مصادیق پوشش ( مجاز و غیرمجاز) ویژه دانشجویان در تبیین تبصره  /3د ماده 6
مصوب جلسه  358شوراي عالی انقالب فرهنگی
پوشش در دانشگاه
پوشش مختص محیط های آموزشی  ،سفرهاي مطالعاتی ،اردو ،سلف  ،داخل سرویس ها و….
-1لباس
•

•
•

لباس ها همواره باید ساده و آراسته ،با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس هاي
سایر محیط ها نظیر  :جشن ها ،محیط های تفریحی ورزشی ،استراحت و  ....متفاوت و به دور از
مدهاي افراطی باشد.
رنگ لباس ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.
لباس های مورد استفاده در دانشگاه باید از مصادیق لباس هاي غیرمجاز نباشد.

مصادیق البسه غیرمجاز براي دختران
•
•
•
•
•

•

استفاده از کاله بدون مقنعه ممنوع می باشد.
نپوشاندن کامل موي سر ،گردن ،سینه و هر جاي دیگر بدن جز صورت و دست ها تا مچ ( مانند
استفاده از روسري  ،استفاده از جوران نازك و  (….ممنوع می باشد.
استفاده از دامن ممنوع می باشد .
استفاده از شلوارهاي چسبان و کوتاه و شلوارهایی که تعمدا پاره یا وصله داشته باشد ممنوع
می باشد.
استفاده از مانتوهاي نامناسب ( مانند  :مانتوهاي کوتاه باالتر از زانو ،مانتوهاي بلند داراي چاك
باالتر از زانو ،مانتوهاي تنگ و چسبان،کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کامال مشخص
باشد،مانتوهاي با رنگ زننده و تند و  )...ممنوع می باشد.
چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي نازك و توري مجاز نیست.

مصادیق البسه غیرمجاز براي پسران

•

•
•

•
•

استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوع ممنوع می باشد.
استفاده از البسه زنانه ،شلوارهاي کوتاه ،چسبان ،تنگ و نازك و شلوارهایی که تعمدا پاره و
وصله داشته باشد ممنوع می باشد.
استفاده از کاله ورزشی ،کاله هاي نامناسب با محیط دانشگاه مجاز نمی باشد.
لباس هاي اندامی مردانه ،تنگ و چسبان ،آستین خیلی کوتاه مانند حلقه اي ،یا رکابی
و ....ممنوع می باشد.
استفاده از کمربندهای غیرمتعارف و برهنه بودن یا برهنه شدن هر قسمتی از بدن ،در زمان
حرکت مجاز نیست.
 -2کفش و جوراب
کفش ها باید ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.
کفش هاي صندل و دمپایی ،پاشنه هاي خیلی بلند( باالي  5سانتی متر)  ،پوتین هاي بلند ( تا
زانو ) در صورتیکه با شلوارک پوشیده شود و کفش هایی که در میهمانی ها و مجالس ویژه
استفاده می گردد نباید پوشیده شود.
پوشیدن جوراب در محیط هاي آموزشی الزم می باشد.
رنگ جوراب ها و کفش ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد.

-3جواهرات و زیور آالت

•
•
•
•

•
•
•
•

•

جواهرات و زیور آالت مورد استفاده در محیط آموزشی باید از مصادیق مجاز ( مانند حلقه ازدواج و
ساعت )باشد.
استفاده از طال و جواهرات که مستلزم سوراخ کردن قسمتی از بدن به جز گوشواره ( نظیر بینی،
زبان ،ابرو و )...مجاز نیست.
استفاده از جواهرات و زیور آالت غیر معمول ( مانند استفاده از بازیت ( زنجیر پا) و انگشتر در پا
نگین هاي دندان و )...مجاز نمی باشد.
استفاده از زیور آالت ،گردن بند ،زنجیر ،مچ بند ،دست بند ،گوشواره ،پالك و انگشتر طال ( به
استثناء حلقه ازدواج) برای برادران ممنوع می باشد.

 -4مواد معطر
استفاده از مواد معطر مالیم مجاز است.
-5آرایش و ترکیب ظاهري
آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شأن دانشگاه باشد.
آرایش هایی که جنبه زیبایی ،جلب توجه دیگران را دارد در محیط آموزشی ممنوع میباشد( .مثل
استفاده از پروتز و ژل براي پسران و لوازم آرایشی صورت براي دختران(
بلند بودن ناخن بیش از معمول ،استفاده از ناخن مصنوعی ،استفاده از جواهرات ناخن یا طرح
هاي هنري روي ناخن ،استفاده از الك ناخن در محیط آموزشی ممنوع می باشد.
برای پسران،استفاده از رنگ ها و آرایش هاي مو به صورت تند و زننده ( مش کردن ،فرکردن،
بافتن و) ...بلند بودن مو بیش از حد معمول به طوري که یقه لباس پایین تر بیاید و  ....ممنوع می
باشد.
برداشتن ابرو (برای پسران) ،تاتو و رنگ کردن ممنوع می باشد.

شورای انضباطی دانشجویان

