«آیین نامه انضباطی دانشجویان در خصوص پوشش و آرایش « مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوري»
 -1پوشش در دانشگاه
 -1پوشش مختص محیط آموزشی دانشگاه ( کالسها ،سفرهای مطالعاتی ،اردو ،سلف،
داخل سرویسها و)...
لباس
-1-1
بایدسادهوآراسته،باوضعیتمناسبودرشأندانشگاهبودهوبالباسهایسایر

لباسهاهمواره

-1-1-1
محیط هانظیرجشنها،محیطها،تفریحیورزشی،استراحتو...متفاوتوبهدورازمدهایافراطی

باشد.
رنگلباسهابایدمتعادلبودهوتندوزنندهنباشدوموجبجلبتوجهنگردد.

-2-1-1
هایمورداستفادهدردانشگاهبایدازمصادیقلباسهایغیرمجازنباشد.


لباس
-3-1-1
کفش و جوراب
-2-1
کفشهابایدسادهودرخورشأنومنزلتدانشگاهباشد.

1-2-1
پوتینها،چکمهوکفش

کفش هایصندلودمپایی:پاشنههایخیلیبلند(باالی5سانتیمتر)،

-2-2-1
هاومجالسویژهاستفادهمیگردد،نبایدپوشیدهشود.


هاییکهدرمهمانی
-3-2-1پوشیدنجورابدرمحیطهایآموزشیالزممیباشد.
-4-2-1رنگجورابهاوکفشهابایدمتعادلبوده،تندوزنندهنباشد.
-3-1جواهراتوزیورآالت
جواهراتوزیورآالتمور داستفادهدرمحیطآموزشیبایدازمصادیقمجاز(مانندحلقهازدواج،ساعتو)...
باشد.
موادمعطر
-4-1
استفادهازموادمعطرمالیممجازاست.
آرایشوترکیبظاهری
-5-1
-1-5-1بهداشتوپاکیزگیفردیشرطالزمبرایدانشجویانمیباشد.
ایش هایی که جنبه زیبایی،جلب توجه دیگران را دارد در محیط آموزشی ممنوع می باشد( .مثل
 -2-5-1آر 
استفادهازپروتزوژلبرایپسرانولوازمآرایشیصورتبرایدختران)
-3-5-1طولناخنهابایدمناسبباشد.استفادهازالک،ناخنمصنوعیوجواهراتناخنممنوعمیباشد.
-4-5-1آرایشوپیرایشموهابایدمناسبباشأندانشگاهباشد.
 -2پوشش مختص بخش های بالینی و حرفه ای و آزمایشگاهی
 -1-2پوشیدنلباسفرمدربخشهایبالینیوحرفهای(کارگاهی)ضروریوالزممیباشد.
-2-2پوشیدنلباسهایفرمخیلیتنگویاخیلیگشادمجازنمیباشد.
 -3-2ضخ امت لباس های فرم باید به گونه ای باشد که از ورای آن لباسهای زیر جلوه نمایی ننماید( .از
پوشیدن لباس زیربه تنهایی و یا لباس های رکابی و حلقه ای که قسمتی از بدن مشخص می شود باید
خودداریگردد).
-4-2لباسهابایدتمیزومرتبباشد.
-5-2پوشیدنجورابباضخامتمناسب،کفشباپاشنهمناسبالزموضروریاست.
  -6-2استفادهجواهراتوزیورآالتدرمحیطهایبالینی،کارآموزیوکارورزی(کارگاهی)میبایستاز
مصادیقجواهراتوزیورآالتمجازباشد.
 -7-2استفادهازعطروادکلنبابوهایتنددربخشهایبالینی(کارگاهی)ممنوعمیباشد.
-8-2استفادهازآرایشصورتوبلندیناخنهادردانشگاهوخوابگاههاممنوعمیباشد.
ماده  -2مصادیق البسه  ،متعلقات وابسته به البسه و  ( ...غیر مجاز)
 -1مصادیق غیر مجاز برای دختران
استفادهازکالهبدونمقنعهممنوعمیباشد.
-1-1
نپوشاندن کامل موی سر  ،گردن ،سینه و هر جای دیگر بدن جز صورت و دستها تا مچ ( مانند
-2-1
استفادهازروسریهاینازکوکوتاه،استفادهازجورابنازکو)...
استفادهازدامنممنوعمیباشداالبرایافرادخاص(بیمار،باردار)
-3-1
استفادهازشلوارهایچسبانوکوتاهوشلوارهاییکهتعمداًپارهیاوصلهداشتهباشدممنوعمی
-4-1
باشد.
استفادهازطالوجواهراتکهمستلزمسوراخکردنقسمتیازبدنبهجزگوشواره(نظیربینی،
-5-1
زبان،ابروو)...مجازنیست.
بلندبودن ناخنبیشازمعمول،استفادهازناخنمصنوعی،استفادهازجواهراتناخنیاطرحهای
-6-1
هنریرویناخن،استفادهازالکناخندرمحیطآموزشیممنوعمیباشد.
استفادهازجواهراتوزیورآالتغیر معمول(ماننداستفادهازپازیت(زنجیر پا)وانگشتردرپاو
-7-1
نگینهایدندانو)...

