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 Purpose: The purpose of this project was to institutionalize the law 

of professional dress and ethics in the minds and behaviors of 

students and to avoid coercive and disciplinary confrontations and 

to determine the degree of students' satisfaction with the cultural 

counseling process. 

Materials and Methods: A council consisting of the Vice 

Chancellor for Education, the Vice Chancellor for Culture and 

Student Affairs of the University and the Secretary of the University 

Protection Staff, drafted the regulations for the cultural process of 

covering and professional ethics of students. Students who violated 

the regulations entered the process within a period of one month. A 

researcher-made questionnaire was developed to assess students' 

views on this process. The statistical population was students who 

violated the regulations and a number of students who did not 

violate the rules of professional ethics in the colleges. Data were 

entered and analyzed in SPSS19 software. 

Findings: It showed the appropriate effect of the process on 

reducing the number of students introduced to the Disciplinary 

Council and the rulings issued and the satisfaction of more than 80% 

of students with this process. 

Conclusion: The implementation of this process among students 

violating the code of professional ethics at Shiraz University of 

Medical Sciences reduced the number of rulings issued by the 

Disciplinary Council, behavioral and functional effectiveness, as 

well as greater student satisfaction. The use of this process in other 

institutions of higher education is recommended. 

 
Authors 

Maryam Kamkari *1, 
Ali Ryasati2, 
Peyman Jaafari3, 
Kourosh Azizi4 

 

How to cite this article 
Kamkari M, Ryasati A, Jaafari P, 
Azizi K. Analyzing the Effect of 
Cultural Counseling in the Process 
of Dress Code of Professional 
Students of Shiraz University of 
Medical Sciences, 2013-2019. 
Islamic Life Style. 2021; 5(2):23-30 

1. Deputy of Cultural and Students 

affair, Shiraz University of 

Medicsal Sciences, Shiraz, Iran 

(Corresponding Author). 

2. Deputy of Cultural and Students 

affair, Shiraz University of 

Medicsal Sciences, Shiraz, Iran. 

3. Department of Biostatistics, 

School of Medicine, Shiraz 

University of Medical Sciences, 

Shiraz, Iran. 

4. Department of Medical 

Entomology and Vector Control; 

School of Health, Shiraz University 

of Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

 

 Keywords: Professional Morals, Dress Code, Cultural Consultant, 

Student, Disciplinary Council. 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  
Email: m_kamkary2000@yahoo.com 

 

Article History 
Received: 2021/01/03 

Accepted: 2021/05/01 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               1 / 8

http://mail.islamiclifej.com/article-1-566-fa.html


  و همکاران     ی کامکار میمر  24

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

در  یمشاوره فرهنگ ریتأث زانیم یو بررس لیتحل
 Dress) یاقانون پوشش و اخالق حرفه ندیفرآ

Code )راز،یش یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو 
1398-1392 

 
  ،1*یکامکار میمر

،  رازیدانشگاه ش ییو دانشجو یکارشناس ارشد، معاونت فرهنگ
 .مسئول( سندهی)نو رانی، ا رازیش
 ، 2یاستیر یعل

، رازیدانشگاه ش ییو دانشجو یمعاونت فرهنگ ،یدکتر یدانشجو
 .رانی، ارازیش
 ،3یجعفر مانیپ

 یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یستیاستاد، گروه آمار ز
 .رانیا راز،یش راز،یش

 4یزیعز کوروش
دانشکده  ا،هیماریب نیو کنترل ناقل یپزشک یاستاد، گروه حشره شناس

 .رانی، ا رازی، ش رازیش یبهداشت ، دانشگاه علوم پزشک
، رازی، ش رازیش ی، دانشگاه علوم پزشک ییو دانشجو یفرهنگ معاونت

 .رانیا
 

 چکیده
نمودن قانون پوشش و  نهیطرح، نهاد نیا ی: هدف از اجراهدف

 یاز برخوردها زیو پره انیدر ذهن و رفتار دانشجو یااخالق حرفه
 ندیاز فرآ انیدانشجو تیرضا زانیم نییو تع یو انضباط یقهر

 .بود یمشاوره فرهنگ
 یمعاون فرهنگ ،یمتشکل از معاون آموزش یی: شوراو روش ها مواد

 نیدانشگاه، اقدام به تدو انتیستاد ص ریدانشگاه و دب ییو دانشجو
د. نمو انیدانشجو یاپوشش و اخالق حرفه یفرهنگ ندیفرآ نامهنییآ

 ندیوارد فرآ ماهه،کی یدر بازه زمان ننامه،ییناقض آ انیدانشجو
از  نایدانشجو دگاهید یابیارز یمحقق ساخته برا یاشدند. پرسشنامه

 و نامهنییآ نیناقض انیدانشجو ،یشد. جامعه آمار نیتدو ندیفرآ نیا
در  یااخالق حرفه نامهنییناقض آ ریغ انیاز دانشجو یتعداد

 لیوارد و مورد تحل spss19 افزارها در نرمها بودند. دادهدانشکده
 .قرار گرفت

 نایبر کاهش آمار دانشجو ندیمناسب فرآ رینشان از تأث :هاافتهی
 شیب مندیتیو احکام صادره و رضا یانضباط یبه شورا شدهیمعرف

