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بسمه تعالی
ضوابط رفتار و پوشش در پژوهشکده علوم شناختی
پايبندي به رفتار و پوشش مناسب در محيط هاي آموزشي ،پژوهشي و ساير
فضاهاي پژوهشكده ،از يك سو بيانگر احترام به قوانين کشور و دستورات
مذهبي است و از ديگرسو به ارايه تصويري مثبت از فضاي اخالقي و حرفه اي
در پژوهشكده منجر ميگردد .بدين منظور و بر اساس آيين نامه وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و صورتجلسه مصوب91فروردين9911شوراي سياستگذاري
پژوهشكده علوم شناختي ،موارد ذيل جهت اجرا به کليه اعضاي هيأت علمي،
دانشجويان و کارمندان پژوهشكده ابالغ ميگردد .تمامي محيط هاي آموزشي،
پژوهشي و ساير فضاهاي پژوهشكده (از جمله آزمايشگاه ها ،کالس ها ،سالن
اجتماعات ،آمفي تئاتر ،کتابخانه ،غذا خوري ،زمين ورزش ،فضاي سبز) مشمول
اين دستورالعمل خواهد بود.
 الگوهاي رفتاري براي خانم ها و آقايان
 گفتار و رفتار متناسب با جايگاه شغلي فرد و محيط علمي پژوهشكده. پرهيز از اختالط نامناسب در فضاهاي پژوهشكده (سالن مطالعه  -کتابخانه کالسها – آمفي تئاتر ،سالن اجتماعات ،غذاخوري و غيره). پرهيز از استفاده از وسايل و پوشاك و  ...که مغاير با شئون اسالمي،اجتماعي و نامتناسب با فضاي يك محيط آموزشي و پژوهشي باشد.

 خودداري از استعمال انواع دخانيات در فضاهاي پژوهشكده. خودداري از استفاده از تلفن همراه در زمان حضور در کالس هاي درس،سالن اجتماعات ،آمفي تئاتر و کتابخانه.
 خودداري از خوردن و نوشيدن در کالس هاي درس ،سالن اجتماعات،آمفي تئاتر و کتابخانه.
 الگوهاي پوششی براي خانم ها
 استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر و يا مانتو ،شلوار و مقنعه بلند دررنگهاي متعارف (به نحوي که موهاي سر کامالً پوشيده باشد) به همراه
جوراب ضخيم ،کفشهاي پاشنه کوتاه.
 پرهيز از هرگونه آرايش و استفاده از زيورآالت. الگوهاي پوششی براي آقايان
 استفاده نكردن از لباس هاي تنگ يا داراي رنگ ها و طرحهاي غيرمتعارف. خودداري از آرايش مو با شيوههاي غيرمتعارف.نظارت بر رعايت اين دستور العمل بر عهده رئيس و معاون آموزشي پژوهشكده علوم
شناختي مي باشد .به افرادي که موارد اين دستور العمل را رعايت نكنند ،ابتدا
تذکرات الزم داده شده و در صورت اصرار بر تكرار تخلف طبق مقررات و ضوابط
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري عمل خواهد شد.

