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واحد شهرقدس

آيين نامه پوشش دانشجويان
(طرح مصاديق پوشش مجاز و غير مجاز)

مصوب جلسه  430شورای عالی انقالب فرهنگی

دانشجوی گرامی ،بدینوسیله به شرح ذیل آیین نامه نحوه پوشش دانشجویان برای اطالع و اجرا تقدیم میشود .از اینکه
ما را در پیشبرد اهداف مقـدس دانشگاه آزاد اسالمی یاری می نمایید ،از شما سپاسگزاریم.

* پوشش مناسب محیط آموزشی دانشگاه












لباسها همواره باید ساده و آراسته ،با وضعیت منـاسب و در شأن دانشگاه بوده و با لبـاسهاي دیگر محیط ها نظیر جشن ها ،محیط هاي
ورزشي ،استراحت و  ...متفاوت و به دور از مدهاي افراطي باشد.
رنگ لباسها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.
لباسهاي مورد استفاده در دانشگاه باید مصادیق لباسهاي غیر مجاز نباشد.
کفشها باید ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.
کفشهاي صندل و دمپایي ،پاشنههاي خیلي بلند ( 5سانتي متر) ،پوتینهاي بلند (تا زانو) وکفشهایيکه در مهماني و مجالس ویژه
استفاده مي شود ،ممنوع است.
پوشیدن جوراب در محیط هاي آموزشي الزم است.
رنگ جورابها و کفش ها باید متعادل بوده ،تند و زننده نباشد.
جواهرات و زیور آالت مورد استفاده در محیط آموزشي باید از مصادیق مجاز (مانند :حلقه ازدواج ،ساعت و  )..باشد.
بهداشت و پاکیزگي فردي شرط الزم براي دانشجویان است.
آرایشهایي که جنبه ي زیبایي و جلب توجه دیگران را دارد ،در محیط آموزشي ممنوع است.
آرایش و پیرایش موها باید مناسب شأن دانشگاه باشد.

* مصادیق غیر مجاز برای دختران دانشجو











استفاده از کاله بدون مقنعه ممنوع است.
نپوشاندن کامل موي سر ،گردن و هر جاي دیگر بدن جز صورت و دست ها تا مچ ممنوع است.
استفاده از روسري هاي نازک وکوتاه ،جوراب نازک ممنوع است.
استفاده از دامن ممنوع است.
استفاده از شلوارهاي چسبان و کوتاه و شلوارهایي که تعمداً پاره یا وصله داشته باشد ممنوع است.
استفاده از طال و جواهرات که مستلزم سوراخ کردن قسمتي از بدن است ( ،نظیر بیني ،ابرو و )...به جز گوشواره ممنوع است.
بلند بودن ناخن بیش از معمول ،استفاده از ناخن مصنوعي ،استفاده از جواهرات ناخن با طرحهاي هنري روي ناخن ،استفاده از الک ناخن
در محیط آموزشي ممنوع است.
استفاده از جواهرات و زیورآالت غیرمعمول (مانند استفاده از زنجیر و انگشتر در پا و نگین هاي دندان و  )...ممنوع است.
آرایش صورت و مو به طور غیر متعارف (مثل تاتو کردن لب و چشم ،بافتن مو ،درست کردن مو به صورت تیغ تیغي و )...ممنوع است.
مانتوهاي نا مناسب (مانند مانتوهاي کوتاه باالتر از زانو ،مانتوهاي تنگ و چسبان ،کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کامالٌ مشخص باشد،
مانتوهاي با رنگ زننده و تند و )...ممنوع است.
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*مصادیق غیر مجاز برای پسران دانشجو








استفاده از کروات و پاپیون از هر نوع ممنوع است.
استفاده از البسه زنانه ،شلوارهاي کوتاه ،چسبان ،تنگ ،فاق کوتاه و نازک و شلوارهایيکه تعمداً پاره باشد و وصله داشته باشد ،ممنوع است.
استفاده از زیور آالت،گردنبند ،زنجیر ،مچ بند ،دست بند،گوشواره و انگشتر طال ( به استثناء حلقه ازدواج ) ممنوع است.
استفاده از رنگها و آرایشهاي مو به صورت تند و زننده (مش کردن ،فرکردن ،بافتن و  )..و بلند بودن مو بیش از حد معمول به طوري
که از یقه ي لباس پایینتر بیاید و  ...ممنوع است.
استفاده از کالههاي نا مناسب با محیط دانشگاه ممنوع است.
برداشتن ابرو ،تاتو و رنگ کردن ابرو ممنوع است.
لباس هاي اندامي مردانه ،تنگ و چسبان ممنوع است.

* مصادیق غیر مجاز برای دختران و پسران دانشجو










مچ بندهاي (دست و پا) غیر متعارف که داراي نقوش زننده عالیم گروههاي ضـد اسالم ،ضد انقالبي و ضـد اخالق یا رنگ دار ،پولکدار،
چراغ دار ،قفل دار ،زنجیر دار ...،هستند.
استفاده از پیشاني بند ،شال و دستمال گردن،کمر بند ،انگشتر و کیفهایي که داراي نقوش و نوشتههایي با حروف التین و زننده یا داراي
عالمت گروه هاي ضد اسالم ،ضد انقالب و ضد اخالق باشند.
استفاده از لباسهایي که روي آن تصاویر زن ،الفاظ رکیک ،عبارات عاشقانه مبتذل ،تصاویر مستهجن ،تصاویر فکاهي و پوچ و بي معنا،
شعار هاي قومي و نژادي ،آرم و نشانههاي ضد انقالب ،ضداسالم ،ضد اخالق و گروه هاي خاص حاوي تبلیغات تجاري که بر اساس
هنجارهاي اجتماعي مي توانند زننده یا توهین آمیز تلقي شود یا محیط آموزشي را خصمانه سازد و گروه هاي خاص انحرافي از جمله رپ
و  ...ممنوع است.
در نواحي قابل رویت بدن نباید خالکوبي وجود داشته باشد.
از ایجاد سر و صدا و خندههاي بلند ،شوخي هاي نامناسب و یا بر زبان راندن کلمات سخیف پرهیز شود.
هر گونه درگیري لفظي و یا فیزیکي در دانشگاه ممنوع است.
پخش هر نوع آهنگ یا موسیقي از طریق تلفن همراه در دانشگاه ممنوع است.
استعمال سیگار و سایر دخانیات در همه مکان هاي دانشگاه ممنوع است.

* بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات پوشش  ،این واحد دانشگاهی با دانشجویانی که رعایت شئونات اسالمی را
ننموده اند ،بر اساس شیوه نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به شرح زیر ،برخورد خواهد کرد:







تذکر کتبي ودرج در پرونده دانشجو
توبیخ کتبي و درج در پرونده دانشجو
منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال
منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال
منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال
منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال
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