 .را داشت ندیفرآ نیاز ا انیدانشجو یدرصد 80از 
 امهننییناقض آ انیدانشجو نیدر ب ندیفرآ نیا ی: اجرایریگجهینت

موجب کاهش آمار  رازیش یدر دانشگاه علوم پزشک یااخالق حرفه
و  یو عملکرد یرفتار یاثرگذار ،یانضباط یاحکام صادره در شورا

 نیا یریکارگ. بهدیگرد انیدانشجو شتریب یتمندیرضا نیهمچن
 .گرددیم هیتوص یعال زشمؤسسات آمو ریدر سا ندیفرآ
 
 
 ،دانشجو،یکد پوشش، مشاوره فرهنگ ،یااخالق حرفه ها:واژه دیکل

 .یانضباط یشورا
 

 14/10/1399تاریخ دریافت: 
 11/02/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولm_kamkary2000@yahoo.com 

 

 مقدمه
 جوامع یتمام در که است ییهاواژه جمله از قانون ها،واژه انیم در

 آن از هدف و کندیم یتداع ذهن در را مشترک یمفهوم یبشر
 نیتکو وهیش یبررس. است جامعه در تیامن و آرامش نظم، یبرقرار

 ربازید از یانسان جوامع مختلف یهابخش و نظامات یریگشکل و
 آن در بشر که یجوامع نیترییابتدا از که است آن از یحاک تاکنون

 ارهاسازوک نیتردهیچیپ با جوامع که امروز به تا داشته یمدن یزندگ
 و نبوده ممکن قانون تیرعا بدون گاهچیه شوند،یم اداره اشکال و

 که ار یهدف به دنیرس ای و بماند پابرجا نتوانسته وجود، صورت در
 ن،یقوان ضوابط، نیتدو ندیفرآ در(. 1) گرداند سریم بوده، تشیغا

 فرهنگ با قانون یمحتوا و متن داشتن تیسنخ ها،آن یاجرا و اعمال
 یجمع مشترک اهداف به دنیرس در و است یهیبد نظر مورد جامعه

 هدفمند اعضا، یهماهنگ است، یامجموعه هر یوجود فلسفه که
 جمله از اجرا، انیمتول و انیمجر گذاران،قانون و نیقوان بودن
 از یکی ن،یهمچن. باشدیم دارعهده را امور نیتضم که است یعوامل
 عوامل با که هاستانسان یاجتماع منزلت ،یانسان شئون نیترمهم

 لحاظ از جامعه در حضور یچگونگ جمله از. است مرتبط یمختلف
 .شودیم شامل را ظاهر در نظم و وقار ،یآراستگ که یظاهر

 ،لغت در اخالق، .گفت سخن هم اخالق از دیبا قانون، کنار در اما
 از ستهد آن به حصطالا در. است هیسج و هیرو عادت، یمعن به

 یهمخوان جامعه یهارهنجا اـب هـک دوـیشـم قالـطا مثبت تصفا
 ستدر رهبادر دفر یک خالقیا قضاوت به اشاره قخالا(. 2) دارند

 دگاهید از اخالق علم شاخه سه(. 3) دارد رفتار دنبو ستدرنا و
 و یهنجار اخالق ،یکاربرد اخالق شامل کا،یتانیبر المعارفرهیدا

 یکاربرد اخالق از یاشاخه ،یاحرفه اخالق(. 4) است ینظر اخالق
 هـب اـهنمازاـس در و هاحرفه در خالقیا مباحث به که است
(. 5) پردازدیم خالقیا تمعضال و تمشکال سیربر و لـتحلی

 در افراد دیبا که است یقواعد مجموعه ،یاحرفه اخالق از مقصود
 یهامجازات به تخلف صورت در و کنند تیرعا یاحرفه کار انجام
 ندیفرآ کی یاحرفه اخالق قتیحق در(. 6) شوندیم دچار یقانون

 که است امر نیا دنکر قـمحق آن، فدـه هـک تـسا عقالنی تفکر
 نمود اشاعه و حفظ موقعی هـچ را ییهاارزش چه نمازسا در بایستی

 رقابت و یانسان هیسرما کمبود مانند یمسائل کنار در امروزه(. 7)
 یبرا یآت یهاچالش از یکی عنوانبه یاحرفه اخالق بحث ،یجهان
 از یکی نهیزم نیا در(. 8) است شده برشمرده هاسازمان یبرتر

 ماقدا که هستند دانشگاه یآموزش یهاطیمح ،یسازمان مهم یبسترها
 هاحرفه تمام در شاغل یانسان عوامل یبرا مناسب یبسترها جادیا به
 هجامع مسائل به کامل، تعهد و تیمسئول حس با زین هاآن تا ندینما
 خود حرفه و شغل بر حاکم یاخالق اصول و بپردازند خود حرفه و
 .کنند تیرعا را
. است شده انجام یمختلف قاتیتحق ،یاحرفه اخالق نهیزم در

