
 

 

 

 

 

 ) در چارچوب طرح صیانت از عفاف و حجاب در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی؛ ابالغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

دانشجویان می بایست همواره ساده و آراسته، با وضعیت مناسب و در شان دانشگاه بوده و با لباس های سایر محیط ها پوشش  -1

 نظیر جشن ها، محیط های تفریحی، ورزشی، استراحت و ... متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد.

 و شامل مضامین غیراخالقی نباشد. رنگ لباس متعادل بوده و زننده نباشد. طرح لباس، مبلغ گروه خاص -2

از پوشیدن مانتوهای آستین کوتاه، چسبان، بدون دکمه، جلوباز و کوتاه )برای خانم ها( و لباس های اندامی مردانه، تنگ، چسبان  -3

 و تی شرت های آستین کوتاه )برای آقایان( خودداری گردد.

 مروج فرهنگ سایر کشورها باشد ممنوع است. استفاده از لباس هایی که دارای تصاویر و نوشته های -4

 قنعه و پوشش سر می بایست معمولی، متعارف و ساده )بدون طرح و نقش( باشد.م -5

 از شلوارهای چسبان، کوتاه و شلوارهایی که تعمدا پاره و یا وصله دار شده باشند استفاده نشود. -6

 آرایش و پیرایش موها می بایست در شان دانشگاه بوده و استفاده از زیورآالت غیرمعمول )زنجیر پا، انگشتر پا، نگین صورت  -7

 و ....( پرهیز شود.

 استعمال دخانیات در تمامی فضاهای دانشگاه، ممنوع می باشد. -8

دانشجویی، انواع اردوها، سفرهای مطالعاتی، سالن های ضوابط فوق، شامل همه فضاهای دانشگاه اعم از کالس ها، سراهای  -9

 غذاخوری، اتوبوس ها و ....( می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه و صیانت از عفاف و حجاب کمیته                                                                                                                                                

 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل                                                                                                                                                

 ............................... ..................................... به شماره ملی .............................. فرزند ..................................................اینجاب .........................

 ............................ .................. در مقطع .............................. به شماره دانشجویی .....................دانشجوی رشته ...........................................

اهی کامل از ضوابط انضباطی، رفتاری و پوشش دانشجویان، متعهد می شوم تا پایان مدت تحصیل در سال ....................... با آگ

 کلیه مقرارت و ضوابط دانشگاه را رعایت نمایم.

 امضاء                                                تاریخ:                                                         

 

 فرم تعهد التزام به ضوابط اخالقی، رفتاری و پوشش دانشجویان


