
 

 دانشگاه   پوشش در :1ماده

 (ها و .... ها، سفرهاي مطالعاتي، اردو، سلف ، داخل سرويس پوشش مختص محيط آموزشي دانشگاه )كالس -1        

 ثاسل   -1-1
ّاي ظاير  ٍ تا لثاضّا ّوَارُ تايذ ظادُ ٍ آراظتِ، تا ٍضعيت هٌاظة ٍ در ؼأى داًؽگاُ تَدُ  لثاض -1-1-1

 .ٍرزؼي، اظتراحت ٍ .... هتفاٍت ٍ تِ دٍر از هذّاي اـراطي تاؼذ ٍ يحيتفر يّا ّا، هحيط ّا ًظير : جؽي هحيط
 ّا تايذ هتعادل تَدُ ٍ تٌذ ٍ زًٌذُ ًثاؼذ ٍ هَجة جلة تَجِ ًگردد. رًگ لثاض -1-1-2
 ّاي ؼيرهجاز ًثاؼذ.  هَرد اظتفادُ در داًؽگاُ تايذ از هفاديك لثاض ّاي لثاض -1-1-3

 كفش و جوراب-1-2
 تايذ ظادُ ٍ در خَر ؼأى ٍ هٌسلت داًؽگاُ تاؼذ.ّا  وفػ  -1-2-1
ّراي تلٌرذ ) ترا     ظاًتي هترر  ، پرَتيي   5ّاي خيلي تلٌذ ) تاالي  ّاي ـٌذل ٍ دهپايي، پاؼٌِ وفػ -1-2-2

ّرا ٍ هجرالط ٍيرصُ اظرتفادُ      ّايي وِ در هيْوراًي  پَؼيذُ ؼَد ٍ وفػ زاًَ  در ـَرتي وِ تا ؼلَارن
 گردد، ًثايذ پَؼيذُ ؼَد. هي
 تاؼذ.  ّاي آهَزؼي الزم هي پَؼيذى جَراب در هحيط -1-2-3
 ّا تايذ هتعادل تَدُ ٍ تٌذ ٍ زًٌذُ ًثاؼذ.  ّا ٍ وفػ رًگ جَراب -1-2-4

 جواهرات و زيورآالت  -1-3
 جَاّرات ٍ زيَر آالت هَرد اظتفادُ در هحيط آهَزؼي تايذ از هفاديك هجاز ) هاًٌذ حلمِ ازدٍاج ،ظاعت ٍ ...  تاؼذ.

 مواد معطر -1-4
 اظتفادُ از هَاد هعطر هالين هجاز اظت.

 ظاهري  آرايش و تركية  -1-5
 .تاؼذ تْذاؼت ٍ پاويسگي ـردي ؼرط الزم تراي داًؽجَياى هي -1-5-1
تاؼرذ.   جلة تَجِ ديگراى را دارد در هحيط آهَزؼي هوٌَع هي ٍ ّايي وِ جٌثِ زيثايي آرايػ -1-5-2

 ) هثل اظتفادُ از پرٍتس ٍ شل تراي پعراى ٍ لَازم آرايؽي ـَرت تراي دختراى 
ّا تايذ هٌاظة تاؼرذ. اظرتفادُ از الن، ًراخي هفرٌَعي ٍ جرَاّرات ًراخي هوٌرَع         طَل ًاخي -1-5-3
 تاؼذ. هي



 ظة تا ؼأى داًؽگاُ تاؼذ.آرايػ ٍ پيرايػ هَّا تايذ هٌا -1-5-4
 

 اي و آزمايشگاهي  هاي تاليني و  حرفه پوشش مختص تخش -2       

 تاؼذ. اي ضرٍري ٍ الزم هي ّاي تاليٌي ٍ حرـِ پَؼيذى  لثاض ـرم در تخػ -2-1 
 تاؼذ. ّاي ـرم خيلي تٌگ ٍ يا خيلي گؽاد هجاز ًوي پَؼيذى لثاض -2-2 
ّاي زير جلَُ ًوايي ًٌوايذ. ) از پَؼيذى  تاؼذ وِ از ٍراي آى لثاض اي گًَِّاي ـرم تايذ تِ  ضخاهت لثاض -2-3

