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 پوشش حرفه ای دانشجویان در محیطهای آموزشی و پژوهشی 

 حجاب باید کامل و بر اساس شوون اسالمی و دانشجویی باشد. 

 مدل مانتو ،شلوار ، مقنعه ،کفش ،کیف و .استفاده از مانتو ، شلوار ،مقنعه و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است

 .جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد

 شلوار باید اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و .پوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد ، کوتاه یا خیلی بلند مجاز نیست

 .استفاده از لباسهایی که تعمدا پاره یا وصله باشد ممنوع است.کوتاه نباشد

 پوشش چادر یا مقنعه باید کامل و بر اساس موازین شرعی باشد. 

 ا پاشنه متعارف و بدون سر و صدای آزار دهنده باشدکفش باید ساده ،تمیز ، ب. 

 پوشیدن چکمه روی شلوار، دمپایی و صندل در محیطهای آموزشی و پژوهشی مجاز نمیباشد.  

 مدل پیراهن ، شلوار ، کیف ، کفش و جوراب .استفاده از شلوار ، پیراهن و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است

پیراهن باید آستین دار بوده ، کوتاه و  .شلوار نباید تنگ و کوتاه باشد .افراطی باشدباید ساده و به دور از مدهای 

 .خیلی تنگ نباشد

 پوشیدن دمپایی و صندل در محیطهای آموزشی و .استفاده از لباسی که تعمدا پاره یا وصله باشد ممنوع است

 .کفش باید ساده و تمیز باشد.پژوهشی مجاز نیست

 ضخامت الزم را برای حفظ پوشش ندارد استفاده نگردد از پیراهن و شلواری که. 

 رنگ لباس ، کفش و جوراب نباید تند و زننده باشد و جلب توجه نماید. 

  استفاده از لباس ، کیف ، کفش ، جوراب ، پیشانی بند ، مچ بند ، شال ، دستمال گردن ، کمربند ، انگشتر و

ای زننده و یا عالمت گروههای ضد اسالم ، انقالب و ضد اخالق کالههایی که غیرمتعارف و دارای نقوش و نوشته ه

 .استفاده از کراوات و پاپیون ممنوع است.باشند مجاز نیست

 استفاده از عینک و زیور آالت متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز است. 

 انجام .میز و پیراسته باشندبه دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات ، ناخن ها بایستی کوتاه ، ت

 .هرگونه آرایش و خالکوبی که درمعرض دید باشد ممنوع است
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 پیرایش موی سر و صورت باید ساده ، کوتاه و به دور از مدهای افراطی باشد. 

 استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست. 

  الزامی می باشد نصب کارت شناسایی کلیه دانشجویان بر روی لباس فرم. 

 

 


