بسمه تعالی

آیین نامه پوشش دانشگاه صدا و سیما
بر اساس "آیین نامه پوشش در دانشگاهها و موسسات آموزشی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی"
مصادیق پوشش مجاز و غیرمجاز ویژه دانشجویان
به منظور صیانت از جایگاه و منزلت رفیع دانشگاه و همچنین حفظ و کرامت دانشجویی از کلیه دانشجویان گرامی انتظار میرود با
رعایت آیین نامه ذیل در حفظ محیط سالم دانشگاه کوشش نمایند.

ماده : 1پوشش در دانشگاه
پوشش مختص محیط آموزشی دانشگاه) کالس ها ،سفرهاي مطالعاتی ،اردو ،سلف  ،داخل سرویس
ها و)...
-1لباس
-1-1لباس ها همواره باید ساده و آراسته ،با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بووده و بوا لبواس هوا سوای
محیطها نظی  :جشن ها ،محیط ها تف یحی و ورزشی ،است احت و  ....متفواو و بوه دور از مودها اف اطوی
باشد.
-2-1رنگ لباس ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگ دد.
-3-1لباس ها مورد استفاده در دانشگاه باید از مصادیق لباس ها غی مجاز نباشد.
-2کفش و جوراب
-1-2کفش ها باید ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.
-2-2کفش ها صندل و دمپایی ،پاشنه ها خیلی بلند ،پوتین ها بلند ) توا زانوو ( و کفوش هوایی کوه در
میهمانی ها و مجالس ویژه استفاده می گ دد ،نباید پوشیده شود.
-3-2پوشیدن جوراب در محیطها آموزشی الزم می باشد.
-4-2رنگ جوراب ها و کفش ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد.
-3جواه ا و زیورآال
جواه ا و زیور آال مورد استفاده در محیط آموزشی باید از مصادیق مجاز ) مانند حلقوه ازدواج ،سواتت و)...
باشد.

-4مواد معط
استفاده از مواد معط مالیم مجاز است.
-5آرایش و ت کیب ظاه
-1-5بهداشت و پاکیزگی ف د ش ط الزم ب ا دانشجویان می باشد.
-2-5آرایش هایی که جنبه زیبایی و جلب توجه دیگ ان را دارد در محیط آموزشوی ممنوو موی باشود )مثو
استفاده از لوازم آرایشی صور ب ا دخت ان(
-3-5طول ناخن ها باید مناسب باشد .استفاده از الك ،ناخن مصنوتی و جواه ا ناخن ممنو می باشد.
-4-5آرایش و پی ایش موها باید مناسب با شأن دانشگاه باشد.
ماده  2-مصادیق البسه  ،متعلقات وابسته به البسه و ( ....غیرمجاز)
-1مصادیق غیرمجاز براي دختران
-1-1استفاده از کاله بدون مقنعه ممنو می باشد.
-2-1نپوشاندن کام مو س  ،گ دن و ه جا دیگ بدن جز صور و دست هوا توا مو ) ماننود اسوتفاده از
روس ها نازك و کوتاه ،استفاده از جوراب نازك وساق کوتاه و )...
-3-1استفاده از دامن ممنو می باشد اال ب ا اف اد خاص ) بیمار ،باردار(.
-4-1استفاده از شلوارها چسبان و کوتاه و شلوارهایی که تعمداً پاره یا وصله داشته باشد ممنو می باشد.
-5-1استفاده از طال و جواه اتی که مستلزم سوراخ ک دن قسمتی از بدن ) نظی بینی ،زبوان ،ابو و و  )...باشود،
مجاز نیست.
-6-1بلند بودن ناخن بیش از حد معمول ،استفاده از ناخن مصنوتی ،استفاده از جواه ا ناخن یا طو هوا
هن رو ناخن ،استفاده از الك ناخن در محیط آموزشی ممنو می باشد.
-7-1استفاده از جواه ا و زیور آال غی معمول ) مانند استفاده از پابند ) زنجی پا ( و انگشوت در پوا نگوین
ها دندان و )...
-8-1آرایش صور و مو به طور غی متعارف ) مث تاتو ک دن ،بافتن مو ،درست ک دن مو به صور تیغ تیغی
و)...
-9-1مانتوها نامناسب ) مانند  :مانتوها کوتاه باالت از زانو ،مانتوها بلند دارا چاك باالت از زانو ،مانتوها
تنگ و چسبان ،کت و پی اهن م دانه که حجم بدن کامالً مشخص باشد ،مانتوها با رنگ زننده و تند و)...
-10-1چادرها نامناسب مانند چادرها نازك و تور .
-2مصادیق غیرمجاز براي پسران دانشجو
-1-2استفاده از ک اوا و پاپیون از ه نو

-2-2استفاده از البسه زنانه ،شلوارها کوتاه ،چسبان ،تنگ و نازك و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشوته
باشد.
-3-2استفاده از زیور آال  ،گ دن بند ،زنجی  ،م بند ،دست بند ،گوشواره ،الك و انگشت طال ) به استثناء حلقه
ازدواج(
-4-2استفاده از رنگ ها و آرایش ها مو به صور تند و زننده ) مش ک دن ،ف ک دن ،بافتن و ( ...بلند بوودن
مو بیش از حد معمول و  ....ممنو می باشد.
-5-2استفاده از کاله ورزشی ،کاله ها نامناسب با محیط دانشگاه
-6-2ب داشتن اب و ،تاتو و رنگ ک دن
-7-2لباس ها اندامی م دانه ،تنگ و چسبان ،آستین خیلی کوتاه مانند حلقه ا  ،یا رکابی و....
 -3مصادیق غیرمجاز براي دختران و پسران دانشجو
-1-3م بندها ) دست و پا ( غی متعارف که دارا نقوش زننده تالیم گ وه ها ضد اسالم و ضود انقوالب و
ضد اخالق و یا رنگ دار  ،پولک دار ،چ اغ دار ،قف دار ،زنجی دار و  .......میباشند.
-2-3استفاده از پیشانی بند ،شال و دستمال گ دن ،کم بند ،انگشت و کیف هایی که دارا نقوش و نوشتههایی
با ح وف التین و زننده و یا دارا تالمت گ وه ها ضد اسالم ،ضد انقالب و ضد اخالق باشند.
-3-3استفاده از لباس هایی که رو آن تصاوی زن  ،تصاوی نامناسب و خوالف تو ف ،الفوا رکیوک ،تبوارا
تاشقانه و مبتذل  ،تصاوی فکاهی و پوچ و بی معنا ،شعارها قومی و نژاد  ،آرم و نشانه ها ضد اسالم و ضود
انقالب و ضد اخالق و گ وه ها ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق و گ وه ها خاص حاو تبلیغا تجار
که ب اساس هنجارها اجتماتی میتوانند زننده یا توهین آمیز تلقی شوند یا محیط آموزشی را خصمانه سازند،
ممنو است.
-4-3در نواحی قاب رؤیت بدن نباید خالکوبی وجود داشته باشد و در صور وجود حتی االمکان باید پوشویده
شوند.
-5-3استفاده از لباس ها و آرم هایی که متعلق به گ وه ها خاص انح افی می باشن ممنو است.
-6-3استفاده از تصاوی شخصی و مخالف موازین ش تی در شبکه ها مجاز ممنو است.

