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 ؛ قابل تَجِ کلیِ داًشجَیاى عسیس

اسداًشجَیبى ػشیشی کِ بباحتزام گذاشتي بِ شخصیت خَد ،رػبیت الشاهبت پَششی ٍظبّزی راهی ًوبیٌذٍبِ 

 (ٍفزٌّگیاهَرداًشجَیی .   )هقزرات هؤسسِ احتزام هی گذارًذ ،تشکز هی شَد

برگرفته ازآیین نامه )"الساهات پَششی ٍ ٍضع ظاّری داًشجَیاى در هَسسِ " 

 (انضباطی دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

 ؛الساهات پَششی ٍ ٍضع ظاّری داًشجَیاى پسر

 .پَشش ٍ ٍضغ ظبّزی داًشجَیبى ببیذ آراستِ ٍ هغببق هحیظ آهَسشی ببشذ 

 .چسببى ٍ کَتبُ تز اس هؼوَل بِ عَری کِ بذى ًوب ببشذ هجبس ًسیت  پیزاّي تٌگ ٍ تی شزت تٌگ ،

لببس ٍ پَششی کِ ًشبى دٌّذُ ٍ در بز گیزًذُ ػببرات ٍ تصبٍیز ًٍوبدّبی ًب هٌبسب ٍ خالف ارسشْبی 

 .جبهؼِ ببشذ هجبس ًوی ببشذ 

 .فقظ استفبدُ اس حلقِ ٍ سبػت هچی هجبس هیببشذ 

 .ًشگبُ هجبس ًوی ببشذ سیگبر کشیذى در اهبکي ٍ حزین دا

 . بب ًب هحزم هجبس ًوی ببشذ  حیحایجبد هشاحوت ٍ داشتي ارتببط غیز هتؼبرف ٍ ًب ص

 

 .عدم رعایت الساهات پَششی ًقض قَاًیي داًشگاُ است 

 ٍششی ٍ ٍضع ظاّری داًشجَیاى دخترالساهات پ
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آهَسشی الگَی پَشش ضوي تَصیِ بز ضزٍرت رػبیت سبدگی ٍ پَشش اسالهی ٍ حضَر در هحیظ 

اسالهی بزای خَاّزاى هیتَاًذ چبدر ، شلَار ٍ هقٌؼِ بلٌذ یب هبًتَ ٍ شلَار ٍ هقٌؼِ بلٌذ ٍ ّوبٌّگ ببشذ بِ 

 .ًحَی کِ توبم هَّبی سز ٍ گزدى ٍ اًذام پَشیذُ ببشذ 

 .ًوی ببشذ هجبس هبًتَ ّبی تٌگ ٍ چسببى ٍ یب کَتبُ تز اس ساًَ 

 . آرایشی هجبس ًوی ببشذاستفبدُ اس اًَاع ٍسبیل 

 آیا هیداًید ؟

داًشگبُ در خبرج اس ایزاى ضَابظ ٍقَاًیي هشخصی بزای داًشجَیبى تؼزیف شذُ  150آیب هیذاًیذ در بیش اس 

 است ؟

تأکیذ شذُ پَشیذى لببسْبی هحزک ًب هٌبسب ،سشت ٍ تَّیي آهیش ا در داًشگبُ بزیستَل اًگلستبى صزاحت

 تصاٍیر ٍ ًشاى ّا،  عالئنببشذ ٍ ًببیذ حبٍی  اتَ کشیدٍُ  تویس ، عارفهتلببسْبببیذ .تلقی هیشَد 

 .ببشٌذ  برجستِ

پَشش آراستِ ٍ تَأم بب ٍقبر را یکی اس هْن تزیي ادای احتزام ًسبت بِ داًشگبُ هذیزیت هبّبریشی اهزیکب 

 .هی داًٌذ  سایر داًشجَیاىٍ  ستاداىا

 ریشِحتی در هذل .است  هوٌَع ، هَ افراطیٍِ هذل ّبی  بدى ًواٍ  زبا لببس ،در داًشگبُ آکسفَرد 

 .ًیش هحذٍدیت ّبیی ٍجَد دارد  داًشجَیاى دختراًذاسُ داهي ٍ  داًشجَیاى پسر

داًشگبُ ٍیزجیٌیبی جٌَبی آهزیکب، اػالم کزدُ است داًشجَیبًی کِ بِ ایي داًشگبُ هی آیٌذهَظفٌذ قَاًیي 

هتعْد هی شًَد از ٍسایل داًشگاُ استبًذارد پَششی ایي داًشگبُ را رػبیت کٌٌذ ، ّوبًغَر کِ 

 .حفاظت کٌٌد 
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آرایش .لحبػ هی شَد"صفر "هرُ ى،  فاقد پَشش هٌاسبدر داًشگبُ ایبلتی فلَریذا بزای داًشجَیبى 

ّبی آًبى ٍ ّز  خاًَادُدات داًشجَیبى ٍ ٍُ پَشش هٌبسب داًشجَیی، اس ابتذایی تزیي هسئَلیت ّب ٍ تغ

 .فزاتز اس خظ هشی کلی دستَرالؼول پَشش هجبس ًخَاّذ بَد  گًَِ تغییزی در پَشش،

 

 آیا هیداًید ؟

اس حتی در بؼضی . در بسیبری اس داًشگبُ ّبی دیگز دًیب ًیش قَاًیي تؼزیف شذُ ای بزای پَشش ٍجَد دارد

 .، ًیش هی شًَذ  را رػبیت ًکزدُ داًشجَیی کِ الساهات پَششیٍرٍد  هاًع ایي داًشگبُ ّب

رج اس داًشگبُ ایي الشاهبت بِ اًذاسُ ای اّوییت دارد کِ حتی ، در جَاهؼی کِ استبًذارد پَشش در خب

هحذٍدیت ّبی  بیشتزی بزای آى در ًظز  قداستی کِ داًشگاُ داردهحذٍدیت کوتزی دارد بذلیل 

پَششی کِ جلب تَجِ ظاّری کٌد در شأى  ّرگزفتِ هی شَد کِ اسبس ّوِ آًْب ایي است کِ 

 .داًشجَیی کِ با ّدف علن اًدٍزی در داًشگاُ حاضر شدُ ًوی باشد 

رج اس داًشگبُ ًیش استبًذارد ّب ٍ قَاًیٌی بزای پَشش ٍجَد دارد پَشش ًبهٌبسب بب در کشَر هب کِ در خب

 .جلب تَجِ ظبّزی در شأى داًشجَیی کِ ّشاراى جلَُ ػلوی ٍ ػقالیی را هی تَاًذ بِ ظَْر بزسبًذ ًیست 

 

 اهَرفزٌّگی ٍ داًشجَیی


