آیین نامه ضوابط رفتار و پوشش حرفه ای کارکنان  ،اساتید و دانشجویان در کلیه اماکن تحت پوشش دانشگاه

ماده  : 1اجرای مواد و تبصره های این دستورالعمل در کلیه اماکن تحت پوشش دانشگاه الزامی می باشد.
ماده  :2مشمولین این دستورالعمل کلیه کارکنان رسمی،پیمانی ،مشمول طرح نیروی انسانی ،قراردادی ،قانون
کار(شرکتی)  ،دانشجویان و اساتید می باشند.
ماده  :3الگوی رفتاری برادران و خواهران

 -1رعایت شئون اخالقی ،اسالمی ،اداری در رفتار و گفتار
 -2پرهیز از معاشرت بی مورد غیر همگن در اماکن تابعه دانشگاه
 -3پرهیز از استفاده از وسایل ،اشیاء ،پوشاک و زیور آالت که مغایر با شئونات اسالمی و اجتماعی بوده و
به عنوان ترویج فرهنگ مبتذل غرب محسوب می شود.
 -4پرهیز از هرگونه خود آرایی

 -5همراه داشتن کارت شناسایی در کلیه اماکن تحت پوشش دانشگاه
ماده  :4ضوابط پوشش

لباس فرم کارکنان بر اساس ضوابط مصوب مراکز و موسسات و نیز تصویب نامه های کمیته صیانت از حقوق
شهروندی به شرح ذیل می باشد.
تبصره  :1ضوابط پوشش کارکنان زن :

ضمن توصیه به استفاده از حجاب برتر (چادر) ضوابط پوشش الزم در کلیه اماکن تحت پوشش دانشگاه
بشرح زیر می باشد:
الف) مانتو

* مانتو و روپوش باید حداقل تا زیر زانوی فرد را پوشش دهد.

* مدل مانتو ساده باشد و از پوشیدن مانتوهای نازک ،بدن نما ،چاک دار ،تنگ و چسبان  ،عالمت دار و
جلو باز اکیداً خودداری گردد.
* آستین مانتو و روپوش حتما تا مچ دست فرد را پوشش دهد.
*رنگ مانتو از رنگ های متعارف و سنگین و متناسب با پوشش سازمانی باشد.

ب) شلوار

شلوار باید پارچه ای و نسبتاً آزاد باشد و عالوه بر الزام به استفاده از رنگ های متعارف ،باید مچ پا را بپوشاند.
( استفاده از شلوار ساپورت ممنوع می باشد)
ج) مقنعه

باید طوری باشد که عالوه بر گردی صورت ،زیر چانه و موی سر فرد را نیز پوشش دهدو کوتاه و نازک نباشد.
د) جوراب

نازک نباشد و پای فرد را به طورکامل بپوشاند.
ه) کفش

از رنگ های متعارف با پاشنه کوتاه استفاده گردد و از پوشیدن چکمه بلند خودداری گردد.
و) موها

باید کامال پوشیده باشد.
تبصره  -2الگوی پوشش کارکنان مرد
 -رعایت آراستگی و متانت ظاهری  ،ترجیحاً استفاده از کت و شلوار به رنگ های متعارف

 عدم آرایش موی سر و محاسن با سبک های غربی ،غیر متعارف و زننده و عدم آرایش و زیر ابرو برداشتن پرهیز از پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما (پیراهن آستین کوتاه ،تی شرت ،شلوار تنگ) آستین لباس باید لزوما تا مچ دست فرد را پوشش دهد و یقه پیراهن نباید به صورت غیر متعارف باز باشد. عدم استفاده از کراوات ،پاپیون وسایر مظاهر فرهنگ غرب عدم استفاده از البسه مدل دار که ترویج دهنده فرهنگ غربی باشد. عدم استفاده از زیور آالت طال (گردن بند و)...ماده  :5آرایش و جواهرات

 داشتن آرایش برای خانم ها مجاز نمی باشد. استفاده از زیور آالت در صورت غیر قابل رویت بودن و عدم انتقال عفونت و آلودگی مجاز است.تبصره :1فقط استفاده از حلقه ازدواج در معرض دید مجاز است.
نصب حلقه یا نگین به بینی ،دندان ،ابرو ،زبان ،و سایر نواحی قابل رؤیت بدن اکیداً ممنوع است.

انواع خالکوبی و تاتو نباید در نواحی قابل رؤیت بدن باشد.
استفاده از عطر و ادکلن و لوسیون با رایحه تند مجاز نمی باشد.
ماده  :6ناخن ها

ناخن ها باید متعارف وتمیز و مرتب باشد )استفاده از الک و رنگ ناخن و ناخن مصنوعی ممنوع است(

ماده  :7سایر موارد

 استعمال دخانیات در کلیه اماکن تحت پوشش دانشگاه اکیداً ممنوع است. در اماکن اداری نصب مشخصات پرسنل در محل مناسب و در معرض دید مراجعین ضروری است. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده مسئول مستقیم مربوطه می باشد. در صورت عدم رعایت مفاد آیین نامه توسط مراجع ذی صالح مطابق با قوانین و مقررات برخورد خواهدشد.

