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 آموزش عالی الرستان مجتمع پوششمقررات عمومی 
 

 گرامیدانشجوی 

 هاست؛ آن در فرهنگی و علمی فضای  حاکمیت سازد،  می متمایز اجتماعی مراکز سایر  از را هادانشگاه  آنچه  

  هک امری هر و است  فرهنگی و علمی جاذبه آن، در جاذبه باالترین که است  مرکزی دانشگاه  دیگر، عبارت به

  اکثر در دلیل همین به. اسگگت مطرود کند، دور فرهنگی و علمی فضگگای حاکمیت از را دانشگگگاه محیط

شورهای  ضع  چگونگی مورد در دنیا ک شش  نحوه و ظاهری و شجویان  پو شگاهیان،  و دان   مقررات و قوانین دان

 .است شده وضع خاصی

شه  آن مقررات و قوانین که ما جامعه در سالم  مبین دین کریم، قرآن تعالیم در ری صیل  فرهنگ و ا  ایرانی ا

  فضای ایجاد به که آن بر عالوه دانشگاه، محیط در اسالمی حجاب رعایت و مناسب هایلباس از استفاده دارد،

 سنن  و آداب قوانین، به احترام و پایبندی نشانه  نماید،می کمک دانش و علم کسب  محیط با متناسب  و سالم 

 .آیدمی حساب به نیز ملی و دینی

***** 

شگاه،  مقدس محیط فرهنگی و علمی منزلت و شأن  از آگاهی با اینجانب   مقررات مطابق شوم می متعهد دان

 ضمن  الرستان،  عالی آموزش مجتمع در خود تحصیل  دوران طول در( فرهنگی انقالب عالی شورای  مصوب )

سالمی،  اخالق و شرعی  موازین رعایت سانی  آداب ا شگاهی،  شئون  و اجتماعی ان  اکیداً زیر موارد انجام از دان

 :نمایم خودداری

 :نیستمجاز آقایان  مواردی که انجام آن برای

 نامناسبهای ها و طرحبا مدل کوتاه های تنگ وشرتو تیاستفاده از لباس  -1

 های پیراهن باید بسته باشد.دکمه 

 استفاده از شلوارهای زخمی و کوتاه -2

 و تاتو اصالح غیرمتعارف سر و صورت -3

 و کراواتاستفاده از زیور آالت  -4

 پوشیدن صندل و دمپایی -5

 :مجاز نیستها مواردی که انجام آن برای خانم
 های نامناسب ها و رنگدار با طرحمدل (باالتر از زانو)کوتاه و  دار، چاک، جلو بازاستفاده از مانتوهای تنگ -1

  و استفاده از مانتوی بدون آستین به همراه ساق دست زدن آستین بلند باشد. تا  مانتو بایدآستین

 .نیست مجاز

 استفاده از شلوارهای زخمی و کوتاه -2

 استفاده از شال و روسری به جای مقنعه  -3

 .استفاده از مقنعه غیرمتعارف و غیرمعمول مجاز نیست 

 بیرون گذاشتن موی سر -4



2 
 

  کامل پوشیده باشد.استفاده از مقنعه بلند به نحوی که موهای سر به طور 

 های مصنوعی و الک ناخناستفاده از ناخن -5

 عدم استفاده از جوراب  -6

 تا ساق پا باشد. و جوراب بایستی بلند 

 نامتعارف)مانند پرسینگ و ...(زیورآالت  و های دستی)حنا(، نقش نگارهتاتو رنگ مو، زننده،آرایش   -7

 پوشیدن صندل و دمپایی  -8

 

التحصججی ی م  ب به ری نا ان  بدو ورود به دانشججه ت    ی ن ا اران د م مف ا ر * دانشجججون ا ا  

 ب ش د.مقررات می

نظ رت   وسججس سججریرسججت اه ی دانشجججونی و ه ه ب ورود و خرون نی  * موارد اوق در خوابه ت

 .شودمی

 
شگاه،  عمومی فضاهای  کلیه در حضور  هنگام را تعهدنامه این در مندرج موارد که نمایممی تعهد اینجانب  دان

شگاه  از اعم ضاهای  سایر  و هاخوابگاه محوطه ها،غذاخوری ها،کتابخانه ها،بخش ها،آزمای شی  ف   و اداری آموز

 .نمایم رعایت سیاحتی زیارتی و ورزشی سفرهای و علمی اردوهای نیز و رفاهی

ست  بدیهی سئولین  تعهدنامه، این در مذکور موارد از یک هر رعایت عدم صورت  در ا  خواهند مجاز ذیربط م

  جویاندانش  انضباطی  نامه آیین مقررات و قوانین با مطابق اینجانب با ام،خانواده به رسانی  اطالع ضمن  تا بود

 .نمایند رفتار کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه

 
 

 نام و نام خانوادگی ولی دانشجو                                                   نام و نام خانوادگی دانشجو                                                   

 امضاء                                                                                                                                          امضاء و اثر انگشت      
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