تسمٍ تعالی
«آییه وامٍ پًضص داوطجًیان»
پًضص خًاَران:
ضامل مقىعٍ ،ريپًش ،ضلًار ،جًراب يکفص
مقىعٍ:
الف -مًَا را کامالً تپًضاوذ.
ب -تلىذ تا زیر ضاوٍ ي تا ضخامت مىاسة ،تٍ وحًی کٍ مًَا از زیر آن قاتل ريیت وثاضذ.
ج -در روگ َای سادٌ يمتعارف (خاکستری ،طًسی ،یطمی ،سًرمٍ ای ،قًٌُ ای ،وًک مذادی ،مطکی ي
فاقذ َرگًوٍ تسییه) :روگ َا تحریک کىىذٌ،تراق ي زوىذٌ وثاضذ.
د -استفادٌ از پیطاوی تىذ تا رعایت روگ َای مًرد اضارٌ در تىذ (ج) مىعی وذارد.
ٌ -استفادٌ از مقىعٍ مذل دار مجاز ومی تاضذ.
ماوتً:
الف -تلىذ (حذاقل تا زیر زاوً) ي تا ضخامت مىاسة ،تٍ وحًی کٍ لثاس زیر آن قاتل ريیت وثاضذ.
ب -در روگ َای سادٌ ي متعارف (خاکستری  ،طًسی ،یطمی  ،سًرمٍ ای ،قًٌُ ای ،وًک مذادی ،مطکی ي
فاقذ َرگًوٍ تسییه) :روگ َا تحریک کىىذٌ ،تراق ي زوىذٌ وثاضذ.
ج -تا آستیه تا ريی مچ دست.
د -استفادٌ از چادر مطکی ارجح است تٍ وحًی کٍ سایر السامات پًضص ویس رعایت گردد.
ٌ -تىگ ،چسثان ،تذن وما ،دارای چاک ي تسئیه وثاضذ.
ي -استفادٌ از سارافان ي ماوتًَای جلًتاز مجاز ومی تاضذ.
ز -استفادٌ از پًضص مازاد تر ماوتً تا رعایت روگ َای مجاز تالماوع می تاضذ.
ضلًار

الف -در روگ َای سادٌ يمتعارف(خاکستری  ،طًسی ،یطمی، ،سًرمٍ ای ،قًٌُ ای ،وًک مذادی ،مطکی ي
فاقذ َرگًوٍ تسییه) :روگ َا تحریک کىىذٌ،تراق ي زوىذٌ وثاضذ.
ب -تلىذ تا ريی مچ تاضذ.
ج -تىگ ،چسثان ،تذن وما يکطی(استرج) وثاضذ.
د -پًضیذن ساپًرت مجاز ومی تاضذ.
جًراب
پًضیذن جًراب در روگ َای سادٌ ي متعارف ،تٍ وحًی کٍ پاَا را تا تاالی مچ پًضاوذٌ ي وازک وثاضذ.
کفص
الف -سادٌ ي پاضىٍ معمًلی در روگ َای سادٌ ي متعارف
ب -استفادٌ از کفص َای پاضىٍ تلىذ ،دمپایی ،صىذل ،چکمٍ َای تلىذ (،ريی ضلًار ) مجاز ومی تاضذ.
آرایص ي زیًر آالت
استفادٌ از زیًر آالت (درمعرض دیذ) ،مًاد ي لًازم آرایطی ي تلىذ کردن واخه َا ي الک زدن مجاز ومی تاضذ.
ترای داوطجًیان متأَل استفادٌ از حلقٍ یا اوگطتر ازدياج مجاز است.

پًضص آقایان :
ضامل :پیراَه ،ضلًار ،جًراب ،کفص.
پیراَه
الف -در روگ َای سادٌ ي متعارف (سفیذ ،کرم ،طًسی ،یطمی ،آتی ،سًرمٍ ای ،قًٌُ ای ،وًک مذادی،
مطکی ي فاقذ لًازم َرگًوٍ تسییه)
ب -استفادٌ از پیراَىی کٍ وطان دَىذٌ ي در ترگیروذٌ عثارات ،تصايیر ي ومادَای وامىاسة ي مغایر تا
ارزضُای دیىی يملی تاضذ مجاز ومی تاضذ.

ج -استفادٌ از پیراَه در روگ َای تىذ ،زوىذٌ ي غیر متعارف مجاز ومی تاضذ.
د -استفادٌ از پیراَه تا یقٍ َای تیص از حذ معمًل تاز مجاز ومی تاضذ.
ٌ -تىگ ،آستیه کًتاٌ ،تذن وما وثاضذ.
ي -استفادٌ از کرايات مجاز ومی تاضذ.
ضلًار
استفادٌ از ضلًار َای تىگ ،فاق کًتاٌ ي کمرتىذَای تا سگک خیلی پُه يغیر متعارف مجاز ومی تاضذ.
جًراب
پًضیذن جًراب السامی است.
کفص
استفادٌ از دمپایی ي صىذل مجاز ومی تاضذ.
پیرایص سر ي صًرت
استفادٌ از الگًَای وامىاسة ي تقلیذی از فرَىگ غرتی در پیرایص سر ي صًرت (مغایر تا ارزضُای دیىی
يملی )مجاز ومی تاضذ.
زیًر آالت
استفادٌ از زیًر آالت ي تسییىات وظیر اوگطتر غیر متعارف ،دستثىذ ،زوجیر يپالک گردن مجاز ومی تاضذ.
ترای داوطجًیان متأَل استفادٌ از حلقٍ یا اوگطتر ازدياج مجاز است.
ضرایط عمًمی
الف -رعایت ضًاتط مًرد اضارٌ در خصًظ پًضص تاوًان ي آقایان در َر گًوٍ از لثاس َای پاییسی ي
زمستاوی (وظیر کت شاکت ،پالتً ،تاراوی يکاپطه) السامی است.
بَ -ر گًوٍ پًضص مغایر تا ضًاتط مستًر وامىاسة تلقی ضذٌ ي متىاسة تا مقررات پیص تیىی ضذٌ ،اقذام
مقتضی تٍ عمل خًاَذ آمذ.

