
 

 دانشگاه دختر ضوابط و مقررات پوشش دانشجویان

دس ّشجاهؼِ اًساًی، سػایت ًظن، قَاًیي ٍ هقشسات تَهی ٍ خاص ّش هجوَػِ دس اٍلَیت اهَس جْت دستیاتی تِ اّذاف خاص 

آى هجوَػِ هی تاشذ. پَشش آساستِ ٍ تَآم تاٍقاس تشخَاستِ اص شاى هحیط ػلن ٍ فشٌّگ خاص هحیط آهَصشی تَدُ ٍ یکی اص 

ت تِ داًش هَسد تحصیل ٍ هکاى هقذسی است کِ داًشجَیاى دس آى اص ًؼوت کسة هْوتشیي شیَُ ّای ادای احتشام ًسث

داًش تْشُ هٌذ شذُ ٍ هَجة جلة سضایت ػَاهلی هی گشدد کِ هشغَل تؼلین ٍ تشتیت هی تاشٌذ. تِ هٌظَس تحقق هحیط 

َشش  ٍ ٍضغ ظاّشی دس ػلوی ٍ فشٌّگی شایستِ تَأم تا صفا ٍ صویویت، اًتظاس داسد ًسثت تِ سػایت ظَاتط ٍ هقشسات پ

توام تحصیل، کاسآهَصی، کاسٍسصی، دس تاصدیذّای ػلوی ٍ اسدٍّا، خَاتگاُ ٍ ًیض دس کلیِ اهاکي هشتَط تِ داًشگاُ تِ ششح ریل 

 هساػذت ٍ ّوکاسی الصم سا هثزٍل ًوایٌذ:

 لباس و پوشش بانوان

 شاهل: هقٌؼِ، هاًتَ، شلَاس، جَساب ٍ کفش

 مقنعه:

 شاًذ.َّا ٍ گشدى سا تپَه (1

 تا ضخاهت هٌاسة تِ ًحَی کِ هَّا اص صیش آى قاتل سؤیت ًثاشذ تاشذ. ساًتیوتش( ٍ 99)حذاقل تلٌذ تا صیش شاًِ (2

  هتؼاسف: سفیذ،کشم، طَسی، یشوی، آتی، سَسهِ ای، قَُْ ای، ًَک هذادی، هشکیسادُ ٍ  استفادُ اص سًگ ّای  (3

 فاقذ ّشگًَِ تضئیي تاشذ. (4

 مانتو

 ( تاشذ.صاًَ صیشهاًتَ تلٌذ)حذاقل تا  (1

 .چسثاى ٍ تذى ًوا ًثاشذ، تٌگ (2

 .ًثاشذٍ چاک تاالتش اص صاًَ  چاک ّای صائذ داسای  (3

 .قاتل سؤیت ًثاشذ آىتا ضخاهت هٌاسة، تِ ًحَی کِ لثاس صیش  (4

 تاشذ. تا آستیي هٌاسة تا سٍی هچ دست (5

 .وی تاشذهجاص ً ٍ هاًتَّای جلَتاص  استفادُ اص ساسافَى (6

 .هشکی  ًَک هذادی، سَسهِ ای، قَُْ ای، آتی، یشوی یا صیتًَی، هتؼاسف: کشم، طَسی،ادُ ٍ ساستفادُ اص سًگ ّای  (7

 .تِ ًحَی کِ سایش الضاهات پَشش ًیض سػایت گشدد ،استفادُ اص چادس اسجح است (8

 شلوار
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 ٌگ ٍ تذى ًوا، چسثاى ٍ کشی)استشچ( ًثاشذ.ت (1

 لٌذ تا سٍی هچ پا تاشذ.ت (2

 هذادی، هشکی. ای، ًَک قَُْ ای، صیتًَی، آتی، سَسهِ یا طَسی، یشوی کشم،: هتؼاسفسادُ ٍ  ّای سًگ اص استفادُ (3

 هوٌَع است. ،استفادُ اص شلَاسّایی کِ تؼوذا پاسُ یا ٍصلِ هی تاشذ (4

 جوراب

 پَشیذى جَساب تِ ًحَی کِ پاّا سا تا تاالی هچ تپَشاًذ. (1

 جَساب ًاصک ًثاشذ. (2

 .هذادی،هشکی ای،ًَک قَُْ ، ای ،آتی،سَسهِ صیتًَی یا طَسی،یشوی کشم،: هتؼاسفسادُ ٍ  ّای سًگ اص استفادُ (3

 کفش

 استفادُ اص کفش ّای ًاهٌاسة)دهپایی،صٌذل،صذاداس( هجاص ًوی تاشذ. (1

 هجاص ًوی تاشذ.ٍ سًگ ّای تٌذ ٍ صًٌذُ  استفادُ اص کفش ّای پاشٌِ تلٌذ (2

 استفادُ اص چکوِ ّای تلٌذ سٍی شلَاس هجاص ًوی تاشذ. (3

 آرایش

 ٍ خالکَتی هجاص ًوی تاشذ. اصآسایش استفادُ (1

 هجاص ًوی تاشذ. ًاخي تلٌذ ، ًاخي هصٌَػی ٍاستفادُ اص الک ًاخي (2

 هجاص ًوی تاشذ. استفادُ اص صیَسآالت دس هؼشض دیذ (3

 هجاص ًوی تاشذ. استفادُ اص جَاّش ٍ صیَسآالت غیشهؼوَل )استفادُ اص پاصیت)صًجیش پا( ٍ اًگشتش دسپا( (4

هجاص ًوی  َس ًاهتؼاسف )تاتَ کشدى، تافتي هَ، دسست کشدى هَ تِ صَست تیغ تیغی ٍ....(آسایش صَست ٍ هَ تِ ط (5

 تاشذ.

 