-8-1
-9-1
-11-1
-2
-1-1
-2-2
-3-2
-4-2
-5-2
-6-2
-7-2

آرایشصورتوموبهطورغیرمتعارف(مثلتاتوکردن،بافتنمو،درستکردنموبصورتتیغتیغی
و)...
مانتوهاینامناسب(مانند:مانتوهایکوتاهباالتراززانو،مانتوهایخیلیبلنددارایچاکباالتراز
زانو،مانتوهایتنگوچسبان،کتوپیراهنمردانهکهحجمبدنکامال ًمشخصباشد،مانتوهایبا
رنگزنندهوتندو)...
چادرهاینامناسبمانندچادرهاینازکوتوری

مصادیق غیر مجاز برای پسران دانشجو
استفادهازکراواتوپاپیونازهرنوع
استفادهازالبسهزنانه،شلوارهایکوتاه،چسبان،تنگونازکوشلوارهاییکهتعمداً پارهووصله
داشتهباشند.
استفادهاززیورآالت،گردنبند،زنجیر،مچبند،دستبند،گوشواره،الکوانگشترطال (بهاستثنای
حلقهازدواج)
استفادهازرنگهاوآرایشهایموبصورتتندوزننده(مشکردن،فرکردن،بافتنو،)...بلندبودن
موبیشازحدمعمولبطوریکهازیقهلباسپایینتربیایدو...ممنوعمیباشد.
استفادهازکالهورزشی،کالههاینامتناسببامحیطدانشگاه
برداشتنابرو،تاتوورنگکردن
لباسهایاندامیمردانه،تنگوچسبانآستینخیلیکوتاهمانندحلقهای،یارکابیو...

مصادیق غیر مجاز برای دختران و پسران دانشجو
-3
-1-3مچبندهای( دستوپا)غیرمتعارفکهداراینقوشزنندهعالیمگروههایضداسالموضدانقالبوضد
اخالقویارنگدار،پولکدار،چراغدار،قفلدار،زنجیردارو...میباشند.
 -2-3استفادهازپیشانیبند،شالودستمالگردن،کمربند،انگشتروکیفهاییکهداراینقوشونوشتههایی
باحروفالتینوزنندهویادارایعالمتگروههایضداسالم،ضدانقالبوضداخالقباشند.
  -3-3استفادهازلباسهاییکهرویآنتصاویرزن:اندامهایجنسی،الفاظرکیک،عباراتعاشقانهومبتذل،
تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنا ،شعارهای قومی و نژادی ،آرم و نشانه های ضد اسالم و ضد انقالب و ضد
اخالق و گروههای ضد اسالم ،ضد انقالب و ضد اخالق و گروههای خاص حاوی تبلیغات تجاری که بر اساس
هنجارهای اجتماعی می توانند زننده یا توهین آمیز تلقی شوند یا محیط آموزشی را خصمانه سازند ممنوع
است.
 -4-3در نواحی قابل رؤیت بدن نباید خالکوبی و جود داشته باشد و در صورت وجود حتی االمکان باید پوشیده
شوند.
-5-3استفادهازلباسهاوآرمهاییکهمتعلقبهگروههایخاصانحرافیازجملهرپ،هویو...باشد.
-6-3تاتوصورت(لبوابرووچشم)