 "یدانشگاه آموزش در یاحرفه اخالق اصول" عنوان با یقیتحق
 دیاسات یاحرفه اخالق نییتب و یبررس به آن در که شده انجام

 دو در دیاسات یاخالق یاستانداردها و معلم کی عنوانبه دانشگاه
 اخالق یمبان اساس بر. است پرداخته یتیترب و یآموزش نقش

 رعایت به ملزم را خود باید بعد دو نیا در استاد کی ،یاحرفه
 یهایژگیو و هامؤلفه ییشناسا نیهمچن. بدانـد اخالقـی، اصـول
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 و شده منجر مفهوم نیا از مشترک درک جادیا به ،یاحرفه اخالق
 الزامات از که دیاسات یاحرفه اخالق یارتقا یکارهاراه به اقدام
 گام و کرده کمک هاست،آن یاحرفه عملکرد تیفیک نیتضم

 (.9) باشدیم آن سنجش یابزارها یطراح در نیادیبن
 ،«ینید یهاآموزه در یاحرفه اخالق» عنوان تحت یگرید قیتحق در
 به اشاره با ،ینید یهاآموزه در یاحرفه اخالق نقش یبررس به
 در نهفته یهاارزش به استناد با آن، یهاشاخصه و یهایژگیو

 جینتا. است پرداخته ینبو اخالق و یاله یوح از منبعث مکتب
 ینید یهاآموزه به شیپ از شیب توجه ضرورت از نشان زین مطالعه
 ارکبه با گذشته یتمدن راثیم شکوه و یاحرفه اخالق یایاح جهت
 اخالق تیرعا و جادیا گرو در مهم نیا و دارد ینبو اخالق بستن

 (.10) باشدیم حرف و هاسازمان یتمام در یاحرفه
-دانشگاه در یاحرفه اخالق یهامؤلفه" عنوان با گرید یقیتحق در

 و یدانشگاه اخالق گاهیجا شتریب شناخت و یبررس به ،"ها
 و ساز یچگونگ و پرداخته یعلم مراکز و هادانشگاه در یاحرفه
 نیا جهینت. است آورده فراهم را یاحرفه اتیاخالق توسعه یکارها

-اراده یکردهایرو با یاحرفه اخالق زیانگمسئله تیوضع که بوده

 و یانهیمز ،یطیمح منطق اوالً دیبا بلکه ست،ین حیتوض قابل انهیگرا
 ارک به دست یبرا یتعامل یبسترها اً یثان و شود دهیفهم یساختار

 ینهادها و یتخصص و یعلم یهاانجمن و هادانشگاه خود شدن
 و پند با نه یاحرفه اخالق توسعه که چرا. گردد فراهم یاحرفه

 یهاکنش قیطر از بلکه ،یرونیب یهایسازفرهنگ با نه و اندرزها
 انتشار و وعیش صورتبه و یدانشگاه اجتماع افراد خود یارتباط
 (.11) شودیم سریم زادرون

 کارشناسی دانشجویان پایبندی بررسی عنوان با گرید یقیتحق
 ندیپایب سطح تعیین و بررسی هدف با یاحرفه اخالق به حسابداری

 کنونی زمان در حسابداری کارشناسی دانشجویان یاحرفه اخالق به
 هایافته. است شده انجام آینده، برای یزیربرنامه و یریگمیتصم و

یم جامعه در یاحرفه اخالق به پایبندی متوسط سطح دهندهنشان
 بنابراین،. رسدینم نظربه مطلوب ،یبندیپا از سطح این که باشد

 توجه و یاحرفه جامعه در اخالق کردن نهادینه برای یزیربرنامه
 ضروری یاحرفه و آموزشی یهامجموعه در موضوع این به شتریب

 (.12) است

 لهحاص جینتا فراگیر، کیفیت مدیریت در یاحرفه اخالق مقاله در
 اهداف به خاص توجه عین در کارکنان و مدیران که است آن مبین

. هستند متعهد سازمان در نیز اخالقی وظایف به نسبت سازمانی،
 شخصی، حریم حفظ صراحت، و صداقت از توانیم نمونه عنوانبه

 جنتای. برد نام عهد به وفای و قراردادها به پایبندی امانت، و رازداری
 که دهدیم نشان مقاله این مروری یهایبررس از حاصل دیگر

 و دارد سازمانی پذیریتیمسؤول با مستقیم ارتباط یاحرفه اخالق
 نظریه این یشناسیهست و یشناسمعرفت بعد از منبعث مؤلفه دو این

 تئوری، این یشناسانسان و یشناسشناخت منظر از. است مدیریت
 نصریع هر و نیستند کار ابزار به منحصر و منوط صرفاً انسانی منابع

 رد اخالقی یهاارزش از باشد، مرتبط انسان انسانیت با ینوعبه که
 در اساسی تغییرات ایجاد دنبال به که شودیم محسوب سازمان
 یهاگروه یسوبه فردی نگرش از آن دادن سوق و افراد ذهنیت
 (.13) است یاجتماع

 از یاحرفه اخالق یارهایمع تیرعا خصوص در گرید یپژوهش در
 تیرعا جهرم، یپزشک دانشکده در مارانیب و پرستاران دگاهید

