
 4-1-1استفاده از دامن ممنوم میباشد (مگر برای افراد خاص مانند بیمار و زنان باردار)
 4-1-4ا ستفاده از شلوارهای چ سبان ،کوتاه ،با رنگهای تند وزننده و شلوارهایی که تعمداً پاره یا و صله
دارند ممنوم میباشد.
 4-1-5استفاده از طال و جواهرات (به جز گوشواره) که مستلزم سوراخ کردن قسمتی از بدن نظیر بینی ،زبان،
ابرو و غیره است مجاز نیست.
 4-1-6بلند بودن ناخن بیش از حد معمول ،ا ستفاده از ناخن م صنوعی ،جواهرات ناخن ،طرحهای هنری روی
ناخن ،و الک ناخن در محیط آموزشی ممنوم میباشد.
 4-1-7اسننتفاده از جواهرات و زیور آالت غیر معمول (مانند اسننتفاده از بازیت (زنجیر پا) ،انگشننتر در پا،
نگینهای دندان و غیره)
 4-1-8آرایش صورت و مو بهطور غیرمتعارف (مثل تاتو کردن ،بافتن مو ،درست کردن مو به صورت تیغ تیغی
و غیره)
 4-1-9مانتوهای نامناسننب (مانند مانتوهای کوتاه باالتر از زانو ،مانتوهای بلند دارای چاک باالتر از زانو،
مانتوهای تنگ وچسبان ،کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کامالً مشخ

باشد ،مانتوهای با رنگ زننده و تند

و غیره)
 4-1-10چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری

4- 2

مصادیق غیرمجاز برای پسران دانشجو
 4-2-1استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوم
 4-2-2استفاده از لباسهای زنانه ،شلوارهای کوتاه ،چسبان ،تنگ و نازک و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله
دارند
 4-2-1ا ستفاده از زیورآالت ،گردنبند ،زنجیر ،مچبند ،د ستبند ،گو شواره ،الک و انگ شتر طال (به ا ستثناء
حلقهی ازدواج)
3

 4-2-4ا ستفاده از رنگها و آرایش مو به صورت تند و زننده (مش کردن ،فرکردن ،بافتن و غیره) ،بلند بودن
مو بیش از حد معمول بهطوری که از یقهی لباس پایینتر بیاید
 4-2-5استفاده از کاله ورزشی و نامناسب با محیط مرکز
 4-2-6برداشتن ابرو ،تاتو و رنگ کردن
 4-2-7لباسهای اندامی مردانه ،تنگ و چسبان و با آستین خیلی کوتاه مانند حلقهای و رکابی
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مصادیق غیرمجاز برای دختران و پسران دانشجو
 4-1-1مچبندهای (د ست و پا)غیرمتعارف که دارای نقوش زننده ،عالیم گروههای ضدا سالم ،ضدانقالب و
ضداخالق و یا دارای رنگ ،پولک ،چراغ ،قفل ،زنجیر و غیره
 4-1-2ا ستفاده از پی شانیبند ،شال ،د ستمال گردن ،کمربند ،انگ شتر و کیفهای با نقوش ،حروف التین و
زننده دارای عالمت گروههای ضداسالم ،ضدانقالب و ضداخالق
 4-1-1ا ستفاده از لباسهایی که روی آن ت صاویر زن ،اندامهای جن سی ،الفاظ رکیک ،عبارات عا شقانه و
مبتذل ،تصاویر فکاهی و بیمعنا ،شعارهای قومی و نژادی ،آرم و نشانههای ضداسالم ،ضدانقالب و ضداخالق
و گروههای خاص حاوی تبلیغات تجاری که بر ا ساس هنجارهای اجتماعی میتوانند زننده و توهینآمیز تلقی
شوند ویا محیط آموزشی را خصمانه سازند
 4-1-4در نواحی قابل رویت بدن نبایستی خالکوبی وجود داشته باشد و درصورت وجود باید پوشیده باشد
 4-1-5اسننت فاده از ل باس ها و آرم هایی که متعلق به گروه های خاص انحرافی از جم له رپ ،هوی و غیره
میباشند
 4-1-6تاتو صورت (لب ،ابرو و چشم)

4

