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 حجاب عفاف و  توسعه فرهنگن نامه آئي
 الملل تهرانپرديس بين در 

 
رعايت شئونات اخالقي و دينـي در نظـام مقـدس جمهـوري     لزوم با توجه به جايگاه رفيع و ارزشمند حجاب اسالمي و نيز 

كشور، رعايت اين فريضه ديني توسـط آحـاد جامعـه از جملـه      و آموزشي اسالمي ايران و تاثير آن بر سالمت فضاي اداري
اعـالم ضـوابط   شريف به عنوان يك تكليف شرعي، اخالقي و اداري ضروري است. با توجه به مراتب فوق ضـمن  دانشجويان 

ي كـه همـواره پايبنـد    رانمحترم اعم از خـواهران و بـراد   دانشجوياناز عموم دانشجويي رعايت شئونات اسالمي در محيط 
رود با استفاده از پوشش مناسب اسالمي و با رعايت ساير شئونات  اند انتظار مي خود را به مباني ديني و اعتقادي نشان داده

 پيش از پيش ياري رسانند.   آموزشي اخالقي ما را در ترويج اين فريضه الهي و گسترش سالمت در محيط
 
 

 بايسـتي منطبـق بـا مـوازين شـرعي و متناسـب بـا پوشـش يـك          دانشـجويان نوع لباس و پوشش ظـاهري كليـه    •
 باشد. »شهروند اسالمي ايراني« 

 بايستي در رفتار و گفتار خود شئونات محيط آموزشي و اسالمي را رعايت نمايند. جوياندانش •
 ها بايد بلند و گشاد باشد به نحوي كه بدن را حداقل از شانه تا زانو بپوشاند. لباس خانم •
 هاي افراطي پرهيز شود.  مدل مو و ريش مردان بايد طبيعي باشد و از مدل •
 ترويج دهنده فرهنگ ساير كشورها باشد، ممنوع است.  هاي استفاده از لباسهايي كه داراي تصاوير و نوشته •
 رفتن، صداي آنها ديگران را آزار ندهد. اي انتخاب شوند كه به هنگام راه ها بايد به گونه كفش •

 باشند. موظف به رعايت مفاد اين دستورالعمل مي پرديس دانشجويان تمامي ♦

 استعمال دخانيات در تمامي فضاهاي مربوط به پرديس و دانشگاه ممنوع مي باشد. ♦

كه داراي پوشش نامناسب و زننده باشند، همكاران بخش انتظامـات موظفنـد رعايـت     دانشجويانيدر صورت مراجعه  ♦
 متذكر شوند در صورت تكرار از ورود آنان ممانعت بعمل خواهد آمد. نموده وشئونات اسالمي را به آنان يادآوري 

 