 بهبود به منجر پرستاران عملکرد در یاحرفه اخالق ارهاییمع
 بستری، مارانیب آرامش و بهبودی راستای در پرستاری، خدمات

 یریذپتیمسئول ابعاد در پرستاران، دگاهید با مطابق. است دهیگرد
 هب احترام و ماریب از مراقبت تیفیک یارتقا ابعاد در و درصد 72

. است شده تیرعا یاحرفه اخالق ارهاییمع درصد 70 ماریب
 در درصد، 40 یریپذتیمسئول بعد در ماران،یب دگاهید از کهیدرحال

 به احترام بعد در و درصد 45 ماریب از مراقبت تیفیک یارتقا بعد
. است شده تیرعا یاحرفه اخالق ارهاییمع درصد 69 ماریب

 و یریپذتیمسئول بعد در مارانیب و پرستاران دگاهید نیب نیهمچن
 شد مشاهده یداریمعن اختالف ماریب از مراقبت تیفیک یارتقا

(0.5)،(14.) 
 مکتب در یمعلم یاحرفه اخالق یبررس هدف با زین گرید یپژوهش
 یماسال تیترب امر در یمطهر یمرتض دیشه یآرا به توجه با و اسالم
 مورد یاحرفه اخالق خصوصاً و اخالق آن در که است شده انجام
 از یمعلم یاحرفه اخالق یهامؤلفه به و است گرفته قرار یبررس

 هب انسان دنیرس منظوربه. است شده پرداخته یمطهر دیشه دگاهید
 در که انسان یعال یاستعدادها تا است الزم ش،یخو یقیحق کمال

 نیا در که ابندی تیفعل و کنند رشد است، شده داده قرار او خلقت
 اخالق نیمواز تیرعا و یاسالم تیترب یهاآموزه به توجه راستا
 جهت در دیبا معلمان جهینت در. است یضرور معلم توسط یاحرفه

-دانش تیترب و میتعل به خود، یحرفه در یاخالق اصول به یبندیپا

 یزیچ را آموزش و پرداخته هاآن یوجود مختلف ابعاد در آموزان
 یاهآگ با که کنند قلمداد آموزاندانش به مطالب ساده ارائه از فراتر

 و آموزش امر در یکاربرد اتینظر و سیتدر نینو یهاروش از
 و یمبان چهارچوب در آموزان،دانش با تعامل یهامهارت تیتقو

 (.15) افتی خواهد تحقق مهم نیا اسالم، نیمب نید یهاآموزه
 و ودهب استوار یمختلف یمبان بر هادانشگاه در یاحرفه اخالق جیترو

 اهدانشگ که ییآنجا از. است یبشر جوامع همة یاساس مسائل از یکی
 نآ در که دانشجویانی هاست،انسان تربیت و تعلیم و تهذیب محل

 بر یمبتن را یاحرفه اخالق اندموظف ز،ین هستند تحصیل به مشغول
 و نیتدو رونیا از. ندینما رعایت ،دانشگاه آن مقررات و نیقوان

 یزیربرنامه به منوط نیمع یزمان بازه در یفرهنگ یهابرنامه یاجرا
 دانشگاه در شانمدتبلند اهداف تحقق یبرا مختلف یهانهیزم در

 ،رازیش یپزشک علوم دانشگاهرسد نظر میبه راستا، نیا در. است
 اساس بر ینید و یفرهنگ یهاارزش اشاعه و یسازنهینهاد شتازیپ
 و هادانشکده سطح در دانشگاه مقررات و نیقوان و اسالم نیمب نید

 .است بوده مستمر طوربه یدرمان و یآموزش مراکز
 ان،یدانشجو بر نیقوان یریباورپذ و ترقیعم یرگذاریتأث منظوربه

 نامهنییآ ناقض انیدانشجو یمعرف از قبل که دیگرد مطرح یطرح
 نیا ،یانضباط یشورا به( Dress Code) یاحرفه اخالق

 قرار یفرهنگ مشاوره مورد ماههکی یزمان بازه کی در انیدانشجو
 تیصالح صاحب و تجربه با یفرهنگ مشاور یتعداد. رندیگ

 .رفتیپذ انجام محرمانه و استاندارد ییفضا در مشاوره و انتخاب
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  و همکاران     ی کامکار میمر  26

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هاروشمواد و 
 از متشکل دانشگاه 1یاحرفه اخالق و پوشش یعال یشورا ابتدا

 دانشگاه ییدانشجو و یفرهنگ معاون دانشگاه، یآموزش معاون
 ،یعموم تیامن میحر از انتیص ستاد ریدب و( ندیفرآ یاصل یمجر)

 یجراا بر نظارت و نامهنییآ نیتدو تیمسئول شورا نیا. شد لیتشک
 شپوش یشورا با متناظر. داشت عهده به دانشگاه سطح در را ندیفرآ

 از متشکل زین هادانشکده یشوراها دانشگاه، یاحرفه اخالق و
 ره در مرتبط کارشناسان و ییدانشجو یفرهنگ ،یآموزش نیمعاون