 ؼَد تايذ خَدداري گردد . اي وِ لعوتي از تذى هؽخؿ هي ّاي رواتي ٍ حلمِ لثاض زير تِ تٌْايي ٍ يا لثاض
 گردد.  ّايي وِ در هحيط تيوارظتاى ٍ يا ... اظتفادُ هي ّا تايذ تويس ٍ هرتة تاؼذ تاالخؿ لثاض لثاض -2-4
 پَؼيذى جَراب تا ضخاهت هٌاظة، وفػ تا پاؼٌِ هٌاظة الزم ٍ ضرٍري اظت. -2-5
ز هفراديك  تايعرت ا  ّاي تراليٌي، ورارآهَزي ٍ ورارٍرزي هري     اظتفادُ از جَاّرات ٍ زيَرآالت در هحيط  -2-6

 جَاّرات ٍ زيَر آالت هجاز تاؼذ.
 تاؼذ. ّاي تاليٌي هوٌَع هي تا تَّاي تٌذ در تخػ  اظتفادُ از عطر ٍ ادولي -2-7
 تاؼذ. ّاي تاليٌي ٍ تؽخيؿ هوٌَع هي ّا در تخػ اظتفادُ از آرايػ ـَرت ٍ تلٌذي ًاخي -2-8
 

 (يرمجازغ)  ..مصاديق البسه ، متعلقات وابسته به البسه و . -2ماده 

 مصاديق غيرمجاز تراي دختران -1        

 تاؼذ. اظتفادُ از والُ تذٍى همٌعِ هوٌَع هي -1-1 
ّا تا هچ ) هاًٌذ اظرتفادُ از   ًپَؼاًذى واهل هَي ظر، گردى، ظيٌِ ٍ ّر جاي ديگر تذى جس ـَرت ٍ دظت -1-2

 ًازن ٍ ....  بّاي ًازن ٍ وَتاُ، اظتفادُ از جَرا رٍظري
 راي اـراد خاؾ ) تيوار، تاردار  تاؼذ اال ت اظتفادُ از داهي هوٌَع هي -1-3
 تاؼذ. ٍ وَتاُ ٍ ؼلَارّايي وِ تعوذاً پارُ يا ٍـلِ داؼتِ تاؼذ هوٌَع هي اظتفادُ از ؼلَارّاي چعثاى-1-4
تاؼرذ، ترِ   ٍ .... وِ هعتلسم ظَراخ وردى لعوتي از تذى ) ًظير تيٌي، زتاى، اتررٍ   ياظتفادُ از طال ٍ جَاّرات -1-5

 هجاز ًيعت. جس گَؼَارُ ،
ّراي   هعوَل، اظتفادُ از ًاخي هفٌَعي، اظرتفادُ از جرَاّرات ًراخي يرا طرر      حذ تلٌذ تَدى ًاخي تيػ از  -1-6

 تاؼذ. اظتفادُ از الن ًاخي در هحيط آهَزؼي هوٌَع هي ٌّري رٍي ًاخي،
 ّاي دًذاى ٍ ....  ظتفادُ از تازيت ) زًجير پا  ٍ اًگؽتر در پا ًگيي) هاًٌذ ااظتفادُ از جَاّرات ٍ زيَر آالت ؼير هعوَل  -1-7

 ) هثل تاتَ وردى، تاـتي هَ، درظت وردى هَ تِ ـَرت تيػ تيؽي ٍ .... آرايػ ـَرت ٍ هَ تِ طَر ؼير هتعارؾ  -1-8
تاالتر از زاًَ، هاًتَّاي تٌرگ    چان) هاًٌذ : هاًتَّاي وَتاُ تاالتر از زاًَ، هاًتَّاي تلٌذ داراي هاًتَّاي ًاهٌاظة  -1-9

 هاًتَّاي تا رًگ زًٌذُ ٍ تٌذ ٍ ......  ٍ چعثاى، وت ٍ پيراّي هرداًِ وِ حجن تذى واهالً هؽخؿ تاؼذ،
 چادرّاي ًاهٌاظة هاًٌذ چادرّاي ًازن ٍ تَري. -1-11
 

