
 
 دانشگاه   پوشش در  : 1ماده

 (ها و ....ها، سفرهاي مطالعاتي، اردو، سلف ، داخل سرويسپوشش مختص محيط آموزشي دانشگاه )كالس - 1        

 باسل    - 1-1

هاي و با لباسها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده  لباس   -1-1-1

ورزشااي، اسااتما ت و      متفاوب و به دور از مدهاي ايما ي  و تفميطي  يها ها، مطيها نظيم : جشاا سااايم مطي 

  باشد

 ها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگمدد رنگ لباس  -1-1-2

 هاي غيممجاز نباشد  مورد استفاده در دانشگاه بايد از مصاديق لباس  هايلباس  -1-1-3

 كفش و جوراب- 1-2

 ها بايد ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد كفش  -1-2-1

هاي بلند ساانتي متم  ، اوتي   5هاي خيلي بلند ) باالي هاي صاندل و دماايي، ااشانهكفش  -1-2-2

ها و مجالس ويژه  هايي كه در ميهمانياوشاايده شااود و كفش  شاالوار ) تا زانو  در صااورتي كه با  

 گمدد، نبايد اوشيده شود استفاده مي

 باشد  هاي آموزشي الزم مياوشيدن جوراب در مطي   -1-2-3

 ها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد  ها و كفشرنگ جوراب -1-2-4

   جواهرات و زيورآالت  - 1-3

 آالب مورد استفاده در مطي  آموزشي بايد از مصاديق مجاز ) مانند  لقه ازدواج ،ساعت و      باشد جواهماب و زيور  

 مواد معطر  - 1-4

 استفاده از مواد معطم ماليم مجاز است 

  ظاهري  آرايش و تركيب   - 1-5

  باشد بهداشت و ااكيزگي يمدي شمط الزم بماي دانشجويان مي -1-5-1

جلاب توجاه ديگمان را دارد در مطي  آموزشاااي ممنو     و  هاايي كاه جنباه زيبااييآرايش  -1-5-2

 باشد  ) مثل استفاده از اموتز و ژل بماي اسمان و لوازم آرايشي صورب بماي دختمان مي

ها بايد مناساب باشاد  اساتفاده از ال ، ناخ  مصانوعي و جواهماب ناخ  ممنو    ول ناخ   -1-5-3

 باشد مي

 رايش و ايمايش موها بايد مناسب با شأن دانشگاه باشد آ -1-5-4
  



 

 اي و آزمايشگاهي هاي باليني و   ميهاوشش مختص بخش -2       

 باشد اي ضموري و الزم ميهاي باليني و  ميهاوشيدن  لباس يمم در بخش -2-1 

 باشد نميهاي يمم خيلي تنگ و يا خيلي گشاد مجاز اوشيدن لباس  -2-2 

هاي زيم جلوه نمايي ننمايد  ) از باشاااد كه از وراي آن لباس   ايهاي يمم بايد به گونهضاااخامت لباس   -2-3

شااود بايد اي كه قساامتي از بدن مشااخص ميهاي ركابي و  لقهاوشاايدن لباس زيم به تنهايي و يا لباس 

 خودداري گمدد  

 گمدد  هايي كه در مطي  بيمارستان و يا     استفاده ميها بايد تميز و ممتب باشد باالخص لباس لباس   -2-4

 اوشيدن جوراب با ضخامت مناسب، كفش با ااشنه مناسب الزم و ضموري است  -2-5

بايساات از مصاااديق  هاي باليني، كارآموزي و كارورزي مياسااتفاده از جواهماب و زيورآالب در مطي     -2-6

 جواهماب و زيور آالب مجاز باشد 

 باشد هاي باليني ممنو  ميبا بوهاي تند در بخش استفاده از عطم و ادكل  -2-7

 باشد هاي باليني و تشخيص ممنو  ميها در بخشاستفاده از آرايش صورب و بلندي ناخ  -2-8

 ) غيرمجاز(  .. مصاديق البسه ، متعلقات وابسته به البسه و .  - 2ماده 

 خترانمصاديق غيرمجاز براي د -1         

 باشد استفاده از كاله بدون مقنعه ممنو  مي -1-1 

ها تا مچ ) مانند ناوشاااندن كامل موي ساام، گمدن، سااينه و هم جاي ديگم بدن جز صااورب و دساات  -1-2

 ناز  و       بهاي ناز  و كوتاه، استفاده از جورااستفاده از روسمي

 ماي ايماد خاص ) بيمار، باردار  باشد اال باستفاده از دام  ممنو  مي -1-3

 باشد و كوتاه و شلوارهايي كه تعمداً ااره يا وصله داشته باشد ممنو  مي استفاده از شلوارهاي چسبان-1-4

و كه مساااتلزم ساااورا  كمدن قسااامتي از بدن ) نظيم بيني، زبان، ابمو    ياساااتفاده از  ال و جواهمات  -1-5

 مجاز نيست  باشد، به جز گوشواره ،     

هاي  معمول، استفاده از ناخ  مصنوعي، استفاده از جواهماب ناخ  يا  مح د  بلند بودن ناخ  بيش از    -1-6