 تنظار و نامهنییآ یاجرا تیمسئول شورا نیا. دش لیتشک دانشکده
 امهنآیین سپس. داشت عهده به دانشکده سطح در را ندیفرآ یاجرا بر

 یشورا در و نیتدو ه،یته لیذ شرح به یاحرفه اخالق و پوشش
 .دیگرد ابالغ هادانشکده به اجرا جهت و بیتصو دانشگاه یفرهنگ

 تعاریف
 یهاطیمح تمامی در دانشجویان :نامهنییآاماکن تحت پوشش 

 ها،دانشگاه پردیس) دانشگاهی فضاهای پژوهشی، آموزشی،
 شاپ،یکاف س،یسروسلف کتابخانه، کنفرانس، یهاسالن ها،دانشکده

 یهاطیمح ها،پژوهشکده تحقیقاتی، مراکز ،(خوابگاهی یهاطیمح
 تجمعات کلیه و اردویی یهامکان تفریحی، ورزشی، فرهنگی،

 انشجو،د عنوان تحت که دانشگاه به وابسته ریغ و وابسته دانشجویی
 پوشش و رفتار نامهوهیش و نامهنییآ قوانین مشمول دارند، شرکت
 کشور پزشکی علوم یهادانشکده و هادانشگاه دانشجویان یاحرفه

 .گردندیم
 زا استفاده یبرا یررسمیغ ای یرسم صورتبه که یفرد هردانشجو: 
 اشتغال فوق امور به و شدهرفتهیپذ دانشگاه در یآموزش خدمات

 فرصت ،یانتقال مهمان، ه،یبورس ،یعاد رشیپذ یدانشجو از اعم. دارد
 غیره. و یمطالعات

 نامهنییآ نیا در که یطیشرا و موارد از است عبارتمعیار پوشش: 
 یعال یشورا و متبوع وزارت یابالغ یعموم ضوابط اساس بر و

 آن از تخلف و دهیگرد درج ضابطه عنوانبه ،یفرهنگ انقالب
 .گرددیم یتلق دانشگاه یجار مقررات از یتخط عنوانبه

 وزارت یابالغ ساختار تناسببه ی:احرفهکمیته پوشش و اخالق 
 به توجه با و ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت وزارت و کشور

 معطوف اقدامات بودن اثربخش و یدانشگاه یهاطیمح اقتضائات
 عفاف تیوضع کنندهیسامانده بخش عنوانبه تهیکم نیا ضوابط، به
 عنوان نیا با را محوله یهاتیمأمور همه و دهش فیتعر حجاب، و
 .دینمایم یریگیپ

 (16)معیارهای پوشش 
 رسای و هادانشکده به ورود هنگام پسر، و دختر دانشجویان پوشش

 :باشد زیر یهایژگیو دارای باید دانشجویی و دانشگاهی یهاطیمح
: شامل و بوده متعارف و ساده باید پسر دانشجویان لباس .1

 و تنگ شلوار و پیراهن از. باشد مناسب و مرتب شلوار و پیراهن
 و بلندی. شود استفاده نباید رمعمولیغ اندازه در و کوتاه چسبان،

 .باشد بدن فیزیک با متناسب باید لباس سبک

 یهارنگ و هاطرح با شلوار و پیراهن از پسر دانشجویان .2
 .نمایند استفاده نباید تند و غیرمتعارف

_________________________________ 
1.Dress Code 

 و انوز تا بلندی با مناسب مانتو شامل دختر دانشجویان لباس .3
 رد و کوتاه چسبان، شلوار و مانتو از. است مناسب و مرتب شلوار
 دبای لباس سبک و بلندی. شود استفاده نباید غیرمعمول اندازه

 .باشد بدن فیزیک با متناسب

 غیر یهارنگ و هاطرح با شلوار و مانتو از دختر دانشجویان .4
 .نمایند استفاده نباید تند و متعارف

 مدت تمام در و متعارف باید پیراهن و مانتو یهادکمه .5
 .باشد بسته کامل طوربه آموزشی یهاطیمح در حضور

 و تصاویر حاوی یهالباس و ورزشی لباس شرت،یت از .6
 و شرتیت از. )گردد خودداری عرف با نامناسب یهانوشته
 زا استفاده( شود استفاده ورزشی اماکن در صرفاً ورزشی یهالباس

 .است ممنوع مختلف یهاگروه و فرق نماد نوع هر

 هکبطوری ،کنند استفاده بلند یهامقنعه از دانشجو، دختران .7
 ضوابط با مناسب اسالمی حجاب و دهد پوشش را هاشانه حداقل
 .است دیتأک مورد مو کامل پوشاندن. نمایند رعایت را شرعی

 متناسب طرح و رنگ از و بوده الزامی جوراب پوشیدن .8
 .باشد برخوردار

 مالیم رنگ دارای و تمیز پهن، پنجه راحت، باید، هاکفش .9
 ولمعم غیر دارپاشنه یهاکفش و صندل از استفاده. باشد متعارف و

