بسمه تعالی
((آئین نامه رفتار و پوشش حرفهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران))
هرچه محیط دانشگاه ،محیط تدین و سالمت دینی باشد ،برای دانشجو ،برای درس خواندن ،برای فکر صحیح
کردن و برای همه گونه تالش سیاسی و فرهنگی سالم ،امن تر خواهد بود( .مقام معظم رهبری)
ظاهر هر کسی تجلی اندیشه و باور اوست .اندیشه ها ،اخالق و روحیات ،رفتار و ظاهر هر شخصی را میسازد.
پوشش مناسب از نشانه های عفاف و عزت نفس است به گونه ای که از پوشش هر فرد به میزان توجه وی به این
دو ارزش پی خواهند برد.
به منظور تحکیم ارزشهای اسالمی و ایرانی و حفظ قداست انسانی در محیط دانشگاه از دانشجویان گرامی
درخواست می گردد به مواردی که در راستای انتظار دانشگاه از دانشجو می باشد دقت فرمایند و در جهت
اجرای کامل آیین نامه رفتار و پوشش حرفهای تالش و مساعدت نمایند .الگوهای پوشش حرفهای و رفتار به
ترتیب به شرح ذیل می باشد:
الف :الگوی پوشش حرفهای
)۱پوشش حرفهای دانشجویان دختر در محیط آموزشی و پژوهشی:
 حجاب باید کامل و براساس الگوهای ایرانی و اسالمی باشد. استفاده از مانتو ،شلوار ،مقنعه متعارف جهت پشش الزامی استو باید به دور از مدل های افراطی باشد. استفاده از هر گونه مواد آرایشی در محیط آموزشی ممنوع میباشد )۲پوشش حرفهای دانشجویان پسر در محیط آموزشی و پژوهشی:
 پوشش باید کامل و براساس الگوهای ایرانی و اسالمی باشد. استفاده از شلوار ،پیراهن متعارف جهت پوشش الزامی است و باید به دور از مدل های افراطی باشد .* تبصره :پیراهن باید آستین دار بوده و کوتاه و تنگ نباشد و گشادی ،تنگی ،کوتاهی و بلندی شلوار نباید
خارج از حد متعارف باشد.
 پیرایش موی سر و صورت باید ساده و به دور از مدل های افراطی باشد.ب :الگوهای رفتار حرفهای
دانشجویان محترم در محیط آموزشی و پژوهشی می بایست ،موارد خواسته شده ذیل را رعایت فرمایند:
 )۱به همراه داشتن کارت دانشجویی در دانشگاه و مراکز آموزشی الزامی می باشد
 )۲حضور و خروج به موقع از کالس (حضور قبل از استاد و خروج بعد از استاد)
 )۳از بلند صحبت کردن و خندیدن و ایجاد سر و صدا در کالس خودداری شود.
 )۴استفاده از تلفن همراه و یا دیگر وسایل صوتی و تصویری در کالس ممنوع میباشد
* تبصره :استفاده از وسایل صوتی تصویری فقط برای امور آموزشی و با هماهنگی استاد مربوطه مجاز است.
 )۵استفاده صحیح و بجا از امکانات ،تجهیزات و و سایل عمومی از وظایف دانشجویان است.
 )۶احترام به حقوق دیگران در دانشگاه الزامی است.
 )۷مصرف هر نوع محصول دخانی در دانشگاه ممنوع است.

