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با  داردانتظار  يگرام انيدانشجو هيكل ازيي حفظ و كرامت دانشجو نيدانشگاه و همچن عيو منزلت رف گاهياز جا انتيبه منظور ص
  .نديدانشگاه كوشش نماو مقدس سالم  طيحفظ مح در لينامه ذ نيآئ تيرعا

  يشدن دانشگاه ها و مراكز آموزش ياسالم يشورا ١٩٧مصوبه جلسه  وستيپ  فرهنگی انقالب عالی شورای مصوب ،آموزشی موسسات و دانشگاهها در پوشش نامه آيين
  ٦/د ماده ٣تبصره  نييدر تب انيدانشجو ژهيو) رمجازيمجاز و غ( پوشش قيمصاد

  يانقالب فرهنگ يعال يشورا 358مصوب جلسه  انيدانشجو ينامه انضباط نييآ
  پوشش در دانشگاه -١
  ها و ....)ها، سفرهاي مطالعاتي، اردو، سلف، داخل سرويسپوشش مختص محيط آموزشي دانشگاه (كالس -١
  لباس - ١-١
 تفريحي هايمحيط ها،جشن نظير هامحيط هاي سايرها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباسلباس -١- ١-١

  .باشد افراطي مدهاي از دور به و متفاوت... و استراحت ورزشي،
  ها بايد متعادل بوده، تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.رنگ لباس -٢- ١-١
  هاي غيرمجاز نباشد.بايد از مصاديق لباس هاي مورد استفاده در دانشگاهلباس -٣- ١-١
  كفش و جوراب - ٢-١
  ها بايد ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.كفش -١- ٢-١
هاي بلند (تا زانو) در صورتي كه با شلوار كوتاه پوشيده شود و سانتي متر)، پوتين ٥هاي خيلي بلند (باالي هاي صندل و دمپايي، پاشنهكفش -٢- ٢-١

  شود. گردد، نبايد پوشيدهها و مجالس ويژه استفاده ميكه در مهمانيهاييكفش
  باشد.هاي آموزشي الزم ميپوشيدن جوراب ضخيم در محيط -٣- ٢-١
  ها بايد متعادل بوده، تند و زننده نباشد.ها و كفشرنگ جوراب -٤- ٢-١
  جواهرات و زيورآالت-٣-١ 

  د.جواهرات و زيورآالت مورد استفاده در محيط آموزشي بايد از مصاديق مجاز (مانند حلقه ازدواج، ساعت و ...) باش
  مواد معطر - ٤-١

  استفاده از مواد معطر ماليم مجاز است.
  آرايش و تركيب ظاهري - ٥-١
  باشد.بهداشت و پاكيزگي فردي، شرط الزم براي دانشجويان مي -١- ٥-١
ژل براي پسران و لوازم باشد. (مثل استفاده از پروتز و آموزشي ممنوع مي كه جنبه زيبايي، جلب توجه ديگران را دارد در محيطهاييآرايش -٢- ٥-١

  آرايشي صورت براي دختران)
  باشد.ها بايد مناسب باشد. استفاده از الك، ناخن مصنوعي و جواهرات ناخن ممنوع ميطول ناخن -٣- ٥-١
  آرايش و پيرايش موها بايد مناسب با شأن دانشگاه باشد. -٤- ٥-١
  اي و آزمايشگاهيهاي باليني و حرفهپوشش مختص بخش - ٢ 
  باشد.اي ضروري و الزم ميهاي باليني و حرفهپوشيدن لباس فرم در بخش - ١-٢
  .باشديمجاز نم گشاديليخ ايتنگ و  يليفرم خ يهالباس دنيپوش - ٢-٢
از  يكه قسمت ياو حلقه يركاب يهالباس دنياز پوش. (ديننما يينماجلوه ريز يهاآن لباس يباشد كه از ورا ياگونهبه ديفرم با يهاضخامت لباس - ٣-٢

  گردد.) يخوددار ديبا شوديبدن مشخص م
  .گرددي.... استفاده م ايو  مارستانيب طيكه در مح ييهاباالخص لباس و مرتب باشد زيتم ديها بالباس -٤- ٢ 
  است. يجوراب با ضخامت مناسب، كفش با پاشنه مناسب ضرور دنيپوش -٥ -٢
  مجاز باشد. ورآالتيجواهرات و ز قياز مصاد ستيبايم يو كارورز يكارآموز ،ينيبال يهاطيمورد استفاده در مح ورآالتياز جواهرات و ز استفاده - ٦-٢
  .باشديممنوع م ينيبال يهاتند در بخش ياستفاده از عطر و ادكلن با بوها - ٧-٢
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  .باشديممنوع م صيو تشخ ينيبال يهاها در بخشناخن يصورت و بلند شيآرا - ٨-٢
  ) رمجازيالبسه، متعلقات وابسته به البسه و ... (غ قيمصاد -٢ ماده