 .ستین مجاز

 و،النگ بند، گردن بند، دست :مانند ورآالتیز بردن بکار از .10
 زاتیحساس و تند عطرهای و( ازدواج یحلقه جزبه) طال انگشتری

 .شود خودداری باید

 از استفاده. باشد الک بدون تمیز، کوتاه، باید هاناخن .11
 .ستین مجاز بلند ناخن و مصنوعی یهاناخن

 معمول حد از بلندتر را خود موهای نباید پسر دانشجویان .12
یم ممنوع غیرمتعارف ریش و مو یهامدل از استفاده) دارند نگاه
 (.باشد

 ناقض انیدانشجو مشاوره جهت یفرهنگ مشاور دیاسات انتخاب
 ره دیاسات از نهیزم نیا در. بود ندیفرآ یاساس مرحله کی نامه،نییآ

 یفرهنگ مسائل خصوص در یهمکار به مندعالقه که دانشکده
 صالحیذ مراجع از استعالم از پس و آمد عمل به دعوت بودند،

 یعلم تیأه یاعضا تخلفات به یدگیرس تیأه و جذب تیأه)
 دیاتاس نیا. دیگرد صادر شانیا یبرا یفرهنگ مشاور ابالغ ،(دانشگاه
 و یفرهنگ معاونت با هفته در ساعت 3 حداقل بودند موظف
 مراجعه جهت را خود حضور ساعات و نموده یهمکار ییدانشجو
 .ندینما اعالم دانشکده یفرهنگ معاونت به دانشجو،
 مشاور دیاسات یتوانمندساز منظوربه دانشگاه یفرهنگ معاونت
 ،ییدانشجو یهامشاوره بهتر یثمربخش جهت به یفرهنگ
 استاد رمؤث ارتباط یچگونگ: جمله از ینیعناو با یمختلف یهاکارگاه

 یهابیآس با ییآشنا و دانشجو و استاد تعامل نحوه دانشجو، و
 شناسان،جامعه و شناسانروان نیترمجرب از استفاده با ،یاجتماع
 و هاکارگاه در حضور به ملزم یفرهنگ مشاور دیاسات. نمود برگزار
 دانشگاه و دانشکده یفرهنگ معاونت توسط که شدند یجلسات

 .شد برگزار
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 27 . .در یمشاوره فرهنگ ریتأث زانیم یو بررس لیتحل  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 1, Summer 2021 

 هنگام در( Dress Code) یاحرفه اخالق و پوشش نامهنییآ
 روپوش مراسم ای و شیرو طرح در دالورودیجد انیدانشجو نامثبت

 یآموزش معاونت و یفرهنگ معاونت کارشناسان توسط د،یسف
 دانشجو اطالع به ،یعموم تیامن میحر از انتیص ستاد و دانشگاه
 نضم دانشکده، به انیدانشجو ورود هنگام در پس نیا از. شد رسانده

 اخالق و پوشش نامهنییآ ناقض انیدانشجو ،ییدانشجو کارت تیرؤ
 معاونت به هاآن یاسام روزانه صورتبه و شده شیپا ،یاحرفه
 ناقض انیدانشجو یاسام ابتدا. دشیم ارسال دانشکده یآموزش

 دهیدآموزش ناضابط توسط یاحرفه اخالق و پوشش نامهنییآ
 یآموزش معاونت به انتظامات، ای و دانشکده هر یورود در مستقر

 دانشکده یآموزش معاونت. دش ارسال دانشجو لیتحص محل دانشکده
 یفرهنگ معاونت به را انیدانشجو یاسام ،ییآزما یراست از پس

 معاونت. نمود ارسال یفرهنگ ندیفرآ به ورود جهت دانشکده،
 و جودانش با دوستانه ارتباط یبرقرار ضمن ز،ین دانشکده یفرهنگ

 یفرهنگ یهابسته ،یفرهنگ یهامشاوره جهت مشاور به یو یمعرف
یدیس و بروشور و نیمدرس لهیوسبه شده هیتوص یهاکتاب شامل

 نموده هاآن مطالعه به ملزم را یو و اهدا دانشجو به یآموزش یها
 حضور با ییدانشجو یفرهنگ یاردوها یبرگزار بعد مراحل در و

 یکامل گزارش آن از پس. نمود اجرا و یزیربرنامه خبره، نیمشاور
 هادانشکده یفرهنگ معاونت طرف از شده انجام اقدامات روند از
 هک ییهافرم اساس بر دانشگاه، یآموزش و یفرهنگ یهامعاونت به
 برخورد نحوه و مشاوره ارائه یچگونگ از کامل اطالعات آن در

 ارائه بود، شده دیق دانشجو رشیپذ یچگونگ و مشاور با دانشجو
 ناقض همچنان و داده ادامه خود یقبل روند به که یانیدانشجو. دیگرد

 به دانشگاه یفرهنگ معاونت طرف از شدند، محسوب نامهنییآ
 یانضباط یشورا ریدب حضور با که یالزام یآموزش یهادوره

 نیآخر جزء مرحله نیا. شدند فراخوانده شد، برگزار انیدانشجو
 از یبعض کهیصورت در بعد مرحله در. شد محسوب ندیفرآ مرحله

