آیین نامه پوشش دانشگاهیان

یىی اص مًاسدی وٍ دس اوثش داوشگبَُبی دویب مًسد عىبیت يیژٌ لشاس گشفتٍ ،وحًٌ پًشش داوشگبَیبن است .پًشش
ظبَشی افشاد ثًیژٌ دس محیطَبی آمًصشی ،پژيَشی ي فشَىگی اص یه سً ثیبوگش احترشا گزاشرته ثرٍ لرًاویه ي
ممشسات ملی ي مزَجی است ي اص سًی دیگش ثٍ ایجبد فضبیی آسا ي مىبست ثب اَذاف داوشگبٌ تمذنسربص اسریمی
ومه میوىذ.

کلیات:
ولیٍ داوشگبَیبن داوشگبٌ يلی عصش (عج) سفسىجبن دس تمب مذت حضًس مًظفىذ دس فضبی داوشگبٌ اعر اص
ویسُبی دسس ،ثخشَب ،وتبثخبوٍَب ،خًاثگبَُب ي سبیش فضربَبی آمًصشری ي اداسی ،يسصشری ي ثبصدیرذَبی
علمی ،اسديَب ي مأمًسیتَبی داوشگبٌ مفبد آییهوبمٍ سا سعبیت وىىذ ي اص اوجب َش عملری ورٍ خریف شرأن
محیط علمی -فشَىگی ي دس تضبد ثب حیثیت داوشگبَی داوشگبٌ يلی عصش (عج) است ،پشَیض ومبیىذ.

مصادیق پوشش غیر مجاز برای آقایان:
 -1استفبدٌ اص صیًس آالت (گشدوجىذ ي دستجىذ)
 -2لجبسُبی تىگ ي چسجبن ،آستیه وًتبٌ ( یه سثع) ي استفبدٌ اص شلًاسَبی فبق وًتبٌ
 -3استفبدٌ اص مذلُبی غیش متعبسف مً ي صًست (مذلُبی مًی گشيَُبی خبص ،مخصًصبً مذلُبی فشلٍَربی
ضبلٍ) ي ثلىذ ثًدن مً ثیش اص حذ معمًل
 -4ثشداشته اثشي
مصادیق پوشش غیر مجاز برای خانمها:
 -1وپًشبوذن وبمل مًی سش

 -2استفبدٌ اص سيسشی ،شبل ي ویٌ ثذين ممىعٍ
 -3استفبدٌ اص شلًاسَبی چسجبن ي وًتبٌ
 -4استفبدٌ اص مبوتًَبی ثبالی صاوً ،وبصن ،تىگ ،جسجبن ي داسای سوگَبی تىذ ي صوىذٌ
 -5استفبدٌ اص يسبیل آسایشی ي عطشَبی تىذ
 -6ثلىذ ثًدن وبخه ي استفبدٌ اص الن
 -7استفبدٌ اص چبدسَبی وبصن ،تًسی ي سوگی
 -8استفبدٌ اص دمپبیی ،چىمٍَبی ثلىذ ،وفشَبی پبشىٍ ثلىذ ي وفشَبی ثب سوگ تىذ ي صوىذٌ
 -9وپًشیذن جًساة
دس صًست عذ سعبیت مًاسد فًق تًسط ولیٍ داوشگبَیبن ،اثتذا تًسط مسئًلیه ریسثط ترزوش الص دادٌ خًاَرذ
شذ ي صًست تىشاس ،داوشجًیبن ثٍ ومیتٍ اوضجبطی داوشجًیبن ،وبسوىبن ثٍ ومیترٍ تخلفربت اداسی ي اسربتیذ ثرٍ
َیأت ثذيی اوتظبمی اعضبی َیأت علمی معشفی میشًوذ ي مطبثك لًاویه ي ممشسات ثرب ایشربن ثشخرًسد خًاَرذ
شذ.
شًسای تخصصی فشَىگی ي اجتمبعی داوشگبٌ