  



 

 مصاديق غيرمجاز تراي پسران دانشجو -2        
 ى از ّر ًَع اظتفادُ از وراٍات ٍ پاپيَ -2-1
اظتفادُ از الثعِ زًاًِ، ؼلَارّاي وَتاُ، چعثاى، تٌگ ٍ ًازن ٍ ؼلَارّايي وِ تعوذاً پارُ ٍ ٍـرلِ داؼرتِ    -2-2

 تاؼذ.
حلمرِ   تٌذ، گَؼَارُ، الن ٍ اًگؽتر طال ) تِ اظتثٌاء تٌذ، دظت اظتفادُ از زيَر آالت، گردى تٌذ، زًجير، هچ -2-3

 ازدٍاج 
ّاي هَ تِ ـَرت تٌذ ٍ زًٌذُ ) هػ وردى، ـروردى، تاـتي ٍ ...  تلٌذ تَدى هَ  ا ٍ آرايػّ اظتفادُ از رًگ -2-4

 تاؼذ.  تيػ از حذ هعوَل تِ طَري وِ يمِ لثاض پاييي تر تيايذ ٍ .... هوٌَع هي
 ّاي ًاهٌاظة تا هحيط داًؽگاُ  اظتفادُ از والُ ٍرزؼي، والُ -2-5
 ترداؼتي اترٍ، تاتَ ٍ رًگ وردى  -2-6
 اي، يا رواتي ٍ .... ّاي اًذاهي هرداًِ، تٌگ ٍ چعثاى، آظتيي خيلي وَتاُ هاًٌذ حلمِ لثاض -2-7

 

  و پسران دانشجو مصاديق غيرمجاز تراي دختران -3        
ّاي ضرذ اظرالم ٍ ضرذ اًمرالب ٍ      تٌذّاي )دظت ٍ پا  ؼير هتعارؾ وِ داراي ًمَغ زًٌذُ عالين گرٍُ هچ -3-1

 تاؼٌذ. دار، لفل دار، زًجيردار  ٍ ....... هي گ دار ، پَله دار، چراغضذ اخالق ٍ يا رً
ّايي تا  ّايي وِ داراي ًمَغ ٍ ًَؼتِ اظتفادُ از پيؽاًي تٌذ، ؼال ٍ دظتوال گردى، وورتٌذ، اًگؽتر ٍ ويؿ -3-2

 ّاي ضذ اظالم، ضذ اًمالب ٍ ضذ اخالق تاؼٌذ. حرٍؾ التيي ٍ زًٌذُ ٍ يا داراي عالهت گرٍُ
ّاي جٌعي، الفاظ رويه، عثارات عاؼرماًِ ٍ هثتر ل ،    اًذام ،ّايي وِ رٍي آى تفاٍير زى اظتفادُ از لثاض -3-3

ّاي ضذ اظالم ٍ ضذ اًمالب ٍ ضذ اخالق  هعٌا، ؼعارّاي لَهي ٍ ًصادي، آرم ٍ ًؽاًِ تفاٍير ـىاّي ٍ پَچ ٍ تي
ُ     ٍ گرٍُ حراٍي تثليؽرات تجراري ورِ تراظراض      ّراي خراؾ    ّاي ضذ اظالم ٍ ضذ اًمالب ٍ ضرذ اخرالق ٍ گررٍ

 تَاًٌذ زًٌذُ يا تَّيي آهيس تلمي ؼًَذ يا هحيط آهَزؼي را خفواًِ ظازًذ هوٌَع اظت. ٌّجارّاي اجتواعي هي
االهىاى تايرذ پَؼريذُ    در ًَاحي لاتل رؤيت تذى ًثايذ خالىَتي ٍجَد داؼتِ تاؼذ ٍ در ـَرت ٍجَد حتي -3-4

 ؼًَذ.
 تاؼٌذ. ّاي خاؾ اًحراـي از جولِ : رج، َّي ٍ .... هي ّايي وِ هتعلك تِ گرٍُ آرم ّا ٍ اظتفادُ از لثاض -3-5
 تاتَ ـَرت ) لة ٍ اترٍ ٍ چؽن  . -3-6