 باشد استفاده از ال  ناخ  در مطي  آموزشي ممنو  مي هنمي روي ناخ ،

هاي دندان و  ساتفاده از بازيت ) زنجيم اا  و انگشاتم در اا نگي ) مانند ااساتفاده از جواهماب و زيور آالب غيم معمول    -1-7

      

 ) مثل تاتو كمدن، بايت  مو، درست كمدن مو به صورب تيغ تيغي و      آرايش صورب و مو به  ور غيم متعارف  -1-8

باالتم از زانو، مانتوهاي   داراي چا ) مانند : مانتوهاي كوتاه باالتم از زانو، مانتوهاي بلند  مانتوهاي نامناسااب   -1-9

 مانتوهاي با رنگ زننده و تند و          تنگ و چسبان، كت و ايماه  ممدانه كه  جم بدن كامالً مشخص باشد،

 چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي ناز  و توري  -1-10

 مصاديق غيرمجاز براي پسران دانشجو -2         

 استفاده از كماواب و ااايون از هم نو   -2-1

اساتفاده از البساه زنانه، شالوارهاي كوتاه، چسابان، تنگ و ناز  و شالوارهايي كه تعمداً ااره و وصاله   -2-2

 داشته باشد 



بناد، گوشاااواره، ال  و انگشاااتم  ال ) به  بناد، دساااتاساااتفااده از زيور آالب، گمدن بناد، زنجيم، مچ  -2-3

 ازدواج   لقهاستثناء

هاي مو به صاااورب تناد و زنناده ) مش كمدن، يمكمدن، بايت  و      بلناد ها و آرايشاساااتفااده از رنگ  -2-4

 باشد  بودن مو بيش از  د معمول به  وري كه يقه لباس اايي  تم بيايد و      ممنو  مي

 هاي نامناسب با مطي  دانشگاه استفاده از كاله ورزشي، كاله -2-5

 اشت  ابمو، تاتو و رنگ كمدن بمد -2-6

 اي، يا ركابي و     هاي اندامي ممدانه، تنگ و چسبان، آستي  خيلي كوتاه مانند  لقهلباس  -2-7

  و پسران دانشجو مصاديق غيرمجاز براي دختران -3         

د انقالب و هاي ضاد اساالم و ضابندهاي )دسات و اا  غيم متعارف كه داراي نقو  زننده عاليم گموهمچ  -3-1

 باشند دار، قفل دار، زنجيمدار  و         ميضد اخالق و يا رنگ دار ، اولك دار، چماغ

هايي كه داراي نقو  و اسااتفاده از ايشاااني بند، شااال و دسااتمال گمدن، كممبند، انگشااتم و كي   -3-2

 نقالب و ضد اخالق باشند هاي ضد اسالم، ضد اهايي با  موف التي  و زننده و يا داراي عالمت گموهنوشته

هاي جنسااي، الفار ركيك، عباراب عاشااقانه و اندام  ،هايي كه روي آن تصاااويم زناسااتفاده از لباس   -3-3

هاي ضاد اساالم و ضاد انقالب و معنا، شاعارهاي قومي و نژادي، آرم و نشاانهمبتذل ، تصااويم يااهي و او  و بي

هاي خاص  اوي تبليغاب تجاري كه  و ضاد اخالق و گموه  هاي ضاد اساالم و ضاد انقالبضاد اخالق و گموه

توانند زننده يا توهي  آميز تلقي شاوند يا مطي  آموزشاي را خصامانه ساازند بماسااس هنجارهاي اجتماعي مي

 ممنو  است 

االماان بايد در نوا ي قابل رؤيت بدن نبايد خالاوبي وجود داشاااته باشاااد و در صاااورب وجود  تي  -3-4

  اوشيده شوند 

هااي خااص انطمايي از جملاه : ره، هوي و      هاايي كاه متعلق باه گموههاا و آرماساااتفااده از لبااس   -3-5

 باشند مي

 رب ) لب و ابمو و چشم   تاتو صو

 :ضوابط پوشش براي دانشجويان دختر

 عدم استفاده از لباسهاي زننده و جلب توجه كننده -

 عدم استفاده از شلوارهاي كوتاه و تنگ ) سااورب  و جورابهاي كوتاه  -

 عدم استفاده از لوازم و مواد آرايشي -

ا  دار باا رناگ و  مح چاكوتااه و ماانتوهااي جلو بااز و   آساااتي عادم اساااتفااده از ماانتوهااي كوتااه تناگ و  -

 نامتعارف

 عدم استفاده از مقنعه كوتاه و گشاد و تنگ -

 براي دانشجويان پسر :ضوابط پوشش 

 يش موي سم و صورب با سبك هاي غيم متعارف اعدم آر -

 عدم اوشيدن لباسهاي تنگ و بدن نما ) تيشمب هاي چسبان  -

 عدم استفاده از انوا  متعلقاب وابسته به البسه مثل ) زيور آالب و گمدن بندهاي با نمادهاي غمبي و     -

 عدم بمداشت  ابمو  -
 

 


