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 بسمه تعالی

 «پروتکل انضباطی»

 فصل اول: کلیات

 باشد.الزم االجرا می 1190ماه  مهر از اول  وارستگانعلوم پزشکی  مرکز آموزش عالی پروتکل   -1

ملزم به اجرای مفاد این آئین  مرکز جهت ورود به  وارستگان علوم پزشکی   مرکز آموزش عالی فراگیرانتمامی    -2

 نامه می باشند.

 مرکزپوشش در فصل دوم: 

 لباس   1-2

های جشن،  های سایر محافل و محیط باشد. با لباس  مرکزن أآراسته، مناسب و در ش   همواره باید ساده،   1-1-2

 باشد.روز متفاوت و به دور از مدهای افراطی  ورزشی، استراحت و غیره-تفریحی

 موجب جلب توجه نگردد.عالوه، بهتند و زننده نباشد و رنگ لباس باید متعادل بوده،  2-1-2

 مجاز نباشد.باید از مصادیق لباس غیر مرکزهای مورد استفاده در لباس 1-1-2

 کفش و جوراب  2-2

 باشد. مرکزمنزلت شأن و  ها باید ساده و در خورکفش 1-2-2

ا زانو ت) بلندهای پوتین و دمپایی ، صننندل،متر(سننانتی 5)باالی  خیلی بلندهای با پاشنننههای کفش 2-2-2

 نباید پوشیده شود. (پوشیده شودشلوارهای تنگ و یا صورتی که با شلوارک در

 .های آموزشی الزم استپوشیدن جوراب در محیط 1-2-2

 ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد.ها و کفشرنگ جوراب 4-2-2

 جواهرات و زیورآالت  1-2

ستفاده در  رجواهرات و زیو صادیق مجاز )مانند حلقه  آالت مورد ا شی باید از م ساعت و  محیط آموز ی ازدواج، 

 باشد. (غیره

 مواد معطر  4-2



2 
 

 استفاده از مواد معطر مالیم مجاز است.

 آرایش و ترکیب ظاهری  5-2

 باشد.فردی شرط الزم برای دانشجویان میبهداشت و پاکیزگی  1-5-2

)مثل  باشنند  را دارد در محیط آموزشننی ممنوم میجلب توجه دیگران    زیبایی و  یهایی که جنبه   آرایش 2-5-2

 .استفاده از پروتز و ژل برای پسران و لوازم آرایشی صورت برای دختران(

 باشد.مصنوعی و جواهرات ناخن ممنوم می ناخن استفاده از الک، ها باید مناسب باشد.طول ناخن 1-5-2

 با شأن مرکز باشد.آرایش و پیرایش موها باید مناسب  4-5-2

 ای و آزمایشگاهی، حرفههای بالینی وپوشش مختص بخش فصل سوم:

 باشد.ای ضروری و الزم میهای بالینی و حرفهپوشیدن لباس فرم در بخش  1-1

 باشد.یلی تنگ و یا خیلی گشاد مجاز نمیپوشیدن لباس فرم خ  2-1

از )نمایی ننماید های زیر جلوهاز ورای آن لباسای باشد که  گونههای فرم باید بهضخامت لباس   1-1

شننود باید به تنهایی که قسننمتی از بدن مشننخ  میرکابی و حلقه ای  لباس زیر،پوشننیدن 

 خودداری گردد(.

شد  لباس  4-1 ستان و  ویژه لباسبهها باید تمیز و مرتب با ستفا   هایی که در محیط بیمار شابه ا ده م

 گردد.می

 مناسب الزم و ضروری است. یکفش با پاشنه ضخامت مناسب و دن جوراب باپوشی  5-1

 باشد.ی بالینی، کارآموزی و کارورزی مجاز نمیهاه از جواهرات و زیورآالت در محیطاستفاد  6-1

 باشد.های بالینی ممنوم میعطر و ادکلن با بوهای تند در بخشاستفاده از   7-1

 باشد.بالینی و تشخی  ممنوم میدر بخش  هات و بلندی ناخنآرایش صور  8-1

 مصادیق غیرمجاز البسه و متعلقات آنم: چهارفصل 

 مجاز برای دختران دانشجومصادیق غیر  1-4
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 باشد.میبدون مقنعه ممنوم  ،استفاده از کاله 1-1-4

سینه و هر جای دیگر بدن       2-1-4 سر، گردن،  شاندن کامل موی  ست   نپو صورت و د ا تا مچ )مانند  هبه جز 