 انجام یهامشاوره به توجه با خود یقبل روند به نامهنییآ ناناقض
 انیدانشجو جزء اصطالحبه و دادند ادامهغیره  و کارگاه شده،

 یفرهنگ معاونت طرف از شدند، یم محسوب پرتکرار هنجارشکن
 یمعرف انیدانشجو یانضباط یشورا به یبعد اقدامات جهت دانشگاه

 .دندش
 Dressی )احرفهپوشش و اخالق  نامهآییننظارت بر اجرای 

Code) 
 ،یاحرفه اخالق و پوشش ندیفرآ بهتر چه هر یاجرا منظوربه

 به دانشگاه یآموزش و یفرهنگ معاونت طرف از یناناظر
 یبررس به نسبت و نموده مراجعه دانشگاه رمجموعهیز یهادانشکده
( 2 وستیپ) یمیتنظ ستیلچک یمبنا بر ندیفرآ یاجرا یچگونگ

 اساس بر. گرفت تعلق یازاتیامت دانشکده هر به و نموده اقدام
 یفرهنگ یارتقا جهت یازاتیامت دانشکده، هر به متعلقه ازاتیامت

 افتیدر زانیم نیهمچن و هادانشکده یآموزش و یفرهنگ نامعاون
 .گرفت تعلق یفرهنگ و یآموزش کارشناسان یایمزا

 ند،یفرآ به نسبت انیدانشجو تیرضا و دگاهید یابیارز یبرا
 یمحتوا ییروا. دیگرد نیتدو ساخته محقق یاپرسشنامه
 دیاسات از تن 3) خبرگان از تن 3 از ینظرخواه قیطر از هاپرسشنامه

 اساس بر زین هاپرسشنامه ییایپا. شد دهیسنج( دانشگاه تجربه با
 انیدانشجو یتمام ،یآمار جامعه. دیگرد یابیارز کرونباخ یآلفا

 از یتعداد و( نامهنییآ ناناقض) یفرهنگ مشاوره ندیفرآ به شده وارد
( Dress Code) یاحرفه اخالق نامهنییآ رناقضیغ انیدانشجو

. نمودند لیتکم را یسؤال 17 پرسشنامه که بودند هادانشکده در
 و گرفته قرار لیتحل مورد و وارد spss19 افزارنرم در هاداده

 .درآمد یفیتوص یآمارها و نمودار صورتبه جینتا
 
 هاافتهی

 انیآمار دانشجو ،شده استنشان داده 1طور که در نمودار همان
دانشگاه  در ،1398 یال 1391از سال  یانضباط یبه شورا شدهیمعرف

 نیا به انیدانشجو ینشان از کاهش تعداد معرف راز،یش یعلوم پزشک
قبل از انجام  یهانسبت به سال 98 تیلغا 93 سال هایشورا در 

 (.2و  1 نمودار( را دارد )93 سال از قبل) ندیفرآ

 
 98لغایت  91به شورای انضباطی از سال  شدهیمعرفتعداد کل دانشجویان وارد شده به فرآیند مشاوره فرهنگی و . 1نمودار 

295

388 410

1023

850

742

562
490

37 35 18 40 12 8 5 2

91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

تعداد دانشجویان وارد شده به فرایند تعداد دانشجویان معرفی شده به شورای انضباطی
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  و همکاران     ی کامکار میمر  28

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 98لغایت  91به شورای انضباطی از سال  شدهیمعرفدرصد دانشجویان . 2نمودار 

توجه به  با ند،یفرآ نیاز ا انیدانشجو تیرضا زانیم خصوص در
به سه  هادانشکده ،(ترنییپادر هر دانشکده )دکترا و  یلیمقطع تحص
 ،یشامل دانشکده پزشک 1گروه  یهاشدند. دانشکده میگروه تقس
 بودند. یو داروساز یدندانپزشک

 ،یرسانو اطالع تیریشامل دانشکده مد 2گروه  یهادانشکده 
 ،نینو علوم ،ییماما و یپرستار ،یبخشعلوم توان ،یراپزشکیپ

واحد خودگردان دانشگاه که  ،3 گروهشدند و  هیتغذ و بهداشت
 یواحدو  گروهعنوان مختلف بود، به یهامقاطع و رشته یدارا

 .شد گرفته نظر در مستقل
از روند  ،1گروه  یهادانشکده انیدانشجودرصد از  5/93 حدود

 Dress) یاپوشش و اخالق حرفه یفرهنگ ندیفرآموجود 

Code )داشتند تیرضا. 

