
 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی آذربایجان غربی

 مرکز آموزشی و درمانی رازی ارومیه

  

ایرانی و فراهم سازی فضای سالم ومناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای  –به منظور ارج نهادن به ارزش های واالی فرهنگ اسالمی 

قالب فرهنگی ، برتمام اعضاء محترم هیئت علمی ، کارمندان گرامی و دانشجویان عزیز فرض عالی انن در اجرای مصوبات شورای انسانی وهمچنی

 رعایت فرمایند. "دستور العمل اجرایی آئین نامه انضباطی را دقیقا 51است که موارد مشروحه زیر طبق ماده 

 نوع می باشد:الف( موارد زیر برای پوشش برادران در محیط های آموزشی، اداری و درمانی مم

 آستین کوتاه  استفاده از پیراهن های 

 باز گذاشتن یقه پیراهن 

 استفاده از رنگ های غیر معمول و زننده در پوشش 

  البسه منقوش به خطوط ، عالئم ونمادهای غربی و شرقی 

  بلند کردن و تزئین ناخن 

  استفاده از زیور آالت 

  استفاده از لباس  های تنگ وچسبان 

  موی بلند وغیر معمول 

 ب( موارد زیر برای پوشش خواهران در محیط های آموزشی ، اداری و درمانی  ممنوع می باشد:

 شلوار کوتاه ، تنگ یا خیلی گشاد، نازک و مانتوهای آستین کوتاه و جلو باز وبدون دکمه  ومانتو 

  مانتو وشلوار با مدل ها و رنگ های غیر متعارف و زننده 

  کوتاه ، نازک و دارای تزئینات غیر معمول و زننده  مقنعه های 

 استفاده از کاله بدون مقنعه 

 استفاده از کفش های پاشنه بلند وپاشنه فلزی وپوتین های ساق بلند 

  استفاده از کفش های دارای تزئینات و نقوش غیر معمول و زننده 

  وعطریات هر گونه استفاده از مواد آرایشی 

  بلند کردن والک زدن ناخن ها 

  استفاده غیر متعارف و زننده از زیور آالت 

  هر نوع استفاده از خطوط ، عالئم و نمادهای غربی و شرقی والبسه 

  .استفاده از موسیقی و آهنگ های گوشی مغایر با احکام اسالمی با صدای بلند ممنوع می باشد 

 است.گاه اعم از محیط آموزشی واداری وخوابگاه ممنوع دخانیات درسطح دانش استعمال سیگار وهر گونه 

 است. امحرم از سوی دانشجو الزامیرعایت حدود اخالقی و فاصله اجتماعی و ارتباط با ن  

الزم به ذکر است که شورای انضباطی دانشجویان ، هیئت بدوی کارکنان و هیئت بدوی اعضای هیئت علمی ناظر برحسن 

 وبامتخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد. اجرای این ائین نامه بوده

 

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی هیئت علمی                                                                                               

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ادارای کارکنان                                                                                             

شورای انضباطی دانشجویان                                                                                           