 (غیره و کوتاه، استفاده از جوراب نازک، مقنعه کوتاه و های نازکاستفاده از روسری

  )مگر برای افراد خاص مانند بیمار و زنان باردار( باشداستفاده از دامن ممنوم می 1-1-4

سبان      4-1-4 شلوارهای چ ستفاده از  شلوارهایی که تعمداً پاره یا و  های تند وزننده ، با رنگکوتاه ،ا صله  و 

 باشد.دارند ممنوم می

نظیر بینی، زبان، که مستلزم سوراخ کردن قسمتی از بدن )به جز گوشواره( استفاده از طال و جواهرات  5-1-4

 مجاز نیست.ابرو و غیره است 

صنوعی   حد بلند بودن ناخن بیش از  6-1-4 ستفاده از ناخن م های هنری روی طرح ،جواهرات ناخن، معمول، ا

 باشد.میالک ناخن در محیط آموزشی ممنوم و ناخن، 

، انگشننتر در پا،   آالت غیر معمول )مانند اسننتفاده از بازیت )زنجیر پا(       اسننتفاده از جواهرات و زیور  7-1-4

 غیره(های دندان و نگین

متعارف )مثل تاتو کردن، بافتن مو، درست کردن مو به صورت تیغ تیغی طور غیرآرایش صورت و مو به 8-1-4

 یره(غو 

ند         9-1-4 نامناسننب )مان ب    مانتوهای  مانتوهای بلند دا   مانتوهای کوتاه  باالتر از زانو،   االتر از زانو،  رای چاک 

انتوهای با رنگ زننده و تند مشخ  باشد، م مانتوهای تنگ وچسبان، کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کامالً

 (و غیره

 وریچادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و ت 10-1-4

 مجاز برای پسران دانشجومصادیق غیر  2-4

 استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوم 1-2-4

که تعمداً پاره و وصله  یزنانه، شلوارهای کوتاه، چسبان، تنگ و نازک و شلوارهای هایلباساستفاده از  2-2-4

 دارند

ستفاده از زیورآالت، گردن  1-2-4 ست ، زنجیر، مچبندا شتر طال   بند، بند، د شواره، الک و انگ ستثناء  گو   )به ا

 ازدواج( یحلقه
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ستفاده از رنگ  4-2-4 صورت تند و زننده ا بلند بودن ، (غیره )مش کردن، فرکردن، بافتن و ها و آرایش مو به 

 تر بیایدپایینلباس  ییقهاز طوری که بیش از حد معمول به وم

 نامناسب با محیط مرکز ز کاله ورزشی واستفاده ا 5-2-4

 برداشتن ابرو، تاتو و رنگ کردن 6-2-4

 رکابی و  ایان و با آستین خیلی کوتاه مانند حلقههای اندامی مردانه، تنگ و چسبلباس 7-2-4

 مجاز برای دختران و پسران دانشجومصادیق غیر  1-4

ست و پا(غیر مچ 1-1-4 ضد     عالیم گروه ،متعارف که دارای نقوش زنندهبندهای )د سالم،  ضدا  و انقالبهای 

 و غیره ضداخالق و یا دارای رنگ، پولک، چراغ، قفل، زنجیر

شانی    2-1-4 ستفاده از پی شال، ا شتر    بند،  ستمال گردن، کمربند، انگ حروف التین و  نقوش، باهای و کیف د

 اخالق های ضداسالم، ضدانقالب و ضدزننده دارای عالمت گروه

ستفاده از  1-1-4 صاویر زن  یهایلباس ا شقانه و    ، اندامکه روی آن ت سی، الفاظ رکیک، عبارات عا های جن

الق های ضداسالم،  ضدانقالب و ضداخ    آرم و نشانه  معنا، شعارهای قومی و نژادی، و بیمبتذل، تصاویر فکاهی  

ساس هنجارهای اجتماعی می  های خاص حاوی تبلیغات تجاریو گروه آمیز تلقی وهینتوانند زننده و تکه بر ا

 یا محیط آموزشی را خصمانه سازند وشوند 

 باید پوشیده باشدصورت وجود تی خالکوبی وجود داشته باشد و دردر نواحی قابل رویت بدن نبایس 4-1-4

باس    5-1-4 فاده از ل به گروه   ها و آرم اسننت که متعلق  له   هایی  خاص انحرافی از جم غیره  رپ، هوی و  های 

 باشندمی

 ابرو و چشم(تاتو صورت )لب،  6-1-4

 


