ج) شرایط عمومی

ب ) لباس و پوشش آقایان
شامل :پیراهن ،شلوار ،جوراب و کفش می باشد.



پیراهن :

الف) عدم استفاده از تی شرت های تنگ و کوتاه و یقه های بیش از
حد معمول باز.
ب) استفاده از پیراهن و تی شرت فاقد هر گونه عالئم (یقهه ههای
بیش از حد معمول باز ،نشان ها ،تصاویر وکلمات غیر متعارف)
ج) استفاده از پیراهن و تی شرت دارای آستین بلند و آستین سه
ربع مجاز است.

 -1بدیهی است کلیه شرایط پوشش می بایست در هر گهونهه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

لباس های پائیزی و زمستانی (کت ،ژاکت ،پالتو ،بارانی ،کاپشن)

بهداشتی درمانی قزوین

برای مردان و زنان رعایت گردد.
 -2استفاده از روپوش پزشکی و لباس کار در محیط آموزشی و
درمانی بایستی بر اساس دستورالعمل و استانداردهای مهلیهی
پوشش کارکنان در مؤسسات پزشکی (موضو نامهه شهمهاره
/7089س مورخ  )09/2/22باشد.
 -3کلیه محیط های آموزشی و درمانی زیر مجموعه ههای آن

د) استفاده از رنگ های تند و زننده و غیر معمول مجاز نمی باشد

(بیمارستانها ،محیط های اداری یا دانشکده ها و مراکز آموزشی

( رنگ های ساده و مالیم مورد انتظار است)

تابعه دانشگاه) شامل این دستورالعمل می باشند.

و ) استفاده از کراوات در تمام موارد در محیط دانشگاهی ممنهو

 -4لباس و پوشش استادان ،کارکنان و دانشجویان تابع مصوبهه

می باشد.

فوق می باشد.



شلوار

الف ) عدم استفاده از شلوار های تنگ و فاق کوتاه
ب) عدم استفاده از کمربندهای خیلی پهن و سگک غهیر معمهول
(استفاده از کمر بند با سگک معمولی و ساده مورد انتظار است)



جوراب

پوشیدن جوراب الزامی می باشد.



کفش

بدیهی است هر گونه پوشش که مطابق با حدود تعییهن شهده
فوق نباشد نامناسب تلقی شده و متناسب با مقریرات پیش بینی
شده با متخلف برخورد خواهد شد.
امید است انشا ا ...با همکاری همه استادان و دانشهجهویهان و
کارکنان عزیز ،شئونات و حرمت دانشهگاه در فضاهای آموزشی،
پژوهشی ،بهداشتی ،درمانی و دانشجویی حفظ گردد.

استفاده از کفشهای مناسب (استفاده از دمپایی و صهندل ممنهو
است)



آرایش مو

عدم استفاده از مدلهای نا مناسب  (.مغایر بها ارزشههای دیهنی و
ملی )



زیور آالت

عدم استفاده از زیور آالت و تزئینات ( مانند :انگشترغیر متعهارف،
زنجیر ،پالک گردن و دستبند )

دانشگاه علوم پزشگی قزوین
دبیرخانه ستادصیانت

”منشورعفاف وحجاب“
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
و مراکز تابعه

الف ) لباس و پوشش بانوان

مقدمه :
به استناد قانون برنامه چهارم توسعه به منظهور ارتقها
فرهنگ عفاف و حجاب در محیط های آموزشی  ،اداری
و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی و رعایت موازیهن



شلوار

الف) تنگ و چسبان و کشی ( استرچ ) نباشد.
شامل :مقنعه ،مانتو ،شلوار ،جوراب و کفش می باشد.

ب) بلند تا روی مچ پا باشد.

 مقنعه

ج) استفاده از رنگ های متعارف ( کرم ،طوسی ،یشمی یا

الف) موها و گردن را بپوشاند.

زیتونی،آبی ،سورمه ای ،قهوه ای ،نوک مدادی ،مشکی)

شرعی  ،استاندارد ههای پوشهش جههت کارکنهان و

ب) بلند تا زیرشانه و با ضخامت مناسب به نحوی که موها

استادان و دانشجویان و ضوابط مرتبط بهه شهرذ لیهل

از زیر آن قابل رویت نباشد.

ابالغ می گردد .از آنجائیکه محیط دانشگاه مقدس بوده

ج) استفاده از رنگ های متعارف( سهفید ،کهرم ،طوسهی

الف) پوشیدن جوراب به نحوی که پاها را تا بهاالی مهچ

یشمی،آبی ،سورمه ای ،قهوه ای ،نوک مدادی ،مشکی)

بپوشاند الزامی است.

و در تمام کشور های جهان الگو  /مدل و نمهاد جامعهه

د) استفاده از پیشانی بند با رعایت رنگ ههای بنهد «ج»

است ،به همین لحاظ کلیه دانشگاه ههای دنیها اعهم از

برای پوشش کامل تر ارجح است.

اسالمی و غیر اسالمی ضوابط خاصهی در مهورد مهدل
لباس و پوشش دانشجویان و کارکنان و استادان تدوین
و تصویب و قاطعانه به اجهههرا می گذارند .لذا شهورای
فرهنگی این دانشگاه نیز پس از مطالعهات گهسترده و



 جوراب



کفش

الف) عدم استفاده از کفش های نها مناسهب (دمپهایی،
مانتو

صندل ،صدادار )

الف) تنگ و چسبان و بدن نما و دارای چاک ههای زائهد

ب ) عدم استفاده از کفش های پاشنه بلند

نباشد.

ج ) عدم استفاده از چکمه های بلند روی شلوار

ب ) بلند حداقل تا زیر زانو ( مانتوی کوتاه ممنو است)

تشکیل جلسات کارشناسی شده ضوابط پوشش ،لباس،

ج) با ضخامت مناسب ،به نحوی که لباس زیر مانتو قابهل



همچنین فرم لباس کار را در کلیه محیط ههای وابهسته

رویت نباشد.

دانشگاه را در مهرماه  1300مصوب نمود.

د) با آستین مناسب تا روی مچ دست.

الف ) عدم استفاده از آرایش ،الک ناخن ،نهاخن بلنهد و

و) استفاده از سارافون و سویی شرت مجاز نمی باشد.
ه) استفاده از چادر ارجح است به نحوی باشد کهه سهایر
الزامات پوشش نیز رعایت گردد.
ز) استفاده از رنهگ ههای (کهرم ،طوسهی ،یهشمی یها
زیتونی،آبی ،سورمه ای ،قهوه ای ،نوک مدادی ،مشکی)

آرایش

زیور آالت در معرض دید.