 نیا ازدرصد،  3/89حدود  زین 2گروه  یهادانشکده انیدانشجو
 .نمودند تیرضاابراز  ندیفرآ

شامل  وکه شامل واحد خودگردان دانشگاه  3گروه  انیدانشجو
د. قرار گرفتن لیطور جداگانه مورد تحلمختلف بودند، به یهارشته

 داشتند تیرضا طرح یاز اجرا انیدانشجو نیا ازدرصد  4/57حدود 
 زانیم نی. ااشتندد یکمتر تیرضا زانیم گرید گروه دو به نسبت که

گروه از  نیدر خصوص ا گرید یبه انجام پژوهش ازین ،یتمندیرضا
 دارد. انیدانشجو

 ،یاز طرح مشاوره فرهنگ انیکل دانشجو تیرضا زانیمجموع م در
دهنده مثمر ثمر بودن نشان نیکه ا دیگرد فیتوصدرصد  80 از شیب

 Dress) یاپوشش و اخالق حرفه یفرهنگ ندیفرآ یاجرا

Code(.3)نمودار  است بوده رازیش ی( در دانشگاه علوم پزشک 

 
 هادانشکدهی، به تفکیک احرفهاخالق  نامهآیین: میزان رضایت دانشجویان از فرآیند مشاوره فرهنگی دانشجویان ناقض 3نمودار 

  

12.50%

9.00%

4.39%
3.90%

1.40%
1.00% 0.80%

0.00%

91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

93.50%
89%

57.40%

پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی ، مدیریت، توانبخشی، بهداشت، تغذیه، پیراپزشکی
پرستاری، علوم نوین

واحد خودگردان
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 یریگجهینت
 رخوردب واستفاده از ساز و کار مشاوره  که داد نشان قیتحق نیا جینتا

توجه  دینمودن فوا حیو تشر انیبا دانشجو یاقناع و شفاف ،مندضابطه
یم یو قانون یاشئون و اخالق حرفه تیو مقررات و رعا نیبه قوان
و  نیقوان تیرعا و انیدر بهبود عملکرد و پوشش دانشجو تواند

 مؤثر باشد. ،یامقررات حرفه
 طیحجهان در م یکه در هر کجا نیکه قابل تأمل است ا یانکته 

را مشاهده نمود و  یموارد مشترک توانیم م،یمقدس آموزش و تعل
ود و وج سیدرس و تدر طیمناسب با مح یاپوشش حرفه تیفیآن ک

ها بر اساس نوع آن تیکه اکثر باشدیدستورالعمل متناسب با آن م
متناسب با  یو روان یو آرامش روح یمنیو ا یطیمح یهاضرورت

و  ددارنیم یبه ضوابط خاص پوشش را الزام یبندیکار، پا شرفتیپ
علم و فرهنگ  طیرا برخاسته از شأن مح یظاهر تیوضع یچگونگ

 ط،یکه در مح یعوامل تیو جلب رضا یآموزش طیخاص مح
در  نکهیتر او از همه مهم دانندیم باشند،یم تیو ترب میمشغول تعل

و خاص هر  یبوم نینظم، ضابطه، قوان تیرعا یهر جامعه انسان
به اهداف خاص و کار  یابیامور جهت دست تیمجموعه در اولو

آرامش  جادیدر ا لیاز جمله عوامل دخ .است یمجموعه ضرور ژهیو
پوشش افراد مختلف در  تیوضع ،هاو نظم مجموعه یو روان یروح

 ت،یزنان نشانگر شخص یاست که نوع لباس برا یآموزش یهاطیمح
 ،یقگیسلمردان نشانه خوش یوقار و متانت زنانه است و برا

ار ک طیخصوصاً مح ،یاجتماع طیبه اصول مح یبندیو پا یآراستگ
مناسب  اریبس یطیکه مح یعلم طیمح الخصوصیو آموزش و عل

 .باشدیم ،هاستانسان یاجتماع تیجهت تبلور شخص
 تیسنخ ،هاآن یاعمال و اجرا ن،یضوابط، قوان نیتدو ندیفرآ در

 یهیبد یامر نظر، مورد جامعه فرهنگ با قانون یمحتوا و متن داشتن
هر  یفلسفه وجود که یجمع مشترک اهداف به دنیرس در و است

از جمله  نیاعضاء و هدفمند بودن قوان یاست هماهنگ یامجموعه
 دار است.امور را عهده نیاست که تضم یعوامل

ش و پوش نامهنییناقض آ انیدانشجو نیدر ب ندیفرآ نیا یریکارگبه
 ازیموجب کاهش ن رازیش یدانشگاه علوم پزشک در یااخالق حرفه

به  انیدانشجو یو کاهش معرف یو قهر یانضباط یهاروش یبه اجرا
 نشان از زیبه دست آمده ن جینتا نی. همچندیگرد یانضباط یشورا
 لذاداشت.  ندیفرآ نیاز ا انیدانشجو یدرصد 80از  شیب تیرضا

ا در ر ندیفرآ نیا یو اجرا نیحاصله، تدو جیبا توجه به نتا ن،یمحقق
 .ندینمایم هیتوص ،یها و مؤسسات عالدانشگاه ریسا
 

 گزاریسپاس
 HSR تهیو کم یو فناور قاتیمقاله از معاونت تحق سندگانینو

اثر  نیاز ا یماد یهاتیبه خاطر حما رازیش یدانشگاه علوم پزشک
دانش در  تیریمد تهیخصوص از جمله کم نیهمراهان در ا گریو د

تجارب وزارت بهداشت و درمان و آموزش  تهیو کم دانشگاه
 .آورندیبه عمل م یتشکر و قدردان ،یپزشک
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