
 
 ( و اخالق حرفه ای دانشجواین Dress  Codeآئنی انمه اجرایی  پوشش )

 ابلینی   -در حمیط های آزمایشگاهی   
 

  نح  
 حرفه ای، زمینه را هرای ارتباط      و  پوشش و رفاار امامی خمماگااران در مشال  لوو  پاشیی ابیم هه وونه ای ابشم هه من  حظ  شوون حن   ن

 افیان در حمیط های آموزشی فراهم سازد.ر مناسب و موثر حرفه ای اب هیناران ، مهراهان هیناران، مهیاران و اط     
  ق        ا            لذا رلایت مقررات زیر هرای هویه لایاانی هه در حمیط های آموزشی ابلینی و آزمایشگاهی در حال حتصی  ای ارائه خممت هسانم،       

  الاامی است.اخالقاً  
 

 فص  اول: لباس و حنو  پوشش        
               ویژ  ویهایحمیط های ابلینی و آزمایشگاهی ابیم ماحمالشی  هود  و شام  جمنوله جهت ورود هه حمیط آموزشی هه ویژ   لباس دانشجواین      

 زیر ابشم:         
 چسبان اب آسانی هونمروپوش سظیم هونم در حم زانو و لری  -1
 روپوش ابیم دارای آر  دانشگا  مرهوطه ابشم -2

 امامی دهنه های روپوش ابیم در اما  ممت حضور در حمیط های آموزشی هطور هام  هساه ابشم. -3

 هر روی اساظاد  از هارت شناسایی معارب لیس دار حاوی ) حرف اول ان ، ان  خانوادوی، لنوان، ان  دانشیم  و ان  رشاه(  -4

 در انحیه سینه مست چپ در اما  ممت حضور در حمیط های آموزشی الاامی می ابشم.پوشش،     
 دانشجواین خامن ابیم امامی سر، وردن، نواحی زیر وردن و موها را اب پوشش مناسب هپوشاننم -5

 ر شأن حرفه پاشیی نیست.شووار ابیم هونم ماعارف و ساد  و لری چسبان ابشم، اساظاد  از شووارهای جنی اپر  و نظایر آن د -6

 جوراب ساد  هه امامی اپ و ساق اپ را هپوشانم مروری است. پوشیمن -7

 پوشیمن جوراب های توری و ای دارای تایینات ممنوع است. -8

 هظش ابیم راحت و مناسب هود ، هنگا  را  رفنت صما نماشاه ابشم. -9

 امیا، مرتب و در حم ماعارف ابشم و نبایم دارای رنگهای تنم و زننم  انماعارف ابشم. ،روپوش، لباس و هظش ابیم راحت -11

 اساظاد  از نشانه های انمرهوط هه حرفه پاشیی و آوخینت آن هه روپوش، شووار و هظش ممنوع می ابشم.-11
در          و وردن هنم و ووشوار  در اساظاد  و در معرض دیم قرار دادن هروونه انگشرت طال ) هه جا حوقه ازدواج (، دسابنم  -12

 آموزشی ممنوع می ابشم.حمیط های 

 اساظاد  از دمپایی و صنمل در حمیط های آموزشی جبا ااتق لن  و ااتق زامیان ممنوع می ابشم. -13
 
 
 
 
 
 
 

   



 
         
 هبماشت فردی و موازی  آرایش در حمیط های آموزشی هشور: دو فص         

و هبماشت فردی هسانم، لذا همون تردیم امیای ظاهر و هبماشت در حمیط های آموزشی  پاشیی الگوهای نظافت هه حرفن واهساگا -1
 لوو  پاشیی از مرورایت است.

ابیم هوات  و امیا ابشم آرایش انخ  ها اب الک و هرچسب های انخ  در هر شیوی ممنوع است اساظاد  از انخ  های مصنولی  انخ  ها -2
 و انخ  هونم موجب افاایش شانس اناقال لظونت و احانال آسیب هه دیگران و جتهیاات پاشیی می ابشم.

 اشیی ممنوع می ابشم.ماعارف و دور از شوون حرفه پ آرایش سر و صورت هه صورت لری -3

 از دساها و صورت ممنوع است.منااین منودن هروونه آرایش هصورت اتتو و اب اساظاد  از حوقه ای نگنی در هینی ای هر قسنت  -4

 اساظاد  از ادوهو  و لطرهای اب هوی تنم و حساسیت زا در حمیط های آموزشی ممنوع است. -5
 

 حمیط های آموزش پاشییموازی  رفاار دانشجواین در : سو فص          
 هرخورد اب هیناران،  مهراهان هیناران، اساادان، فراوریان و هارهنان الاامی است.رلایت اصول اخالق حرفه ای، توامع و فروتنی در  -1            
                 صحبت هردن در حمیط های آموزشی ابیم هه آرامی و اب ادب مهرا  ابشم. و هروونه اجیاد سر و صمای هونم و ای هر زابن رانمن              -2            

 هونات هه در شأن حرفه پاشیی نیست، ممنوع است.                    
 اساعنال دخانیات در هویه زمان های حضور فرد در حمیط های آموزشی، ممنوع می ابشم. -3 
 جویمن آدامس و نظایر آن در آزمایشگاهها، سال  هنظرانس، رانم هیناران و در حضور اساتیم، هارهنان و هیناران ممنوع می ابشم. -4  
 و رانم هیناران، توظ  مهرا  ابیم خاموش هود  و در سایر زمان ها، اساظاد  از آن هه حم     در زمان حضور در هالس ها، آزمایشگاهها -5              

 مرورت هاهش ایهم. 
 هروونه حبث و شوخی در میاهنای لنومی مرتبط نظری آسانسور، هافی شاپ و رساوران ممنوع می ابشم. -6  

 
  

 آئنی انمهنظارت هر اجرا و پیگریی موارد ختوف : چهار فص          
  آموزشی و سایر حمیط های آموزشی لوو  پاشیی ابلینی هر لهم  معاون نظارت هر رلایت اصول ای  آئنی انمه در هینارساان های -1             

 آموزشی هینارساان، ممیر ورو ، رئیس خبش و هارشناسان آموزشی و دانشجویی واحم مرهوطه می ابشم. 
  هراجنا  ختوف هه اصول ای  آئنی انمه را رلایت ننناینم اهاما تذهر داد  می شود و در صورت اصرارو  ایافرادی هه اخالق حرفه  -2  

 .شورای انضباطی دانشجواین ارجاع داد  می شونم 
 
 
 
 
 

  
 
 