  دختران يبرا رمجازيغ قيمصاد -١
  .باشدياستفاده از كاله بدون مقنعه ممنوع م - ١-١
نازك و كوتاه، استفاده از  يهايبدن بجز صورت و دستها تا مچ (مانند استفاده از روسر گريد يو هرجا نهيسر، گردن، س ينپوشاندن كامل مو - ٢-١

  جوراب نازك و....)
  باردار) مار،يخاص (ب جز افراده ب باشدياستفاده از دامن ممنوع م - ٣-١
  .باشديوصله داشته باشد ممنوع م ايتعمداً پاره  كهييچسبان و كوتاه و شلوارها ياستفاده از شلوارها - ٤-١
  .ستيزبان، ابرو و ...) مجاز ن ،ينيب رياز بدن بجز گوشواره (نظ يدن قسمتكراستفاده از طال و جواهرات كه مستلزم سوراخ - ٥-١
ناخن، استفاده از الك ناخن در  يرو يهنر يهاطرح اياستفاده از جواهرات ناخن  ،ياز حد معمول) استفاده از ناخن مصنوع شيبلند بودن ناخن (ب - ٦-١

  .باشديممنوع م يآموزش طيمح
  دندان و ...). يهانيپا) و انگشتر در پا و نگ ري(زنج تي(مانند استفاده از پاز رمعموليغ ورآالتيز استفاده از جواهرات و - ٧-١
  و ...). يغيت غيصورت ته كردن مو ب(مثل تاتوكردن، بافتن مو، درست رمتعارفيطور غ صورت و مو به شيآرا - ٨-١
مردانه كه  راهنيتنگ و چسبان، كت و پ يچاك باالتر از زانو، مانتوها يبلند دارا يانتوهاكوتاه باالتر از زانو، م ينامناسب (مانند: مانتوها يمانتوها - ٩-١

  با رنگ زننده، تند و ....). ييحجم بدن كامالً مشخص باشد، مانتوها
  .ينازك و تور ينامناسب مانند چادرها يچادرها - ١٠-١
  پسران دانشجو يبرا رمجازيغ قيمصاد -٢
  از هر نوع. ونيپاپاستفاده از كراوات و  - ١-٢
  .كه تعمداً پاره و وصله داشته باشند ييكوتاه، چسبان، تنگ، نازك و شلوارها ياستفاده از البسه زنانه، شلوارها - ٢-٢
 حلقه ازدواج). يبند، گوشواره، الك و انگشتر طال (به استثنابند، دستمچ ر،يبند، زنجگردن ورآالت،ياستفاده از ز - ٣-٢
لباس  قهياز  كهياز حد معمول بطور شيكردن، فركردن، بافتن و ...)، بلند بودن مو بمو بصورت تند و زننده (مش يهاشيها و آرارنگاستفاده از  - ٤-٢
  .باشديو... ممنوع م ديايب ترنييپا
  دانشگاه. طينامتناسب با مح يهاكاله ،ياستفاده ازكاله ورزش - ٥-٢
  كردن.رنگبرداشتن ابرو، تاتوكردن و  - ٦-٢
  و... يركاب اي ،يامانند حلقه كوتاهيليخ نيمردانه، تنگ و چسبان آست ياندام يهالباس - ٧-٢
   
  دختران و پسران دانشجو يبرا رمجازيغ قيمصاد -٣
دار، دار، قفلدار، چراغدار، پولكرنگ اياسالم، ضدانقالب، ضداخالق و ضد يهاگروه مينقوش زننده عال يكه دارا رمتعارفي(دست و پا) غ يبندهامچ - ١-٣

  .باشنديو ... م رداريزنج
عالمت  يدارا ايو زننده و  نيبا حروف الت ييهانقوش و نوشته يداراكه  ييهافيگردن، كمربند، انگشتر وكشال، دستمال بند،يشانياستفاده از پ - ٢-٣

  ضداسالم، ضدانقالب و ضداخالق باشند. يهاگروه
آرم و  ،ينژاد ،يقوم يمعنا، شعارها يپوچ و ب ،يفكاه ريتصاو ك،يزن، عبارات عاشقانه، مبتذل، الفاظ رك ريآن تصاو يكه رو ييهاده از لباساستفا - ٣-٣

 براساسكه  يتجار غاتيتبل يخاص حاو يهاضد اسالم، ضد انقالب، ضد اخالق و گروه يهاضد اسالم، ضد انقالب، ضد اخالق و گروه يهانشانه
  را خصمانه سازند ممنوع است. يآموزش طيمح ايشوند  يتلق زيآمنيتوه ايزننده  تواننديم ياجتماع يهنجارها

  شوند. دهيپوش دياالمكان با يوجود داشته باشد و در صورت وجود، حت يخالكوب ديبدن نبا تيقابل رؤ يدر نواح - ٤-٣
  .باشنديو ... م ياز جمله رپ، هو يخاص انحراف يهاكه متعلق به گروه ييهاها و آرماستفاده از لباس - ٥-٣
  تاتو صورت (لب، ابرو و چشم) - ٦-٣


